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LMS 7 Professional - het concept
Het managementsysteem voor sociale alarmering 7 Professional (LMS 7 Professional) van
Bosch is een innovatief en effectief systeem om op een gemakkelijke en intuïtieve manier om
te gaan met alle beheeractiviteiten die betrekking hebben op sociale alarmering.
De voorziening voor co-operatiepartners van LMS 7 Professional maakt het mogelijk vele
organisaties aan elkaar te koppelen. Hiermee kan de LMS 7 Professional-centralist zijn
werkterrein uitbreiden en de omzet verhogen, bijvoorbeeld door samenwerking met andere
aanbieders van systemen voor sociale alarmering die geen eigen meldcentrale beheren.
Dankzij de flexibiliteit in de gegevensadministratie kunnen organisaties hun eigen gegevens in
het systeem invoeren. Een betrouwbare beveiliging van de eigen gegevens is gegarandeerd.
De organisatie profiteert van de verbeterde functionaliteit zonder te hoeven investeren in een
eigen meldcentrale.

1.1

Beschrijving van het concept
1.

LMS 7 Professional meldcentrale

Alarmen worden centraal afgehandeld in de LMS 7 Professional meldcentrale.
2.

Gegevensbeheerder van de meldcentrale

De gegevensbeheerder van de meldcentrale kan abonnee- en apparaatgegevens invoeren,
wijzigen en verwijderen. Hij kan ook rapporten en statistische overzichten maken. U kunt
definiëren of gegevensbeheerders alle gegevens mogen inzien, inclusief die van organisaties,
of alleen eigen gegevens.
3.
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De systeembeheerder definieert de structuur en processen van LMS 7 Professional en
beheert de toegangsrechten.
4.

Centralisten

Centralisten ontvangen en verwerken alarmerings- en serviceoproepen.
5.

Gegevensuitwisseling

Alle gegevensbeheerders hebben toegang tot de database in de meldcentrale. Wijzigingen in
datarecords worden onmiddellijk geactiveerd en geregistreerd. De LMS 7 Professionalcentralist kan wijzigingsrechten voor organisaties beperken. De centralist kan ook de
gegevens van organisaties controleren en de uiteindelijke beslissing nemen over het
accepteren of weigeren van wijzigingen.
6.

Organisaties

Gegevensbeheerders voor individuele organisaties kunnen abonnee- en apparaatgegevens
invoeren, wijzigen en verwijderen. Ze kunnen ook rapporten en statistische overzichten
maken.
Op basis van de filterinstellingen, kunnen operators van verschillende organisaties toegang
krijgen tot hun eigen gegevens en gegevens van andere organisaties en deze inzien.

1.2

Voorziening voor co-operatiepartner
De meldcentrale (1) ontvangt alarmerings- en serviceoproepen van abonnees. Volgens de
organisatie waar hij toe behoort en de instellingen voor oproepfiltering, zien de operators van
de meldcentrale (4) de oproepen en hebben ze de mogelijkheid om ze te accepteren.
Afhankelijk van de organisatie (6) waaraan de abonnee is toegewezen, geeft het werkstation
voor de afhandeling van alarmen van de centralist de welkomsttekst voor de betreffende
partner weer. De systeembeheerder van de meldcentrale van LMS 7 Professional (3) regelt de
toegangsrechten en rechten voor individuele gegevensbeheerders en centralisten.
Gegevensbeheerders van de samenwerkende organisaties hebben alleen toegang tot hun
eigen gegevens en, afhankelijk van de instellingen, tot de gegevens van andere organisaties.
Rapporten en statistieken worden dienovereenkomstig weergegeven.
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Beschrijving van het systeem
LMS 7 Professional heeft een modulaire structuur en bestaat uit de volgende
systeemcomponenten:

–

PSTN-lijnen
Dient om de meldcentrale te verbinden met het openbare telefoonnetwerk en om
oproepen binnen de meldcentrale door te verbinden.

–

Lijnunits 1223 (LU1223)
Ontvangt gegevenstelegrammen van personenalarmtoestellen en stuurt
protocolinformatie door naar de CTI-server.

–

CTI-server (Computer Telephony Integration)
Bevat de database met abonnee- en apparaatgegevens en coördineert alle
alarmgebeurtenissen binnen het systeem.

–

Beheerwerkstations

–

Werkstations voor de afhandeling van alarmen

Deze worden gebruikt voor het beheer van abonnees, apparaten en gebruikers.
Dienen voor het aannemen en verwerken van inkomende alarmen. De informatie die
nodig is voor de afhandeling van alarmen, wordt weergegeven. Beheeractiviteiten
volgens het onderdeel erboven kunnen ook worden uitgevoerd vanaf de
werkstations voor de afhandeling van alarmen. Een werkstation kan worden gebruikt
met een headset of een telefoon.
–

Telefoonsysteem (optioneel)
Dient om de meldcentrale te verbinden met het openbare telefoonnetwerk en de
interne telefoons binnen de meldcentrale.

2.1

Oproepprocedure
Een alarm wordt geactiveerd op een apparaat, bijvoorbeeld een personenalarmtoestel, een
handzender of een andere sensor in het pand van de abonnee.
Het alarm wordt doorgestuurd via het openbare telefoonnetwerk en komt aan bij de CTIserver na beoordeling van het oproepprotocol door de LU1223. Als optie bestaat ook de
mogelijkheid om alarmoproepen van IP-personenalarmtoestellen te ontvangen via internet of
via het GSM-netwerk van personenalarmtoestellen met een GSM-module.
De CTI-server verstuurt het alarm naar de aangesloten werkstations voor afhandeling van
alarmen via het LAN (Local Area Network). Als een centralist het alarm aanneemt, activeert de
the CTI-server de alarmafhandeling en komt er een spreek-/luisterverbinding met de abonnee
tot stand via een headset of optioneel via een centralisttelefoon. De centralist kan de oproep
in de wacht zetten, deze intern doorschakelen en de vereiste acties in gang zetten.
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Knoppen in vensters
Keuzerondjes stellen u in staat één optie te selecteren in een lijst met opties.

Selectievakjes bieden opties aan; u kunt een of meer opties selecteren.

Als u op een knop klikt, wordt de aan die knop gekoppelde actie geactiveerd.

Keuzelijsten geven opties weer, waarvan u er slechts één kunt selecteren.

Met kiestoetsen en gemarkeerde telefoonnummers kunt u telefoonnummers kiezen:

2.3

De meest gangbare oproeptriggers
Alarmtoets
Alarmoproep geactiveerd door de alarmtoets op het personenalarmtoestel.
Handzender
Alarmoproep geactiveerd door een op het personenalarmtoestel aangesloten handzender.
Serviceoproep
Abonnee wil gebruikmaken van een service.
Uitloggen
De abonnee wil zijn woning verlaten en dit doorgeven.
Inloggen
De abonnee is weer thuis en wil dit doorgeven.
Activiteitscontrole
De abonnee heeft de welzijnstoets niet geactiveerd, ondanks een verzoek hiertoe via het
personenalarmtoestel.
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Inloggen bij het alarmsysteem
Het symbool voor alarmafhandeling verschijnt op het scherm van uw werkstation voor
alarmafhandeling.
Om de toepassing te starten,


dubbelklikt u op het pictogram.

Er verschijnt een venster waarin u de CTI-server kunt selecteren waarop de alarmafhandeling
wordt uitgevoerd.
–

Een voorgedefinieerde CTI-server kan worden gedefinieerd als parameter voor de
programmakoppeling op het bureaublad van de alarmclient.

–

Als er geen CTI-server wordt gevonden, kunt u hier het IP-adres of de naam van de server
invoeren.

–



Het inlogvenster verschijnt dan.

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Het alarmafhandelingsvenster verschijnt. Onder in het venster bevindt zich de statusbalk;
deze bevat de gebruikersnaam, de naam van het werkstation voor alarmafhandeling en de
naam van de CTI-server. De inhoud van dit venster hangt af van de gebruikte optie. Het
volgende voorbeeld is zonder CTI-optie:

Neem contact op met uw systeembeheerder als de inlogpoging is mislukt.
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3

Gebruikersinterface

3.1

Alarmoproepsjabloon

3.2

Informatieveld
(1) Het informatieveld bevat basisinformatie over de abonnee of de alarmgebeurtenis, en de
oproeptrigger (bijvoorbeeld alarmtoets). Optioneel verschijnt in dit veld informatie die
betrekking heeft op de locatiecode.

3.3

Notitieveld
(2) U kunt de notitie bekijken die het laatst is ingevoerd in het notitieveld.

3.4

Documentbalk
(3) Met de knoppen navigeert u naar de informatie in het onderste weergaveveld.
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Notitie
Verschillen tussen het alarm en de database worden hier aangegeven (bijvoorbeeld inkomend
alarm van een personenalarmtoestel komt niet voor in de database). Deze knop is alleen
zichtbaar wanneer er ingangen aanwezig zijn.
Oorzaak/acties
De reden voor een oproep (bijvoorbeeld abonnee gevallen) en de ondernomen actie
(bijvoorbeeld ambulance gebeld) worden hier gedocumenteerd.
Alarmsamenvatting
Met deze functie kan de belangrijkste informatie worden weergegeven.
Standaard vindt u hier de volgende vijf informatie-onderdelen:
–

Afwezigheid

–

Historie

–

Geslacht

–

Abonneestatus

–

Abonneewijziging.

Organisatie
Hier vindt u de welkomsttekst voor de betreffende organisatie.
Oproephistorie
De historie van de oproepen, alsmede andere gebeurtenissen zoals wijzigingen in
abonneegegevens, redenen voor oproepen en ondernomen acties, worden hier weergegeven.
Aanvullende data
Aanvullende abonneegegevens die in het systeem zijn vastgelegd, worden hier weergegeven.
Abonneenotities
Hier kunt u voorgaande notities opvragen en nieuwe notities toevoegen. Er wordt een historie
van de notities weergegeven. Deze knop is rood gemarkeerd als dit dienovereenkomstig is
aangegeven onder Administratie.
Kaart
De kaart geeft de route naar de abonnee aan. U kunt een overzichtskaart van de buurt van de
abonnee weergeven.
Sleutelmanagement
De huissleutels van de abonnee kunnen worden ingenomen en uitgegeven. Deze knop is alleen
zichtbaar als sleutelmanagement is geactiveerd.
Apparaatdata
Apparaatgegevens voor een apparaat waarvoor een alarm is geactiveerd, worden hier
weergegeven. Deze knop is rood gemarkeerd als dit dienovereenkomstig is aangegeven onder
Administratie.
Apparaathistorie
Historie van de meest recente alarmen voor dit apparaat.
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Weergaveveld
(4) Het weergaveveld bevat informatie die is toegewezen aan de afzonderlijke knoppen van de
documentbalk. De vorm en indeling ervan hangen af van de geselecteerde knoppen.

3.6

Statusbalk
(5) De volgende informatie wordt weergegeven in de statusbalk:
–

Gebruikersnaam

–

Naam van het afhandelingswerkstation

–

Toestelnummer van de systeemtelefoon, in geval van een geactiveerde CTI-optie.

–

Naam van de CTI-server of informatie als de verbinding met de server wordt
onderbroken.

Als er personenalarmtoestellen zijn aangesloten via IP, wordt ook de volgende informatie
weergegeven:

3.7

–

Toestelnummer

–

Status van de SIP-registratie

Aanvullende toepassingen
(6) Met deze knoppen kunnen aanvullende toepassingen worden gestart.

Er zijn drie standaardknoppen: Alarm afdrukken, Bedieningsinstructies weergeven en Dataadministratie oproepen (bovenste rij, links naar rechts). De overige drie knoppen kunnen
worden geconfigureerd voor het starten van externe toepassingen. Daardoor kunnen het
pictogram en de schermtip afwijken.

3.8

Oproepafhandeling
(7) Oproepafhandeling is alleen actief tijdens inkomende en uitgaande oproepen en
alarmoproepen.

Oproepen kunnen worden aangenomen, beëindigd, teruggestuurd naar alle werkstations voor
alarmafhandeling en doorgestuurd naar een bepaalde centralist. De volgende knoppen zijn
beschikbaar:
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Beëindig herhaalde alarmoproep
Sommige personenalarmtoestellen ondersteunen de mogelijkheid om herhaalde
alarmoproepen te versturen. Klik op deze knop om het alarm volledig te sluiten.
Oproep beëindigen
De spreekverbinding wordt beëindigd maar het alarm blijft actief voor verdere afhandeling.
Alarm sluiten
Het alarm wordt gesloten.
Een alarm kan alleen worden gesloten als er een reden en minstens één actie zijn
geselecteerd.
Full-duplex/half-duplex spraak
Afhankelijk van de functies kan op het personenalarmtoestel worden geschakeld tussen fullduplex en half-duplex.
Doorgeven
Het alarm wordt teruggestuurd naar alle werkstations voor alarmafhandeling.
Doorgeven aan/opleggen
Het alarm wordt doorgegeven aan een bepaalde centralist. Wanneer u op deze knop klikt,
verschijnt er een keuzelijst met alle actieve centralisten, waarbij u ook de mogelijkheid hebt
om de oproep in de wacht te zetten zonder geluid, optie "opleggen".
Volume
U kunt het volume van het personenalarmtoestel instellen op zacht, middel of hard.
Bij de protocollen ANT en RB2000 zien de knoppen er als volgt uit:

Bij andere protocollen zien de knoppen voor volumeregeling er zo uit:

U kunt de volume-instellingen van de headsetmicrofoon en de luidsprekers aanpassen met de
volgende schuifregelaars:

Deze schuifregelaars verschijnen voor alle protocollen, maar niet wanneer een CTI-optie is
geactiveerd.
Spreekknop
Klik in de half-duplex-modus op de spreekknop.

Om van luisteren te schakelen naar spreken, houdt u de knop ingedrukt terwijl u spreekt. In
de full-duplex-modus is de knop niet beschikbaar.
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Apparaatfuncties
(8) Het venster bevat verschillende aantallen speciale knoppen, afhankelijk van het type
apparaat, voor de activering van speciale functies.

De twee bovenste knoppen zijn uitgeschakeld in LMS 7 Professional. Zie
Paragraaf 6 Apparaatfuncties, Pagina 33 voor meer informatie over apparaatfuncties.

3.10

Kiespaneel

(8) Het kiespaneel ondersteunt de volgende functies:
–

Het maken van DTMF-tonen: als u klikt op de cijferknoppen (1-9, *, #) tijdens een actief
telefoongesprek, worden de corresponderende DTMF-tonen gemaakt.

–

Voorbereiding van een uitgaand telefoongesprek

Voer het telefoonnummer in het tekstvak in of klik op de cijferknoppen.
Als u op de opneemknop klikt, maakt u een uitgaande-oproepgebeurtenis in de bovenste
alarmlijst.
Door te dubbelklikken op deze oproepgebeurtenis brengt u de oproep tot stand.

970.133e | F.01U.173.315 | V1.5 | 2013.11

Gebruikershandleiding

Bosch Security Systems

Managementsysteem voor sociale alarmering 7 Professional

3.11

Gebruikersinterface | nl 17

Alarmlijst
(9) Inkomende alarm- en serviceoproepen en uitgaande oproepen worden weergegeven in de
alarmlijst.

De alarmlijst bestaat uit twee gedeelten:
–

Het bovenste gedeelte bevat oproepen met een actieve spreek-/luisterverbinding.

–

Het onderste gedeelte bevat alarmen zonder een actieve spreek-/luisterverbinding.

U kunt de volgende informatie afleiden uit een inkomend alarm:

1.

Verstreken tijd in seconden sinds het alarm werd ontvangen in het systeem

2.

Oproeptrigger

3.

Abonnee

4.

Organisatie die is gekoppeld aan de abonnee

Als de oproep wordt aangenomen door een centralist, is het abonneeveld een
vervolgkeuzelijst indien meer dan één abonnee aan het apparaat is toegewezen.
Het is mogelijk om een andere abonnee te selecteren.
In dat geval zijn alle gegevens die betrekking hebben op de andere abonnee zichtbaar.
Alle gerelateerde gegevens worden gewijzigd en zijn specifiek voor de abonnee.
Daarom worden alle documenten in de alarmclient gewijzigd.
Aan de hand van de volgende symbolen kunt u de status van een alarm herkennen:
Inkomend alarm:

Er staat geen symbool voor het alarm.
Alarm wordt afgehandeld:

Als een centralist een alarm accepteert door erop te dubbelklikken, verschijnt er een vinkje op
het werkstation voor alarmafhandeling van de centralist. De actieve oproep is lichtblauw
gemarkeerd.
Het alarm wordt gedurende twee seconden grijs weergegeven op alle andere werkstations
voor alarmafhandeling en wordt daarna verwijderd uit de alarmlijst.
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Alarm doorgestuurd naar alle werkstations voor alarmafhandeling:

Als het alarm is doorgestuurd naar alle werkstations voor alarmafhandeling, verschijnt er een
pijl naast het alarm. De teller wordt teruggezet op nul wanneer een alarm wordt
doorgestuurd.
Het alarm wordt geel gemarkeerd tijdens datacommunicatie voor afstandsprogrammering of
afstandsquery's.
Gesimuleerde alarmen worden cursief weergegeven.
Alarm doorgestuurd naar een bepaalde centralist:

Als het alarm is doorgestuurd, verschijnt er een pijl met een vinkje naast het alarm. Dit
symbool verschijnt ook als de oproep is in de wacht is gezet.
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Een alarm kan alleen worden gesloten als er een oorzaak en minstens één actie zijn
geselecteerd - anders wordt de oproep opgelegd.


Selecteer de knop Oorzaak/acties in de documentbalk.

Er verschijnen een aantal oorzaken en acties:

U kunt zelf acties invoeren in het tekstveld onder Acties. Selecteer de juiste oorzaak en een of
meer acties door op de tekst te klikken.
Als een actie niet voorkomt in de lijst, voert u de actie in het tekstveld in.
1.

U kunt zelf acties invoeren in het tekstveld.

2.

Klik op het symbool voor het tekstveld om de invoer te bevestigen.

U kunt een geselecteerde actie annuleren door te klikken op de gemarkeerde actietekst of op
het vinkje in het selectievakje.
Als u tekst hebt ingevoerd, klikt u op de knop Opslaan.

4.2

Alarmsamenvatting

U kunt ervoor kiezen de Alarmsamenvatting zichtbaar te maken door dit te configureren in
het administratiemenu, en de plaats ervan in het alarmsamenvattingsvak in te stellen (links,
rechts of midden).
U kunt aanvullende gegevens invoeren. De vorm daarvan hangt af van wat is geconfigureerd
onder Aanvullende data.
Wat wordt gewijzigd in het menu Aanvullende data, is van invloed op het
menusamenvattingsdocument en op de alarmsamenvatting zelf.
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Organisatie

De welkomsttekst voor de organisaties is hier opgeslagen. De tekst kan naar eigen inzicht
worden geconfigureerd door de systeembeheerder; zie Paragraaf 13.21.1 Een cooperatiepartner toevoegen, Pagina 101.


Klik in de documentbalk op de knop Organisatie.

De informatie voor de betreffende organisatie wordt weergegeven; deze wordt gebruikt ter
verwelkoming van de abonnee.

4.4

Oproephistorie

De oproephistorie bevat gebeurtenissen die betrekking hebben op de huidige abonnee, maar
alleen als de abonnee is toegewezen aan een apparaat.


Klik op de knop Oproephistorie in de documentbalk.

De oproephistorie is een tabel met de volgende informatie:
–

Datum en tijd

–

Apparaatnummer

–

Oproeptrigger

–

Naam

–

Geïnitieerde acties

U kunt de inhoud van de afzonderlijke kolommen in oplopende of aflopende volgorde sorteren
(bijvoorbeeld op basis van oproeptrigger) door op de donkere tabelheader te klikken.

Om details voor een bepaalde gebeurtenis weer te geven,


klikt u op de gewenste datum.

De alarmdetails worden dan weergegeven in het weergaveveld. Zo nodig kunt u acties
toevoegen door tekst in te voeren in het tekstveld.


klik op Actie toevoegen.
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Gebruik de knoppen Vorige en Volgende om de details van het vorige/volgende alarm weer te
geven. U kunt teruggaan naar het overzicht van de oproephistorie door op Terug te klikken.

4.5

Aanvullende data

Aanvullende data over de abonnee die zijn opgeslagen in LMS 7 Professional, worden hier
weergegeven.
Om de abonneedata te bekijken,


Bosch Security Systems
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Als een onbekende abonnee of een abonnee die niet is toegewezen aan een apparaat een
oproep doet, zijn er geen abonneedata beschikbaar. Abonneedata kunnen alleen worden
gewijzigd, verwijderd of gemaakt in Data-administratie met de juiste rechten; zie
Paragraaf 9 Abonneedata, Pagina 44.

4.6

Abonneenotities

Hier kunt u notities over de corresponderende abonnee opnemen. De notities kunnen worden
bewerkt tijdens een alarm. De laatste abonneenotitie wordt weergegeven in het
informatieveld.
Om een notitie te maken,


klikt u op Abonneenotitie in de documentbalk.

U kunt een nieuwe notitie toevoegen. Klik op Wijzigingen opslaan.
U kunt de historie van abonneenotities bekijken in het onderste gedeelte van het
weergaveveld.

Nieuwe abonneenotitie
U kunt een nieuwe notitie toevoegen door tekst in te voeren in het tekstveld en daarna te
klikken op Wijzigingen opslaan.
Uitloginterval - Afwezigherinnering
Klik op het selectievakje Afwezigherinnering om in het systeem een herinnering op te nemen
dat de abonnee is afgemeld. Als optie kunt u de periode handmatig invoeren in de
datumvelden ernaast. U kunt de afwezigheidsduur selecteren in de vervolgkeuzelijst. De
periode wordt dan automatisch aangepast.
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Druk op de knop Opslaan.
De periode is zichtbaar in het onderste deel van de alarmlijst, als Afwezigtijd overschreden.
Als u hierop klikt, krijgt u toegang tot de abonneedata.
De afwezigherinnering kan worden verwijderd als de abonnee terug is.
Anders blijft het alarm actief en moet er actie worden ondernomen (bijvoorbeeld de abonnee
bellen).
De afwezigherinnering verschijnt als op zichzelf staande gebeurtenis.
Opvolging
U kunt de afwezigheidsduur selecteren in de vervolgkeuzelijst. De periode wordt dan
automatisch aangepast. Als optie kunt u de periode handmatig invoeren in de velden voor
datum en tijd ernaast.
U kunt uw keuze opslaan met Begin met de opvolging. Daarna verschijnt deze in de
openstaande opvolging.
De opvolging en de bijbehorende herinnering verschijnen als dezelfde gebeurtenis die
opnieuw is geactiveerd.
Daardoor kan de gebruiker zijn alarmlijst wissen zonder te vergeten dat er een actie moet
worden ondernomen.
Voorbeeld:
Een abonnee belt en vraagt om een arts over een uur.
In de opvolging kan een actie naar een later tijdstip worden verschoven zonder dat een alarm
actief blijft.
Een notitie markeren
Als u klikt op het selectievakje Notitie gemarkeerd, wordt de knop rood gemarkeerd in de
documentbalk. Dat is handig voor belangrijke notities.
Abonneenotities kunnen ook worden bewerkt onder Data-administratie; zie
Paragraaf 9.1.3 Notitie, Pagina 49.

4.7

Kaart

Om de locatie van de buurt van waaruit de abonnee belt te bekijken,


klikt u op de knop Kaart in de documentbalk.

Er verschijnt een beschrijving van de locatie voor de ingevoerde abonnee.

De kaart worden bewerkt onder Data-administratie; zie Paragraaf 9.1.4 Locatie, Pagina 50.
Bosch Security Systems
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Sleutelmanagement

Deze knop is alleen zichtbaar als sleutelmanagement is geactiveerd voor deze abonnee.
Om het sleutelmanagement te bekijken,


klikt u op de knop Sleutelmanagement in de documentbalk.

De status van het sleutelmanagement wordt weergegeven:
–

Sleutel ingenomen

–

Sleutel uitgegeven

–

Naam van de kluis waarin de sleutel is ingenomen

–

Datum en tijd van uitgave

Inname van een sleutel


Klik op de knop Aanwezig.

De sleutel staat nu in het systeem geregistreerd als ingenomen.
De informatie Sleutel is geg. aan wordt ook opgeslagen in de gebeurtenissenhistorie.
Uitgifte van een sleutel


Voer in het tekstveld de naam in van de persoon aan wie u de sleutel wilt geven en klik op
de knop Afwezig.
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Apparaatdata

Om apparaatdata te bekijken,
1.

klikt u op de knop Apparaatdata in de documentbalk.

Hier kunt u alle informatie voor een apparaat bekijken en notities toevoegen. Hiertoe


klikt u op de knop Notitie en voert u tekst in het tekstveld in. Klik op Wijzigingen
opslaan.

Alle notities worden weergegeven in de onderste lijst, gerangschikt op datum.

Handzender
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Apparaathistorie
Om de apparaathistorie te bekijken,



klikt u op de knop Apparaathistorie in de documentbalk.

De apparaathistorie is een tabel met de volgende informatie:
Datum en tijd, apparaat en abonneenaam.
U kunt de inhoud van de afzonderlijke kolommen in oplopende of aflopende volgorde sorteren
(bijvoorbeeld op basis van datum en tijd) door op de donkere tabelheader te klikken.
Details
Om de details van de apparaathistorie te bekijken,


klikt u op de gewenste datum.

De details verschijnen in een weergaveveld.

De gebruiker kan naar de opgenomen gesprekken luisteren door op de koppeling te klikken.
Er wordt dan een spraakopnamebestand geopend.
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De toetsenbordfuncties zijn altijd gekoppeld aan het actieve alarm in LMS 7. Er zijn geen
toetsenbordfuncties om te schakelen tussen afzonderlijke oproepen.
Algemeen
Toets

Functie

Ctrl + Tab

Hiermee doorloopt u de knoppen in de documentbalk

Een oproep aannemen
Toets

Functie

F1

Online Help

F2

De bovenste oproep aannemen met een spreek-/luisterverbinding

F3

De bovenste oproep aannemen zonder een spreek-/luisterverbinding

Spreken met de abonnee
De toetsen F6, F7 en F8 dienen voor regeling van het geluidsvolume op het
personenalarmtoestel van de abonnee.
Toets

Functie

F5

Hiermee schakelt u tussen luisteren en spreken in de half-duplex-modus. In de fullduplex-modus schakelt u hiermee naar de half-duplex-modus.

Shift + F5 Door op F5 te drukken, schakelt u tussen luisteren en spreken in de half-duplexmodus. In de full-duplex-modus schakelt u door te drukken op F5 naar de halfduplex-modus in de spreekstand. Door F5 los te laten, schakelt u terug naar de
luisterstand.
F6

Zacht

F7

Middel

F8

Hard

Acties specificeren
Met de toetsen F9 tot en met F11 kunt u oorzaken en acties specificeren. De
toetsenbordfuncties hebben betrekking op het laatst aangenomen alarm en werken ook als de
knop Oorzaak/acties niet zichtbaar is.

Bosch Security Systems

Toets(en)

Functie

F9

De eerste oorzaak in de lijst wordt gemarkeerd.

Shift + F9

De eerste actie in de lijst wordt gemarkeerd.

F10

De tweede oorzaak in de lijst wordt gemarkeerd.

Shift + F10

De tweede actie in de lijst wordt gemarkeerd.

F11

De derde oorzaak in de lijst wordt gemarkeerd.

Shift + F11

De derde actie in de lijst wordt gemarkeerd.
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Een oproep beëindigen

5.2

Toets(en)

Functie

F12

Oproep beëindigen (de spraakverbinding wordt beëindigd)

Shift + F12

Alarm sluiten

Oproepindicatie
Er zijn twee typen oproepindicaties:


Optisch: wanneer een alarmoproep binnenkomt, verschijnt het alarmclientvenster of
knippert het vensterpictogram in de werkbalk.



Akoestisch: wanneer een alarmoproep binnenkomt, wordt een geconfigureerd
audiobestand (wav) afgespeeld telkens wanneer een nieuwe oproep binnenkomt,
behalve wanneer een actieve oproep met spreken/luisteren wordt afgehandeld of
wanneer een inkomend of uitgaand telefoongesprek actief is. Het afspelen van het geluid
stopt wanneer er geen oproepen meer zijn in het bovenste deel van de alarmlijst. In het
uitzonderlijke geval dat de verbinding tussen de CTI-server en de alarmclient verloren
gaat, wordt een audiobestand (wav) afgespeeld.

5.3

Een alarm aannemen
Wanneer een oproep wordt ontvangen, verschijnen de oproeptrigger (bijvoorbeeld
alarmoproepknop), de abonneenaam en de organisatie in het bovenste veld van de alarmlijst.
De verstreken tijd (in seconden) sinds het alarm optrad, verschijnt links naast de
oproeptrigger.

Oproepen met een spreek-/luisterverbinding worden weergegeven in het bovenste veld van de
alarmlijst. In de bovenste lijst verschijnt ook een MobSec-oproep zonder spraakverbinding,
omdat deze extra zorgvuldig moet worden behandeld. Deze wordt weergegeven wanneer
alarmgegevens van een Doro Secure-telefoon zijn ontvangen, maar er binnen een bepaalde
tijdsduur geen spraakverbinding tot stand kon worden gebracht. Het wordt aanbevolen om de
oproephistorie te controleren, zie Paragraaf 4.4 Oproephistorie, Pagina 20.
AANWIJZING!
In het geval van een MobSec-oproep zonder spraakverbinding dient u met behulp van de
configurator voor mobiele beveiliging te controleren of het telefoonnummer van de Doro
Secure juist is.
Stille alarmen, oproepen zonder spreek-/luisterverbinding en technische mededelingen
worden alleen in het onderste veld weergegeven.


Klik twee keer op de oproep om deze aan te nemen. Het alarmscherm verschijnt en wordt
gebruikt om extra informatie over de abonnee weer te geven. De spraakverbinding wordt
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tot stand gebracht. Om de communicatie te verbeteren, kan het volume van het personenalarmtoestel worden ingesteld:

Afhankelijk van het protocol kunnen de knoppen er als volgt uitzien:

U kunt de volume-instellingen van de headsetmicrofoon en de luidsprekers ook aanpassen
met de volgende schuifregelaars:



Om het gesprek te beëindigen na keuze van een Oorzaak en een Actie, klikt u op Alarm
sluiten.

Als het alarm nog actief is, staat het in het onderste deel van de alarmlijst. U hebt de
mogelijkheid om andere personen op te vragen via de documentbalk onder abonneedata. Klik
hiervoor op het weergegeven telefoonnummer.

5.4

Doorgeven aan alle werkstations voor alarmafhandeling
Om een alarm terug te sturen naar alle werkstations voor alarmafhandeling die zijn ingelogd,
moet het alarm in de afhandelingsfase zijn.


Klik op de knop Doorgeven.

Het alarm wordt doorgestuurd naar alle werkstations voor alarmafhandeling, aangegeven door
een pijl in de alarmlijst. Elke centralist kan het alarm nu accepteren of verwerken of het op
zijn beurt doorgeven.

5.5

Doorgeven aan een bepaalde centralist
Om een alarm door te geven aan een andere centralist (een ander werkstation voor
alarmafhandeling), moet het alarm in de afhandelingsfase zijn.


Klik op de knop Doorgeven aan.

Er verschijnt een lijst met alle centralisten die zijn ingelogd.


Selecteer in de lijst de centralist waaraan u het alarm wilt doorgeven door op de
corresponderende naam te klikken.

Het alarm wordt doorgegeven aan de andere centralist en staat niet meer in uw alarmlijst.
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Een oproep parkeren
Een oproep parkeren betekent een oproep in de wacht zetten voor de centralist. Geen enkele
andere centralist kan de oproep zien. Door op de oproep te dubbelklikken, wordt de
spreekverbinding met het werkstation hersteld.
Om een oproep in de wacht te zetten, moet de oproep in de afhandelingsfase zijn.


Klik op Doorgeven aan.

Er verschijnt een lijst met alle gebruikers die zijn ingelogd en met opgelegde oproepen.


Selecteer Opleggen in de lijst door erop te klikken.

De oproep wordt opgelegd. Dit wordt aangegeven door het een pijl met vinkje in de alarmlijst

Het alarm blijft alleen zichtbaar in uw alarmlijst.

5.7

Oproepen parallel afhandelen
U kunt andere oproepen aannemen en schakelen tussen aangenomen oproepen terwijl u een
oproep afhandelt.
Om een nieuwe oproep aan te nemen,


dubbelklikt u op de oproep.

De oproep wordt aangenomen en de vorige oproep wordt automatisch opgelegd.

5.8

Een oproep beëindigen
U kunt oproepen volledig beëindigen als er één oorzaak en minstens één actie is ingevoerd. U
kunt ook de spreek-/luisterverbinding beëindigen, waarbij het alarm actief blijft.
Beëindiging van de spreek-/luisterverbinding


Klik in Alarmafhandeling op de knop Oproep beëindigen.

De spreek-/luisterverbinding wordt beëindigd en de oproep wordt weergegeven onder
Alarmen zonder spreken/luisteren in het onderste deel van de alarmlijst. U hebt ook de
mogelijkheid om het alarm te verwerken of door te sturen.
Een alarm sluiten
Een alarm kan alleen worden gesloten nadat de vereiste oorzaken zijn ingevoerd en de
vereiste acties in gang zijn gezet.


Klik in Alarmafhandeling op de knop Alarm sluiten.

Het alarm wordt gesloten en staat niet meer in de alarmlijst.
Beëindiging van een herhaalde alarmoproep
Sommige personenalarmtoestellen ondersteunen de mogelijkheid om herhaalde
alarmoproepen te versturen. Klik op deze knop om het alarm volledig te sluiten.


Klik op de knop Beëindig herhaalde oproep.
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De herhaalde alarmoproep wordt niet langer verzonden.

5.9

Full-duplex-spraak/half-duplex-spraak
U kunt met de abonnee spreken in de half-duplex-modus, of tegelijkertijd met hem spreken en
naar hem luisteren, afhankelijk van de functionaliteit van het personenalarmtoestel.
Half-duplex-spraak
De knop met de twee pijlen geeft aan of de half-duplex-modus is geactiveerd.



Klik op de knop Spreken als de abonnee u moet kunnen horen.

Laat deze knop los om naar de abonnee te luisteren.

In de full-duplex-modus is de knop Spreken niet beschikbaar.
Full-duplex-spraak
De knop met de pijl geeft aan of de full-duplex-modus is geactiveerd.

U kunt gelijktijdig spreken met en luisteren naar de abonnee.
Bij personenalarmtoestellen die full-duplex-spraak ondersteunen, kunt u kiezen voor
omschakeling naar half-duplex-spraak.
AANWIJZING!
In de half-duplex-modus wordt het pictogram Spreken/luisteren 20 seconden voor het
verstrijken van de time-out rood. In de full-duplex-modus wordt de knop half-duplex / fullduplex 20 seconden voor het verstrijken van de time-out rood.

5.10

Afhandeling van inkomende en uitgaande telefoongesprekken
Uitgaande oproep:


Gebruik het telefoonnummer boven aan het abonneeblad of gebruik telefoonnummers in
de samenvatting of in aanvullende gegevens. U kunt ook een nummer kiezen met het
kiespaneel.
–

Er wordt een oproepgebeurtenis gemaakt.

–

Dubbelklik op de gebeurtenis.

–

De verbinding komt tot stand.

Inkomende oproep:
–

Er wordt een oproepgebeurtenis gemaakt wanneer de oproep binnenkomt.

–

Dubbelklik op de gebeurtenis.

–

De verbinding komt tot stand.

De meeste knoppen zijn grijs, ten teken dat de meeste functies niet beschikbaar zijn. U kunt:

Bosch Security Systems

–

De oproep beëindigen.

–

De gebeurtenis beëindigen.

–

De oproep doorgeven aan een andere centralist of de oproep in de wacht zetten.

–

De oproep doorgeven aan alle centralisten.
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Afhandeling van controlemeldingen
Controlemelding-afhandeling van PSTN-oproepen
Elke controlemelding wordt opgeslagen in de historie. Dit gedrag is van toepassing op
oproepen vanaf een personenalarmtoestel dat rechtstreeks is aangesloten op de PSTN, is
aangesloten via een GSM-gateway of via een DSL-/kabelmodem.
Controlemelding-afhandeling van oproepen via de IP-module en de GSM-module
LMS 7 past tijdens elke controlemelding de velden ‘vorige controlemelding’ en ‘volgende
controlemelding’ aan, en het systeem neemt controlemeldingen één keer per dag op in de
historie. Er is echter een uitzondering: controlemeldingen van personenalarmtoestellen
zonder bekende apparaat-id of een dubbele apparaat-id in de LMS-database worden altijd
opgeslagen.
Bewaking controlemelding
Er moet een interval voor de bewaking van controlemeldingen worden gedefinieerd in de
apparaatadministratie voor elk personenalarmtoestel. De geselecteerde waarde moet
overeenkomen met het kortste interval voor controlemeldingen in het personenalarmtoestel
(telefoonnetwerk of internet). Als er een langer interval voor de bewaking van
controlemeldingen wordt gedefinieerd, bestaat de kans dat de gevoeligheid van de bewaking
van controlemeldingen afneemt.
De bewaking van controlemeldingen wordt uitgevoerd door de planner van het LMS en de
bijbehorende taak heet ‘Bewaking controlemelding’. Op de gedefinieerde starttijd controleert
de planner of de controlemeldingen zijn overschreden. Daarnaast is er, onafhankelijk van de
planner, een overzicht van de bewaking van controlemeldingen beschikbaar op de
welkomstpagina van de data-administratie. Er is een lijst van alle personenalarmtoestellen
waarvoor een controlemelding is overschreden.

5.12

Time-out voor sociale alarmen en telefoonoproepen
Voor sociale alarmen en telefoonoproepen die geen enkele activiteit laten zien, kunnen voor
elke categorie afzonderlijk twee time-outwaarden worden geconfigureerd. Configuratie van
een time-outwaarde betekent dat na een voorgedefinieerde tijdsduur de oproep automatisch
kan worden geschakeld naar een niet-actieve spreek-/luisterverbinding. Het alarm of de
oproep verhuist daarna naar het onderste deel van de alarmlijst.
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Apparaatfuncties
Speciale functies (afhankelijk van het apparaat) kunnen worden uitgevoerd onder
Apparaatfuncties.

Om de apparaatfuncties te kunnen gebruiken, moet het alarm actief zijn en moet de
corresponderende functie worden ondersteund door het apparaat.

6.1

Speciale knoppen
Afhankelijk van het type apparaat bevinden zich onder Apparaatfuncties verschillende
aantallen speciale knoppen voor activering van speciale functies.

Voorbeeld: uitschakeling op afstand van de activiteitscontrole of activering op afstand van de
uitvoer voor externe verbindingsopties in een personenalarmtoestel.
De functie wordt uitgelegd in een schermtip.

6.2

Aanvullende toepassingen
De knoppen Alarm afdrukken, Bedieningsinstructies weergeven en Data-administratie
bevinden zich samen met naar eigen inzicht configureerbare knoppen onder Aanvullende
toepassingen.

Alarmafdrukken
Klik op deze knop om het alarm af te drukken, samen met alle relevante abonneedata,
apparaatdata en oorzaak en acties.

Om een alarm te kunnen afdrukken, moet het alarm in de afhandelingsfase zijn. Een alarm
wordt altijd afgedrukt op de standaardprinter van de server.
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Bedieningsinstructies weergeven


Klik op deze knop om de bedieningsinstructies op te roepen.

Data-administratie
U kunt op elk gewenst moment van Alarmafhandeling schakelen naar Data-administratie.
U moet over de juiste rechten beschikken om te kunnen werken in Data-administratie.
Klik onder Aanvullende toepassingen op de knop Data-administratie.

Als voor de ingevoerde gebruikersnaam de vereiste rechten bestaan, ziet u de abonneedata
van de huidige gebeurtenis. Als er geen abonneedata beschikbaar zijn, verschijnt er een
pagina voor een nieuwe abonnee. Als voor de ingevoerde gebruikersnaam niet de vereiste
rechten bestaan, verschijnt de inlogsjabloon. Als de inlogsjabloon verschijnt,


klikt u op de Inloggen en logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Gebruikersnaam, wachtwoord en rechten worden toegewezen door de verantwoordelijke
systeembeheerder.
Mobiele beveiliging met Doro Secure-telefoons

In dit voorbeeld wordt de vrije knop geconfigureerd voor het starten van een toepassing voor
mobiele beveiliging. De configuratie van deze knoppen wordt uitgevoerd binnen de CTIserver. Nadat u een alarm van een Doro Secure-telefoon heeft ontvangen en aangenomen,
kunt u een kaart openen door op deze knop te drukken. Op deze kaart worden de aan het
alarm gerelateerde GPS-gegevens weergegeven: datum, tijdstempel ontvangen, tijdstempel
verzameld, lokaliseren, waarschuwing wanneer de GPS-gegevens verouderd zijn, snelheid.
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7

Venstermenu in Alarmafhandeling

7.1

Systeem
Klok

U kunt de tijd weergeven in de alarminterface als er geen oproep wordt afgehandeld.
1.

Ga naar de menuoptie Systeem.

2.

Klik op de menuoptie Klok.

Als er een vinkje zichtbaar is, wordt de tijd weergegeven. Als er geen vinkje zichtbaar is, is de
achtergrond wit.
AANWIJZING!
Als er een afbeelding "background.jpg" is geïnstalleerd, ziet u deze afbeelding op het scherm.
Standaard is deze afbeelding "background.jpg" geïnstalleerd.

Simulatie

Simulatie is belangrijk voor de centralist als voorbereiding voor alarmafhandeling. Simulatie
wordt ook gebruikt om het systeemgedrag te testen en is daardoor goed bruikbaar voor het
oplossen van problemen.
1.

Ga naar de menuoptie Systeem.

2.

Klik op de menuoptie Simulatie.

Het volgende venster wordt weergegeven:

3.

Selecteer in de keuzelijst Oproeptrigger de oproeptrigger die u wilt gebruiken om een
alarm te simuleren

4.

Voer in het veld Apparaatnr een apparaatnummer in.
U vindt de apparaatnummers onder Data-administratie.
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Klik op OK.
Nu kunt u werken met het gesimuleerde alarm.

Afhankelijk van de instellingen op de CTI-server worden gesimuleerde oproepen al dan niet
opgeslagen in de historie. In dat geval geeft een aanvullend historiedetail aan dat dit een
gesimuleerde gebeurtenis was.
Gebeurtenismonitor

Gebruik van een tweede scherm wordt aanbevolen.
Geluidseigenschappen

U opent de geluidseigenschappen als volgt:
1.

Ga naar de menuoptie Systeem.

2.

Klik op de menuoptie Geluidseigenschappen.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de instelling voor de headset kunt kiezen:

Afsluiten

U sluit Alarmafhandeling als volgt af:
1.

Ga naar de menuoptie Systeem.

2.

Klik op de menuoptie Afsluiten.

970.133e | F.01U.173.315 | V1.5 | 2013.11

Gebruikershandleiding

Bosch Security Systems

Managementsysteem voor sociale alarmering 7 Professional

Venstermenu in Alarmafhandeling | nl 37

Alarmafhandeling is nu afgesloten en kan weer worden opgeroepen door te dubbelklikken op
het symbool Alarmclient.
AANWIJZING!
Als u de laatste centralist bent die uitlogt, verschijnt er een bericht. U kunt bepalen of u wilt
uitloggen of ingelogd wil blijven bij het systeem.

7.1.1

Gebruiker
Gebruikers wijzigen

Gebruikers kunnen hier in- en uitloggen, bijvoorbeeld voor een volgende ploegendienst.
1.

Ga naar de menuoptie Gebruiker -> Wijzig gebruiker.

Wijzig gebruiker is alleen mogelijk wanneer er geen actieve gebeurtenis is.
Het volgende venster verschijnt:

2.

Voer uw gebruikersnaam in.

3.

Voer uw wachtwoord in.

4.

Klik op OK.

U bent ingelogd als de nieuwe gebruiker. Dit wordt aangegeven in de onderste statusbalk in
de alarminterface.
AANWIJZING!
De laatste centralist die bij het systeem is ingelogd, kan deze functie alleen uitvoeren na
bevestiging. Er verschijnt een waarschuwingsbericht.

7.1.2

Help
Help
De bedieningsinstructies worden opgevraagd.
Alarmclient
Het versienummer van de alarmafhandeling van LMS 7 Professional wordt hier weergegeven.
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Data-administratie
Data-administratie kan worden gebruikt om datarecords voor abonnees en apparaten te
maken en te wijzigen. U kunt sleutelmanagement en management van technische alarmen
uitvoeren, rapporten maken en gedetailleerde alarmgebeurtenissen weergeven.
De toegang tot individuele data kan per gebruiker worden ingesteld, op basis van beperkte
rechten.
Er kunnen bijvoorbeeld beperkingen gelden voor de toegang tot datagebieden en voor
afzonderlijke functies, bijvoorbeeld het wijzigen van data en het verbreken van een verbinding.
Informatie over het beheer van rechten vindt u onder Paragraaf 13.5 Nieuwe rol, Pagina 80
in het hoofdstuk "Administratie -> Rol".
Data-administratie starten:
1.

Klik onder Alarmafhandeling op de knop Data-administratie of start een webbrowser en
voer de URL van de server in.

Er verschijnt een inlogscherm.
2.

Klik op Inloggen.

Schakel de automatische aanvulling van wachtwoorden in de browserinstellingen uit.
3.

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

4.

Klik op Inloggen.

Het wachtwoord wordt in verborgen vorm weergegeven.
De interface en de welkomstpagina van de data-administratie verschijnen:

U blijft de welkomstpagina zien terwijl u navigeert door de verschillende menu's van de
interface van de data-administratie. De pagina bevat nuttige informatie voor de gebruiker.
De vorm van de zeven volgende onderdelen hangt af van de rechten van de gebruiker, van de
beschikbaarheid van de onderdelen en van de organisatie:
Apparaatanalyse
–

Aantal apparaatanalyses met de status 'nieuw probleem', met een koppeling naar de
hieraan gekoppelde pagina.

Verjaardagslijst
–

Lijst van verjaardagen van de dag en koppelingen naar de bijbehorende abonneedata.

Apparaten met uitgebleven aut. controlemelding
–

Lijst van uitgebleven controlemeldingen en koppelingen naar het toegewezen apparaat.

Opvolgingen
–

Lijst van alle opvolgingsherinneringen en koppelingen naar de bijbehorende abonnees.

Abonnees met ontbrekende MobSec Controlemelding (van Doro Secure-telefoons)

970.133e | F.01U.173.315 | V1.5 | 2013.11

Gebruikershandleiding

Bosch Security Systems

Managementsysteem voor sociale alarmering 7 Professional

–

Data-administratie | nl 39

Lijst van uitgebleven controlemeldingen van mobiele beveiligingsapparaten zoals Doro
Secure-telefoons.

AANWIJZING!
Lege velden of velden met de waarde nul zijn niet zichtbaar.

In het geval van een gebruiker die verantwoordelijk is voor de verificatie en die
verificatierechten heeft, zijn de Openstaande verificatie-onderdelen zichtbaar:
–

Aantal ingangen in verificatie voor abonneedata, met een koppeling naar de bijbehorende
pagina.

–

Aantal ingangen in verificatie voor aanvullende data, met een koppeling naar de
bijbehorende pagina.

–

Aantal ingangen in verificatie voor apparaatdata, met een koppeling naar de bijbehorende
pagina.

In het geval van een gebruiker van een organisatie met verificatie, is Verificatieterugmelding
zichtbaar:
–

Aantal ingangen in verificatie voor abonneedatalijst, met een koppeling naar de
bijbehorende pagina.

–

Aantal ingangen in verificatie voor aanvullende datalijst, met een koppeling naar de
bijbehorende pagina.

–

Aantal ingangen in verificatie voor apparaatdatalijst, met een koppeling naar de
bijbehorende pagina.

U kunt door de programmafuncties navigeren via het menu aan de linkerkant van het scherm.
De volgende functies zijn beschikbaar:
Abonneedata
–

Display, zie Paragraaf 9.1 Weergeven, Pagina 44.

–

Aanmaken, zie Paragraaf 9.2 Nieuwe abonneedatarecords maken, Pagina 54.

Apparaatdata
–

Display, zie Paragraaf 10.1 Weergeven, Pagina 55.

–

Aanmaken, zie Paragraaf 10.2 Nieuwe apparaatdatarecords aanmaken, Pagina 65.

–

Analyse, zie Paragraaf 10.3 Analyse, Pagina 66.

Beheer van contactpersonen
–

Zie Paragraaf 11 Beheer van contactpersonen, Pagina 67

Historie
–

Huidige oproepgebeurtenissen, zie Paragraaf 12.1 Huidige oproepgebeurtenissen,
Pagina 71.

–

Alarmgebeurtenissen, zie Paragraaf 12.2 Alarmgebeurtenissen, Pagina 71.

–

Sleutelgebeurtenissen, zie Paragraaf 12.3 Sleutelgebeurtenissen, Pagina 72.

–

Herinneringgebeurtenissen, zie Paragraaf 12.4 Herinneringgebeurtenissen,
Pagina 72.

–

Waarschuwingsgebeurtenissen, zie Paragraaf 12.5 Waarschuwingsgebeurtenissen,
Pagina 73.

–

Administratiegebeurtenissen, zie Paragraaf 12.6 Administratiegebeurtenissen,
Pagina 73.

Bosch Security Systems

–

Systeemgebeurtenissen, zie Paragraaf 12.7 Systeemgebeurtenissen, Pagina 74.

–

Alle gebeurtenissen, zie Paragraaf 12.8 Alle gebeurtenissen, Pagina 74.
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Administratie
–

Gebruikerslijst, zie Paragraaf 13.1 Gebruikerslijst, Pagina 76.

–

Nieuwe gebruiker, zie Paragraaf 13.3 Nieuwe gebruiker, Pagina 77.

–

Rollenlijst, zie Paragraaf 13.4 Rollenlijst, Pagina 77.

–

Nieuwe rol, zie Paragraaf 13.5 Nieuwe rol, Pagina 80.

–

Oproepfiltering, zie Paragraaf 13.6 Oproepfiltering en -verdeling, Pagina 81.

–

Doorverbinden, zie Paragraaf 13.7 Doorverbinden, Pagina 84.

–

Sleutelkluis lijst, zie Paragraaf 13.8 Sleutelkluis lijst, Pagina 85.

–

Sleutelkluis management, zie Paragraaf 13.10 Sleutelkluis management, Pagina 86.

–

Aanvullende data, zie Paragraaf 13.11 Aanvullende data, Pagina 87.

–

Samenvattingsdocument, zie Paragraaf 13.12 Samenvattingsdocument, Pagina 92.

–

Gebeurtenissen, zie Paragraaf 13.13 Gebeurtenissen, Pagina 93.

–

Gebeurtenisgroepen, zie Paragraaf 13.14 Gebeurtenisgroepen, Pagina 94.

–

Kaart, zie Paragraaf 13.15 Kaart, Pagina 94.

–

Acties, zie Paragraaf 13.16 Acties, Pagina 95.

–

Oorzaak, zie Paragraaf 13.17 Oorzaak, Pagina 96.

–

Verbinding telefoon-centralist, zie Paragraaf 13.18 Verbinding telefoon-centralist,
Pagina 97.

–

Planner, zie Paragraaf 13.19 Planner, Pagina 98.

–

Verplichte velden, zie Paragraaf 13.20 Verplicht veld, Pagina 99.

–

Co-operatiepartner, zie Paragraaf 13.21 Co-operatiepartnerlijst, Pagina 100.

–

Abonneestatus, zie Paragraaf 13.22 Abonneestatus, Pagina 102.

–

Apparaatsjabloon, zie Paragraaf 13.23 Apparaatsjabloon, Pagina 103.

–

Import/Export sjabloon, zie Paragraaf 13.24 Import/Export sjabloon, Pagina 104.

–

Verwijder historie, zie Paragraaf 13.25 Historie verwijderen, Pagina 104.

Verificatie
–

Abonneedata, zie Paragraaf 14.1 Abonneedata, Pagina 106.

–

Aanvullende data, zie Paragraaf 14.2 Aanvullende data, Pagina 107.

–

Apparaatdata, zie Paragraaf 14.3 Apparaatdata, Pagina 108.

–

Lijst abonneedata, zie Paragraaf 14.4 Lijst abonneedata, Pagina 109.

–

Aanvullende datalijst, zie Paragraaf 14.5 Aanvullende datalijst, Pagina 109.

–

Lijst apparaatdata, zie Paragraaf 14.6 Lijst apparaatdata, Pagina 109.

Wachtwoord wijzigen
–

Zie Paragraaf 15.1 Een wachtwoord wijzigen, Pagina 110

Uitloggen
–

8.1

Zie Paragraaf 15.2 Uitloggen, Pagina 110

Weergeven
De weergave van de data-administratie hangt af van de rechten van de gebruiker.
In LMS 7 Professional zijn drie rollen voor rechten vooraf gedefinieerd:
–

Systeembeheerder: alle rechten behalve Alarmafhandeling

–

Databeheerder: databeheerdersrechten

–

Centralist: alarmafhandeling

AANWIJZING!
De systeembeheerder kan aanvullende rollen instellen; zie Paragraaf 13 Administratie,
Pagina 75. Als rechten niet beschikbaar zijn, zijn bepaalde knoppen grijs en hebben ze geen
functie.
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Zoekfilter
De menuonderdelen in de data-administratie bevatten punten naar datalijsten, bijvoorbeeld
abonneelijsten of apparaatlijsten.

Het bovenste gedeelte bevat selectievakjes voor zoekcriteria.
Dit biedt de mogelijkheid om een zoekactie te filteren op bepaalde abonnees, apparaten of
locaties.
1.

Voer in het tekstveld het filtercriterium in of selecteer een criterium in de keuzelijst.

Het selectievakje wordt automatisch ingeschakeld.
–

Nadat u de filtercriteria in beide "Verbinden"-velden hebt ingevoerd, wordt er
gezocht naar een abonnee die verbonden is geweest binnen een bepaalde
tijdsperiode.

–

Nadat u het filtercriterium in het eerste "Verbinden"-veld hebt ingevoerd, wordt er
gezocht naar een abonnee die verbonden is geweest op een bepaalde datum.

–
2.

Het is niet toegestaan om alleen een filtercriterium in het tweede veld in te voeren.

Klik vervolgens op Zoek of druk op Enter.

Alleen de datarecords die voldoen aan het geselecteerde criterium, worden weergegeven.
Om het filter terug te zetten,
3.

klikt u op de knop Herstel.

4.

Klik op de knop Herstel om het filter terug te zetten.

Aanvullende zoekfuncties zijn:
–

het jokerteken *. Voorbeeld: om te filteren op locaties die eindigen op "huizen", voert u
*huizen in.

–

de ? gebruiken voor één teken. Voorbeeld: om te zoeken naar alle abonnees met de
namen Mayer, Meyer, Meier of Maier, kunt u M??er als filtercriterium gebruiken.

Als er meerdere filtercriteria worden ingesteld, worden alleen de records weergegeven die
voldoen aan alle filtercriteria. Bepaalde velden kunnen zijn uitgeschakeld, afhankelijk van de
organisatie waartoe de gebruiker behoort.
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Bladeren/sorteren/afdrukken
Het aantal pagina's staat boven en onder de lijsten aangegeven.



Klik op het corresponderende paginanummer om terug/vooruit te bladeren.

Met de oranje pijlen boven en onder de lijsten kunt u 10 pagina's per keer vooruit- of
terugbladeren. Niet-actieve pijlen worden lichtroze weergegeven.
Al naar gelang uw wensen kunt u de lijst in oplopende of aflopende volgorde sorteren.


Klik op de kolomtitel op basis waarvan u wilt zoeken, bijvoorbeeld Plaats.

De lijst wordt dan alfabetisch gesorteerd op basis van de woonplaats van de abonnee.
U kunt rapporten maken en afdrukken.


Selecteer PDF of XLS in de bovenste vervolgkeuzelijst en een rapport in de onderste
vervolgkeuzelijst om een PDF-document of een XLS-bestand aan te maken. Klik op
Afdrukken.



Selecteer een rapport met het voorvoegsel "CSV:..." in de onderste vervolgkeuzelijst om
het te exporteren naar een CSV-bestand. De bovenste vervolgkeuzelijst wordt grijs. Klik
op Afdrukken. U wordt gevraagd of u dit bestand wilt opslaan of openen.



Selecteer een printer in de bovenste vervolgkeuzelijst en een rapport in de onderste
vervolgkeuzelijst om af te drukken. Klik op Afdrukken.
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Abonneedata
Dient voor het beheer van abonneedata. U kunt nieuwe abonneedatarecords maken,
bestaande abonneedatarecords wijzigen of rapporten maken.

9.1

Weergeven
Klik één keer op Display om de abonneelijst te openen en alle opgeslagen records met
abonneedata weer te geven.

De volgende informatie verschijnt:
Abonnee nr.
Organisatie

Co-operatiepartner waaraan de abonnee is toegewezen

Naam

Abonneenaam

Postcode

Postcode

Plaats

Woonplaats van de abonnee

Straat
Nr

Huisnummer

Criterium

Dit is een belangrijk veld met een niet-vaststaande vorm, dat
kan worden gebruikt om abonneedata te groeperen op basis
van kenmerken, bijvoorbeeld debiteurennummer.

Apparaatnr.
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Abonneedata
Als u de stamgegevens voor een bepaalde abonnee wilt weergeven,


klikt u op het gewenste abonneenummer.

Er verschijnt een venster met de stamgegevens voor de geselecteerde abonnee.
In dit venster kunt u de gegevens bekijken en wijzigen.

Wijzigingen opslaan
Om wijzigingen op te slaan,


klikt u op Wijzigingen opslaan.

De abonneelijst verschijnt weer en de gewijzigde datarecord wordt weergegeven met een
gekleurde achtergrond.
Bellen
Om te bellen


klikt u op de knop Kiezen rechts van het telefoonnummer.

Er wordt een overeenkomstige gebeurtenis gegenereerd in de alarmclient, in het bovenste
veld van de alarmlijst.
Als het telefoonnummer al is opgeslagen in de stamgegevens van de abonnee, is de
gegeneerde gebeurtenis een oproep naar abonnee.
Wanneer het telefoonnummer nog niet is opgeslagen, d.w.z. dat u het telefoonnummer eerst
invoert of wijzigt en vervolgens op de knop Kiezen klikt voordat de wijzigingen zijn
opgeslagen, dan is de gebeurtenis een uitgaande oproep.
Raadpleeg Paragraaf 5.3 Een alarm aannemen, Pagina 28 voor informatie over het gebruik van
deze gebeurtenissen.
AANWIJZING!
Om te kunnen bellen moet de gebruiker zijn aangemeld bij de alarmclient.

Een abonnee verwijderen
U kunt records met abonneedata verwijderen uit de database.
1.

Klik op Abonnee verwijderen.

Er verschijnt een bevestigingsvenster:

2.
Bosch Security Systems

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.
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De record met abonneedata wordt verwijderd uit de database.
AANWIJZING!
Als er een apparaat is toegewezen aan de abonnee, kan de abonnee niet worden verwijderd
uit het systeem. Er verschijnt een bericht: Apparaat nog steeds toegewezen. Verwijder in dat
geval eerst de apparaattoewijzing.
Een toewijzing verwijderen
Als er een apparaat is toegewezen aan een abonnee, wordt de knop Toewijzing ongedaan
maken weergegeven.


Klik op Toewijzing ongedaan maken om de toewijzing van het apparaat voor deze
abonnee te beëindigen.

Een apparaat toewijzen
Als er geen apparaat is toegewezen aan een abonnee, wordt de knop Toewijzen weergegeven.
1.

Klik op Toewijzen om een apparaat toe te wijzen aan de abonnee.

Er verschijnt een venster met een lijst van beschikbare apparaten:

2.

Selecteer in de keuzelijst onder Toewijzing een apparaat of een handzender die aan de
abonnee moet worden toegewezen.

3.

Klik op de knop Toewijzen.

Het ingevoerde apparaat is nu toegewezen aan de abonnee.
Het apparaatnummer voor het toegewezen apparaat wordt weergegeven in de stamgegevens
van de abonnee.
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AANWIJZING!
Wanneer u een apparaat voor het eerst oproept, verschijnen alle apparaten die nog geen
toegewezen abonnee hebben. U kunt ook met de zoekfunctie zoeken naar apparaten waaraan
al abonnees zijn toegewezen.
Terug
U gaat terug naar de abonneelijst door op Terug te klikken.
Vorige/Volgende
Met de knoppen Vorige en Volgende geeft u de stamgegevens weer voor de abonnee met het
eerstvolgende of eerstvorige zoekcriterium.
Afdrukken
U kunt een PDF- of XLS-bestand van de abonneedata maken en de data exporteren naar een
gedetailleerd CSV-bestand, of afdrukken.


Selecteer de gewenste afdruksjabloon en printer in de keuzelijsten en klik op Afdrukken.

Zie Paragraaf 8.3 Bladeren/sorteren/afdrukken, Pagina 42.

Bosch Security Systems
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Aanvullende data
De structuur van de aanvullende data wordt bepaald door de aanbieder van de
meldcentraleservice.
Informatie over het configureren van aanvullende data vindt u onder
Paragraaf 14.2 Aanvullende data, Pagina 107 in het hoofdstuk "Administratie -> Aanvullende
data".
Afhankelijk van de huidige configuratie wordt er een venster geopend met aanvullende data,
bijvoorbeeld medische indicaties en contactpersonen.

Om de aanvullende data te wijzigen,
1.

gaat u naar het corresponderende tekstveld en brengt u de gewenste wijzigingen aan.
Klik tot slot op Wijzigingen opslaan.

2.

Wijzigingen die u nog niet hebt opgeslagen, maakt u ongedaan door te klikken op Herstel.

Koppelen/ontkoppelen
U kunt vooraf gedefinieerde data, bijvoorbeeld informatie over de zorgverzekering, koppelen
aan een abonnee of een bestaande koppeling ongedaan maken. Selecteer hiervoor een
onderdeel in een lijst met vooraf geconfigureerde data.
1.

Klik op Koppelen.

Er verschijnt een keuzelijst met vooraf gedefinieerde data, waarin u een onderdeel kunt
selecteren.
Vervolgens kunt u de geselecteerde data opslaan
2.

door op Opslaan te klikken.

Om een vooraf gedefinieerde koppeling ongedaan te maken,
3.

klikt u op Ontkoppelen.

Om terug te gaan naar de stamgegevens van de abonnee,
4.

klikt u op Terug.
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Notitie
De notities kunnen worden gebruikt voor details als een ziekenhuisverblijf.
Om een notitie in te voeren,


klikt u op Notitie.

Een notitie maken
Om een notitie te maken,


voert u in het tekstveld de gewenste tekst in.

Een notitie markeren
Belangrijke notities, zoals een ziekenhuisverblijf, kunnen worden gemarkeerd. De knop Notitie
is in de alarmafhandeling rood gemarkeerd tijdens een inkomende oproep.


Plaats een vinkje in Notitie gemarkeerd.

In- en uitloggen
Een abonnee is uitgelogd als het selectievakje Uitloginterval actief is.


Plaats een vinkje in Uitloginterval.

In de datumvelden kunt u de afwezigheidsdatum invoeren.
AANWIJZING!
Er wordt geen uitlog gemaakt voor personenalarmtoestellen.
Zie de beschrijving van de functie voor afwezigherinneringen. Paragraaf 4.6 Abonneenotities,
Pagina 22.
Opslaan


U kunt de gewijzigde datums opslaan door te klikken op Wijzigingen opslaan.

Terug
Om terug te gaan naar de stamgegevens van de abonnee,


klikt u op Terug.

De notitiehistorie verschijnt onder het tekstvenster. De notitiehistorie bevat een archief van
elke ingevoerde notitie, met de datum, tijdstempel en gebruikersnaam.

Bosch Security Systems
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Locatie
De Locatie beschrijft de details van de woonplaats van de abonnee nauwkeuriger.

1.

Voer in het tekstveld een beschrijving in van de woonplaats van de abonnee, bijvoorbeeld
derde ingang, daarna eerste huis rechts.

2.

U kunt de gewijzigde data opslaan door te klikken op Wijzigingen opslaan.

3.

Klik op Terug om terug te gaan naar de stamgegevens van de abonnee.

AANWIJZING!
De hier weergegeven kaartinformatie kan worden geselecteerd in de stamgegevens van de
abonnee.

9.1.5

Historie
U kunt de bij elke abonnee horende acties weergeven via Historie.

1.

U kunt de inhoud van individuele kolommen in oplopende of aflopende volgorde sorteren
door op de tabelkop te klikken.

2.

Klik op Terug om terug te gaan naar de stamgegevens van de abonnee.
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Details
Om de gedetailleerde weergave van een specifieke gebeurtenis in de historie te activeren,


klikt u in de kolom Tijd op de datum/tijd van de dag van het alarm waarvan u de details
wilt weergeven.

Afhankelijk van het type gebeurtenis kunt u het apparaatnummer en/of de abonneenaam
weergeven.
Acties
U kunt acties toevoegen nadat een oproep is beëindigd.


Voer in het veld Acties tekst in en bevestig de invoer met Actie toevoegen.

AANWIJZING!
Toegevoegde acties kunnen niet worden verwijderd uit de historie.

Vorige/Volgende


Om de details van de vorige of de volgende gebeurtenis weer te geven, klikt u op Vorige
respectievelijk Volgende.

Terug


Bosch Security Systems

Om terug te gaan naar de historie, klikt u op Terug.
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Sleutels
Hiermee kunt u de toewijzing van sleutelvakken en de inname/uitgifte van sleutels beheren.

Sleutels van abonnees kunnen worden bewaard in kluizen.
Sleutelmanagement starten
1.

Selecteer de sleutelkluis in de keuzelijst.

Het systeem stelt het eerstvolgende sleutelvak in de kluis voor. U kunt ook handmatig een
sleutelvak invoeren.
2.

Voer een vrij sleutelvak in.

3.

Voer zo nodig een notitie in.

4.

Klik op Sleutelbeheer starten.

5.

Berg de sleutel op in het opgegeven sleutelvak in de ingevoerde kluis.

Inname van sleutels
1.

Plaats de sleutel terug in zijn oorspronkelijke sleutelvak in de kluis.

2.

Klik op Aanwezig.

3.

De sleutel is nu weer opgeborgen en kan worden opgevraagd, bijvoorbeeld bij een
alarmoproep.

Uitgifte van sleutels
1.

Voer de naam in van de persoon aan wie de sleutel wordt uitgegeven in het tekstveld
Sleutel is geg. aan.

2.

Klik op Afwezig. De datum en tijd van uitgifte wordt geregistreerd in het veld Datum
uitgifte.

3.

Haal de sleutel uit de kluis.

Sleutelmanagement afsluiten
1.

Klik op Sleutelbeheer afsluiten.

Er verschijnt een bevestigingsvenster:

2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

AANWIJZING!
Om sleutelmanagement te kunnen afsluiten, moet de sleutel de status Uitgeschreven hebben.
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Bestand
Hiermee kunt u bestanden, zoals servicecontracten, opslaan in de database.

1.

Klik op Bestand toevoegen.

Het volgende venster wordt weergegeven:

2.

Klik op de knop Bestand kiezen.

Zoek het bestand op dat u wilt uploaden.
3.

Voer in het tekstveld een beschrijving in.

4.

Klik op Inladen.

Het bestand kan nu worden opgeroepen door op de bestandsnaam te klikken.
U kunt meerdere bestanden opslaan in het systeem.
AANWIJZING!
De bestanden worden opgeslagen in de database. De maximale grootte van de bestanden is
500 KB.

Een bestand verwijderen
Om een bestand te verwijderen,


klikt u op de knop Verwijderen.

Terug
Om terug te gaan naar de stamgegevens van de abonnee,
klikt u op Terug.

Bosch Security Systems
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Nieuwe abonneedatarecords maken
Als u op Maken klikt, wordt de lege sjabloon voor stamgegevens van abonnees geopend. U
kunt dan nieuwe records met abonneedata maken.



Voer de nieuwe abonneedata in.

Alle gele velden zijn verplicht en dienen te worden ingevuld. De witte velden zijn optioneel en
hoeven niet verplicht te worden ingevuld. Verplichte velden worden geconfigureerd door de
systeembeheerder; zie Paragraaf 13.20 Verplicht veld, Pagina 99.
Sub. nr.

Abonneenummer. Het eerste beschikbare nummer wordt automatisch voorgesteld.

Titel

Titel van de abonnee, bijvoorbeeld Dr of Prof

Naam

Achternaam van de abonnee

Voornaam

Voornaam van de abonnee

Straat/nr.

Adres en huisnummer van de abonnee

Postcode/Plaats

Postcode en locatie

Telefoonnummer 1

Telefoonnummer

Telefoonnummer 2

Reserve-telefoonnummer

MobSec telefoon

Telefoonnummer van Mobiele beveiliging

MobSec controlemeldingsinterval Interval tussen controlemeldingen vanaf een telefoon van mobiele beveiliging (Doro
Secure-telefoon)
Geboortedatum

Geboortedatum

Keuzelijst Geslacht

Geslacht van de abonnee. Het geslacht Onbekend wordt meestal gebruikt voor
abonnees die geen individuele personen zijn, zoals bewoners van
gemeenschappelijke accommodaties.

Keuzelijst Status

U kunt de status van de abonnee selecteren in een lijst.

Verbonden van/tot

Tijd dat de abonnee verbonden is geweest met de meldcentrale.

Keuzelijst Kaart

Selectie van de kaart die moet worden weergegeven onder Locatie

Criterium

Veld met vrije vorm in drie groepen, bijvoorbeeld debiteurennummer.

Organisatie

Afhankelijk van de rechten van de ingelogde centralist:
- Centralist voor een bepaalde organisatie, bijvoorbeeld Organisatie A: alleen deze
organisatie (Organisatie A) kan worden geselecteerd.
- Centralist in de LMS 7-meldcentrale: de organisatie waartoe de abonnee behoort
kan worden geselecteerd.


Klik op Abonnee aanmaken.

Het is niet mogelijk in de database dubbele abonneenummers binnen een co-operatiepartner
te maken. De knoppen Notitie, Locatie, Aanvullende data, Historie en Sleutel worden
geactiveerd nadat de stamgegevens van de abonnee zijn gemaakt.
Bellen
Raadpleeg Paragraaf 9.1.1 Abonneedata, Pagina 45 voor informatie over bellen.
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Apparaatdata
Dient voor het beheer van apparaatdata. U kunt nieuwe apparaatdatarecords maken,
bestaande apparaatdatarecords wijzigen of rapporten maken.

10.1

Weergeven
Klik op Display om de apparaatlijst met alle opgeslagen records met apparaatdata weer te
geven.

De volgende informatie verschijnt:
Apparaatnr.
Organisatie

Co-operatiepartner waaraan het apparaat is toegewezen

Fabrikant

Fabrikant van het apparaat

Type

Apparaattype

Driver

Apparaatdriver - als een onderdeel in de keuzelijst wordt geselecteerd,
worden speciale functies voor het apparaat ondersteund. Als er niets is
geselecteerd, wordt een standaardinstelling gebruikt.

SW-versie

Softwareversie van het apparaat

Serienummer

Serienummer van het apparaat

Abonnee

Abonnee waaraan het apparaat is toegewezen

Afdrukken
U kunt een PDF- of XLS-bestand van de apparaatdata maken en de data exporteren naar een
gedetailleerd CSV-bestand, of afdrukken.


Selecteer de gewenste afdruksjabloon en printer in de keuzelijsten en klik op Afdrukken.

Zie Paragraaf 8.3 Bladeren/sorteren/afdrukken, Pagina 42.
Als u de stamgegevens voor een bepaald apparaat wilt weergeven,

Bosch Security Systems

klikt u op het overeenkomstige apparaatnummer.
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Stamgegevens apparaat
Hier wordt gedetailleerde informatie over een specifiek apparaat weergegeven.

Toegewezen apparaat
In het onderste deel van de stamgegevens van het apparaat wordt de abonnee weergegeven
aan wie het apparaat is toegewezen. Een apparaat kan aan meerdere abonnees worden
toegewezen.
AANWIJZING!
Onder Abonnee-administratie kunt u abonnees toewijzen en toewijzingen ongedaan maken.

Vorige/Volgende
U kunt de knoppen Vorige en Volgende gebruiken om stamgegevens van het apparaat weer te
geven met het volgende hoogste respectievelijk volgende laagste zoekcriterium.
Terug


Klik op Terug om naar de apparaatlijst te gaan.

Een apparaat verwijderen
U kunt apparaten uit de database verwijderen.
1.

Klik op Apparaat verwijderen.

2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

Het apparaat wordt nu uit de database verwijderd.
AANWIJZING!
Als het apparaat aan een abonnee is toegewezen, kan het niet uit het systeem worden
verwijderd.
In dit geval moet u eerst de apparaattoewijzing verwijderen uit de abonneedatarecord.
Wijzigingen opslaan
Om wijzigingen op te slaan,


klikt u op Wijzigingen opslaan.

Het display keert terug naar de apparaatlijst en uw wijzigingen worden verwerkt. De bewerkte
lijstinvoer wordt weergegeven met een gekleurde achtergrond.
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Notitie
Om een notitie in te voeren,
1.

klikt u op Notitie.

Notities kunnen worden gebruikt om specifieke informatie te noteren, bijvoorbeeld "Kras op
het apparaat".

2.

Typ uw notitie in het tekstveld en bevestig de invoer met Wijzigingen opslaan.

De weergave keert terug naar de stamgegevens van het apparaat.
Als u de notitie niet wilt opslaan,
3.

klikt u op Terug.

De historie van alle apparaatnotities wordt weergegeven onder het tekstvenster.

10.1.2

Historie
U kunt de overeenkomstige acties voor het apparaat weergeven met de historie.

1.

U kunt de inhoud van individuele kolommen in oplopende of aflopende volgorde sorteren
door op de tabelkop te klikken.

2.

Bosch Security Systems

Klik op Terug om naar de stamgegevens van het apparaat terug te keren.

Gebruikershandleiding

970.133e | F.01U.173.315 | V1.5 | 2013.11

58

nl | Apparaatdata

Managementsysteem voor sociale alarmering 7 Professional

Details
Om de gedetailleerde weergave van een specifieke gebeurtenis in de historie te activeren,


klikt u in de kolom Tijd op de datum/tijd van de activiteit waarvan u de details wilt
weergeven.

Acties
U kunt acties toevoegen nadat een oproep is beëindigd.


Typ tekst in het tekstveld Actie toevoegen en bevestig de invoer door te klikken op Actie
toevoegen.

AANWIJZING!
Toegevoegde acties kunnen niet worden gewijzigd of uit de historie worden verwijderd.

Vorige/Volgende


Om de details van de vorige of de volgende gebeurtenis weer te geven,
klikt u op Vorige respectievelijk Volgende.

Terug
Om terug te keren naar de historie,


klikt u op Terug.
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Programmering
Hier kunt u programmeerdata weergeven, bijvoorbeeld voor een Bosch HTS3100-apparaat. U
kunt hier ook apparaatparameters wijzigen. Raadpleeg de gebruikers- of
programmeerhandleiding van het desbetreffende apparaat voor de relevante parameters.
Afstandsprogrammering kan worden uitgevoerd tijdens de alarmafhandeling; zie
Paragraaf 6 Apparaatfuncties, Pagina 33.
Terug
U kunt terugkeren naar de stamgegevens van het apparaat door op Terug te klikken.
Data kopiëren
U kunt een voorgedefinieerde programmeerdatarecord selecteren en deze record toepassen
voor het huidige apparaat.
1.

Selecteer een programmeerdatarecord in de keuzelijst.

2.

Klik op Kopieer data.

De data worden nu toegewezen aan het apparaat en kunnen indien nodig worden aangepast.
In Administratie kunt u een programmeerdatarecord aanmaken; zie Paragraaf Een
apparaatsjabloon toevoegen, Pagina 103.
Lezen uit bestand / schrijven naar bestand
(alleen beschikbaar in geval van personenalarmtoestellen met ondersteuning voor een
microSD-kaart)

U kunt de apparaatparameters inlezen uit een instellingenbestand:
–

Selecteer Lezen uit bestand en selecteer in het pop-upvenster het

–

Klik op Bestand lezen in het pop-upvenster.

instellingenbestand van de harde schijf of de microSD-kaart.

U kunt de apparaatparameters wegschrijven naar een instellingenbestand:
–

Selecteer Schrijven naar bestand en geef de naam en het pad van het

–

Sla het bestand op.

instellingenbestand op.

Aanvraag afstandsprogrammering
Selecteer Ja in het venster Aanvraag afstandsprogrammering om er zeker van te zijn dat de
knop Apparaatdata rood wordt weergegeven in Alarm-administratie. Dit kan bijvoorbeeld
handig zijn om een gebruiker te attenderen op mogelijke wijzigingen in de apparaatdata.
Om aanvullende informatie zichtbaar te maken voor de gebruiker tijdens de alarmafhandeling,
1.

schakelt u het selectievakje Opdracht in.

2.

Typ de informatie in het tekstveld.

De gebruiker kan de tekst weergeven door te klikken op de knop Notitie.
Bosch Security Systems
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De weergave van de programmeerdata is altijd afhankelijk van de apparaatdriver.
De programmeerdata kunnen worden onderverdeeld in de volgende subgebieden. Afhankelijk
van het gebruikte personenalarmtoestel kan de parameterset afwijken. Hieronder wordt een
Bosch Personenalarmtoestel 62 als voorbeeld genomen:

1.

–

Oproepbestemmingen

–

Uitgebreid

–

Functietoewijzing

–

Algemeen

–

IP/GSM-module

–

Professioneel

–

Handzender

Selecteer de desbetreffende parameters met de selectievakjes en keuzelijsten of vul de
tekstvelden in.

AANWIJZING!
Zie de programmeerhandleiding van het desbetreffende apparaat voor meer informatie.

2.

Klik tot slot op Wijzigingen opslaan.

Oproepbestemmingen



Voer een of meerdere telefoonnummers in en selecteer Ontvanger of Telefoon als
bestemming.
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Uitgebreid



Hier selecteert u de uitgebreide programmeerdata.

Functietoewijzing
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Algemeen



Hier kunt algemene programmeerdata invoeren.

IP/GSM-module



Hier kunt u de instellingen specifiek voor de IP-module en de GSM-module selecteren of
invoeren.
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Professioneel



Hier kunt u de taal en andere functies selecteren of invoeren.

Handzender

Bosch Security Systems
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Handzender
Om handzenders toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen,


klikt u op Handzender.

Dit kunnen sensoren zijn, bijvoorbeeld een rookmelder die is toegewezen aan dit apparaat.
Een detector toevoegen
1.

Klik op Toevoegen.

Een nieuwe rij tekstvelden wordt weergegeven.
2.

Vul de velden in.

Een detector verwijderen
Om een specifieke handzender te verwijderen,


klikt u op Verwijderen.

Wijzigingen opslaan
U kunt wijzigingen opslaan door op Wijzigingen opslaan te klikken.
Terug
U kunt terugkeren naar de stamgegevens van het apparaat door op Terug te klikken.
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Nieuwe apparaatdatarecords aanmaken
Wanneer u op Aanmaken klikt, wordt een lege sjabloon geopend waarin de stamgegevens van
het apparaat kunnen worden opgegeven. U kunt nu nieuwe apparaatdatarecords aanmaken.

1.

Voer de nieuwe apparaatdata in.

Alle gele velden zijn verplicht en dienen te worden ingevuld. De witte velden zijn optioneel en
hoeven niet verplicht te worden ingevuld.
Apparaatnummer

Het apparaatnummer wordt automatisch voorgesteld en kan worden
overschreven.

CLID

Telefoonnummer voor het apparaat

Type

Apparaattype, bijvoorbeeld HTS52

Fabrikant

Fabrikant van het apparaat

Batterijen vervangen

Volgende geplande vervanging van de batterij

Batterijtype

Type batterij, bijvoorbeeld NiCd

Serienummer

Het serienummer bevindt zich op het apparaat

HW/SW-versie

Hardware- en softwareversie van het apparaat

Apparaatdriver

geeft de driver van het apparaat aan

Connectiviteit

Deze waarde beslaat de huidige gebruikte interfaces (type van gebruikte
apparatuur) en het type van de bijbehorende verbinding

Gekocht op

Aankoopdatum van het apparaat

Geleast van/tot

Start- en einddatum van de leaseperiode

Organisatie

Co-operatiepartner waaraan het apparaat is toegewezen

Eigenaar

Eigenaar van het apparaat

Voorraadstatus

Apparaatstatus, bijvoorbeeld ter reparatie

Reparatie van/tot

Reparatieperiode

Technische status

Weergave van de technische status van het apparaat, bijvoorbeeld Apparaat OK

Oproeptrigger

Technisch alarm

Controlemelding bewaakt

Beslissing of inkomende controlemeldingen voor het apparaat moet worden
bewaakt.

Controlemeldingsinterval

Volgende verwachte controlemeldingen

Controlemelding vorige/volgende

Tijdstempel van de vorige en volgende controlemelding. Automatisch ingevoerd.



Klik op Apparaat aanmaken.

Het apparaat is nu aangemaakt in LMS 7.
Bosch Security Systems
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Analyse
U kunt de technische apparaatstatus van individuele personenalarmtoestellen controleren en
bewerken
via Apparaatdata -> Analyse.

De apparaten hebben normaal gesproken de status Apparaat OK.
Als zich in het apparaat een probleem voordoet dat aanleiding geeft tot een melding van een
technische storing, wordt de status van het apparaat gewijzigd in Nieuw probleem.
Om alle apparaten met de status Nieuw probleem weer te geven,
1.

selecteert u het zoekcriterium Nieuw probleem in de keuzelijst Status.

2.

Klik op Zoeken.

Alle apparaten met de status Nieuw probleem worden weergegeven.
Onderhoudsoproep
De abonnee kan worden gevraagd om een onderhoudsoproep te triggeren, zodat een
probleem met een apparaat kan worden geanalyseerd. Afhankelijk van het resultaat kan
worden beslist hoe het probleem met het apparaat vervolgens wordt afgehandeld.
Het apparaat wordt op de overeenkomstige status ingesteld met behulp van een van de
volgende knoppen.
Geplande reparatie
Het apparaat moet bij de volgende inspectie worden gerepareerd of vervangen.
Onmiddellijke reparatie
Het apparaat moet direct op locatie bij de abonnee worden gerepareerd of vervangen.
Apparaat OK
Het apparaat functioneert naar behoren.
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Beheer van contactpersonen
Klik op Contacten.

Bellen


Klik op het gemarkeerde telefoonnummer om te bellen.

Er wordt een overeenkomstige gebeurtenis gegenereerd in de alarmclient, in het bovenste
veld van de alarmlijst. De genereerde gebeurtenis is een oproep naar ondersteunende diensten.
Raadpleeg Paragraaf 5.3 Een alarm aannemen, Pagina 28 voor informatie over het gebruik van
deze gebeurtenissen.
AANWIJZING!
Om te kunnen bellen moet de gebruiker zijn aangemeld bij de alarmclient.

Afdrukken
U kunt een PDF- of XLS-bestand van de gegevens van de contactpersoon maken, of deze
afdrukken.


Selecteer de gewenste afdruksjabloon en printer in de keuzelijsten en klik op Afdrukken.

Zie Paragraaf 8.3 Bladeren/sorteren/afdrukken, Pagina 42.

11.1

Een nieuwe contactpersoon aanmaken
Klik op Toevoegen. Selecteer een vooraf gedefinieerde categorie of maak een nieuwe aan.
Vul het verplichte veld Naam en indien gewenst ook de overige gegevens van het adres in.
Klik op Aanmaken.

Bellen


Klik op de knop Kiezen achter het telefoonnummer om te bellen.

Er wordt een overeenkomstige gebeurtenis gegenereerd in de alarmclient, in het bovenste
veld van de alarmlijst. De gebeurtenis is een uitgaande oproep.
Raadpleeg Paragraaf 5.3 Een alarm aannemen, Pagina 28 voor informatie over het gebruik van
deze gebeurtenissen.
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AANWIJZING!
Om te kunnen bellen moet de gebruiker zijn aangemeld bij de alarmclient.

11.2

Een contactpersoon wijzigen of verwijderen
Druk op de knop …. Elk veld kan worden gewijzigd. U kunt de contactpersoon ook
verwijderen.

11.3

Een contactpersoon toewijzen
Ga in het menu Abonnee naar het submenu Display.
Selecteer een abonnee in de lijst en ga naar Aanvullende data. Klik op Toewijzen.
Selecteer een categorie in de keuzelijst. U ziet dan de lijst met contactpersonen in het menu
abonnee. Wanneer u op de naam van de contactpersoon klikt, wordt de contactpersoon
geselecteerd voor toewijzing.

11.4

Extra functionaliteit bij het toewijzen van een contactpersoon:
de contactgegevens wijzigen
Druk in het menu Abonnee op de knop … van de contactpersoon en breng uw wijzigingen aan.

11.5

Extra functionaliteit bij het toewijzen van een contactpersoon:
een nieuwe contactpersoon aanmaken
Klik in het menu Abonnee op Toevoegen en maak de nieuwe contactpersoon aan.
AANWIJZING!
Bij dit type toewijzing kunt u geen contactpersonen verwijderen.

11.6

Een abonnee toewijzen als contactpersoon
Ga in het menu Abonnee naar het submenu Display.
Selecteer een abonnee in de lijst en ga naar Aanvullende data.
Klik op Toewijzen. U kunt de categorie abonnee selecteren en in de abonneelijst zoeken.
Wanneer u op de naam van de abonnee klikt, wordt de contactpersoon geselecteerd.
AANWIJZING!
Bij dit type toewijzing kunt u geen abonnees aanmaken of wijzigen.

De weergave van deze functie is afhankelijk van de configuratie van het systeem.

11.7

Een reeds toegewezen contactpersoon verwijderen
Als u een reeds toegewezen contactpersoon wilt verwijderen, wordt een pop-upvenster
weergegeven.
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Historie
U kunt de historie gebruiken om geregistreerde gebeurtenissen voor LMS 7 weer te geven.

De historie wordt onderverdeeld in de volgende subcategorieën:
–

Huidige oproepgebeurtenissen

–

Alarmgebeurtenissen

–

Sleutelgebeurtenissen

–

Herinneringgebeurtenissen

–

Waarschuwingsgebeurtenissen

–

Administratiegebeurtenissen

–

Systeemgebeurtenissen

–

Alle gebeurtenissen

Afdrukken
U kunt de historie afdrukken.
Selecteer de gewenste afdruksjabloon en printer in de keuzelijsten en klik op Afdrukken.
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Details
Om de details van een gebeurtenis te bekijken,


klikt u in de kolom Tijd op de datum/tijd van de activiteit waarvan u de details wilt
weergeven.

Afhankelijk van het type gebeurtenis kunt u het apparaatnummer en/of de abonneenaam
weergeven.
Als u meer informatie over een apparaat of abonnee wilt zien,


klikt u op het apparaatnummer of de abonneenaam. Dan gaat u naar de Apparaat- of
Abonnee-administratie.

Acties
U kunt acties toevoegen.


Typ tekst in het tekstveld Actie toevoegen en bevestig door te klikken op Actie
toevoegen.

Toegevoegde acties kunnen niet worden gewijzigd of uit de historie worden verwijderd.
Vorige/Volgende


Om de details van de vorige of de volgende gebeurtenis weer te geven,
klikt u op Vorige respectievelijk Volgende.

Terug


Om naar de hoofdcategorieën van de historie terug te keren,
klikt u op Terug.

Terugzetten
Voor alle historie-items is de knop Terugzetten beschikbaar, zodat de gebeurtenis kan worden
teruggezet in de alarmclient, altijd zonder Spreken/Luisteren.
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Huidige oproepgebeurtenissen
U kunt de alarmgerelateerde gebeurtenissen van de huidige dag weergeven via Historie ->
Huidige oproepgeb.
In geval van binnenkomende en uitgaande oproepen en als het nummer van de oproep bekend
is, wordt dit nummer opgeslagen in plaats van het apparaatnummer.

12.2

Alarmgebeurtenissen
U kunt alarmgebeurtenissen die werden getriggerd door apparaten weergeven via Historie ->
Alarmgebeurtenissen.
Zowel alarmen met als zonder een spreek-/luisterverbinding worden weergegeven
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Sleutelgebeurtenissen
U kunt alle sleutelgerelateerde gebeurtenissen, zoals het in- en uitchecken van sleutels,
weergeven via Historie -> Sleutelgebeurtenissen.

12.4

Herinneringgebeurtenissen
U kunt alle gebeurtenissen die werden getriggerd door de herinneringsfunctie weergeven via
Historie -> Herinneringsgebeurtenissen. Dit kan bijvoorbeeld een herinnering aan de
verjaardag van een abonnee zijn.
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Waarschuwingsgebeurtenissen
U kunt gebeurtenissen die door externe situaties werden veroorzaakt, bijvoorbeeld een alarm
van een apparaat met een onbekend apparaatnummer, weergeven via Historie ->
Waarschuwingsgeb..

12.6

Administratiegebeurtenissen
U kunt alle gebeurtenissen met betrekking tot data-administratie, bijvoorbeeld het aanmaken
van een record met abonneedata, weergeven via Historie -> Administratiegeb..
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Systeemgebeurtenissen
U kunt gebeurtenissen die werden veroorzaakt door interne systeemberichten van LMS 7
Professional weergeven via Historie -> Systeemgebeurtenissen.

12.8

Alle gebeurtenissen
U kunt alle gebeurtenissen die tot nu toe werden opgeslagen ongefilterd weergeven via
Historie -> Alle gebeurtenissen.
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Administratie
Administratie wordt gebruikt om de structuur, processen en toegangsrechten voor LMS 7 te
definiëren.
Als u over beperkte rechten beschikt, zijn niet alle menu-items beschikbaar.
AANWIJZING!
Raadpleeg Paragraaf 13.5 Nieuwe rol, Pagina 80 in het hoofdstuk Administratie -> Nieuwe rol
voor informatie over het toewijzen van rechten.

Administratie wordt onderverdeeld in de volgende subcategorieën:
–

Gebruikerslijst, zie Paragraaf 13.1 Gebruikerslijst, Pagina 76.

–

Nieuwe gebruiker, zie Paragraaf 13.3 Nieuwe gebruiker, Pagina 77.

–

Rollenlijst, zie Paragraaf 13.4 Rollenlijst, Pagina 77.

–

Nieuwe rol, zie Paragraaf 13.5 Nieuwe rol, Pagina 80.

–

Oproepfiltering, zie Paragraaf 13.6 Oproepfiltering en -verdeling, Pagina 81.

–

Doorverbinden, zie Paragraaf 13.7 Doorverbinden, Pagina 84.

–

Sleutelkluis lijst, zie Paragraaf 13.8 Sleutelkluis lijst, Pagina 85.

–

Sleutelkluis management, zie Paragraaf 13.10 Sleutelkluis management, Pagina 86.

–

Aanvullende data, zie Paragraaf 13.11 Aanvullende data, Pagina 87.

–

Samenvattingsdocument, zie Paragraaf 13.12 Samenvattingsdocument, Pagina 92.

–

Gebeurtenissen, zie Paragraaf 13.13 Gebeurtenissen, Pagina 93.

–

Gebeurtenisgroepen, zie Paragraaf 13.14 Gebeurtenisgroepen, Pagina 94.

–

Kaart, zie Paragraaf 13.15 Kaart, Pagina 94.

–

Acties, zie Paragraaf 13.16 Acties, Pagina 95.

–

Oorzaak, zie Paragraaf 13.17 Oorzaak, Pagina 96.

–

Verbinding telefoon-centralist, zie Paragraaf 13.18 Verbinding telefoon-centralist,
Pagina 97.

–

Bosch Security Systems

Planner, zie Paragraaf 13.19 Planner, Pagina 98.

–

Verplichte velden, zie Paragraaf 13.20 Verplicht veld, Pagina 99.

–

Co-operatiepartner, zie Paragraaf 13.21 Co-operatiepartnerlijst, Pagina 100.

–

Abonneestatus, zie Paragraaf 13.22 Abonneestatus, Pagina 102.

–

Apparaatsjabloon, zie Paragraaf 13.23 Apparaatsjabloon, Pagina 103.

–

Import/Export sjabloon, zie Paragraaf 13.24 Import/Export sjabloon, Pagina 104.

–

Verwijder historie, zie Paragraaf 13.25 Historie verwijderen, Pagina 104.
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Gebruikerslijst
U kunt alle gebruikers die werden aangemaakt in LMS 7 Professional weergeven via
Administratie -> Gebruikerslijst.
Alleen abonnees met Systeembeheerder als toegewezen rol kunnen de gebruikerslijst
bekijken. Zie Paragraaf 13.5 Nieuwe rol, Pagina 80 voor informatie over het toewijzen van
rechten.

De gebruikerslijst verschaft de volgende informatie:
Gebruikersnaam Gebruikersidentificatie die wordt gebruikt voor het aanmelden bij LMS 7 Professional
Organisatie

Co-operatiepartner voor wie deze gebruiker actief is

Naam

Achternaam en voornaam van de gebruiker

Rol

Rechtengroep die is toegewezen aan de gebruiker

Tel. zakelijk

Zakelijke telefoonnummer van de gebruiker

Taal

Taal voor webbeheer voor de gebruiker

13.2

Gebruikersnaam
Om gedetailleerde informatie over een gebruiker te bekijken,


klikt u op de overeenkomstige gebruikersnaam.

Het volgende venster wordt weergegeven:

Gebruikersgegevens wijzigen
Als u de gebruikersgegevens wilt wijzigen,
1.

typt u de wijzigingen in de tekstvelden

2.

en bevestigt u deze met Wijzigingen opslaan.

Gebruikers verwijderen
Als u een gebruiker uit LMS 7 Professional wilt verwijderen,
1.

klikt u op Verwijderen.

Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.
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De gebruiker wordt nu uit het systeem verwijderd.

13.3

Nieuwe gebruiker
U kunt nieuwe gebruikers aanmaken via Administratie -> Nieuwe gebruiker.

Om een nieuwe gebruiker aan te maken,


typt u de gebruikersgegevens in de tekstvelden.

Alle gele velden zijn verplicht en dienen te worden ingevuld. De witte velden zijn optioneel en
hoeven niet verplicht te worden ingevuld.
Gebruikersnaam Gebruikersidentificatie die wordt gebruikt voor het aanmelden bij LMS 7
Professional. Speciale karakters en umlaut zijn niet toegestaan.
Naam

Achternaam van de gebruiker

Voornaam

Voornaam van de gebruiker

Wachtwoord

Wachtwoord dat wordt gebruikt voor het aanmelden bij LMS 7 Professional

Bevestiging

Bevestiging van het wachtwoord

Tel. zakelijk

Zakelijke telefoonnummer van de gebruiker

Telefoon privé

Privételefoonnummer van de gebruiker

Mobiele telefoon Mobiele telefoonnummer van de gebruiker
Taal

Taal die wordt gebruikt voor de weergave van webbeheer voor deze gebruiker

Organisatie

Co-operatiepartner voor wie deze gebruiker actief is

Rol

Rechten van de gebruiker

Zichtbare

Schakel het selectievakje in van de organisatie die de gebruiker mag zien.

organisatie


Klik op Gebruiker aanmaken.

De gebruiker wordt nu aangemaakt in LMS 7 Professional.

13.4

Rollenlijst
U kunt alle rechtengroepen die werden aangemaakt in het systeem weergeven via
Administratie -> Rollenlijst.

Bosch Security Systems

Gebruikershandleiding

970.133e | F.01U.173.315 | V1.5 | 2013.11

78

nl | Administratie

13.4.1

Managementsysteem voor sociale alarmering 7 Professional

Wat is een rol?
De term rol verwijst naar toegekende rechten die werden aangemaakt onder een groepnaam.
LMS 7 Professional wordt geleverd met drie vooraf gedefinieerde rollen.
Rol
Systeembeheerder
Databeheerder
Agent

Recht
Alle rechten behalve Alarmafhandeling
Databeheerdersrechten
Alarmafhandeling

Rechtengroepen kunnen worden gewijzigd door de systeembeheerder. Ook kunnen er andere
rechten worden toegevoegd aan nieuwe rechtengroepen.
In de volgende tabel wordt weergegeven welke functies met Toestaan- of Schrijf-rechten zijn
geactiveerd:
Recht

Toestaan (inclusief schrijfrechten)

Schrijf

Abonneedata

Abonneedata kunnen worden bekeken.

Abonneedata kunnen worden bekeken,

Abonneedata kunnen niet worden aangemaakt of

gewijzigd of aangemaakt.

gewijzigd.

Geldt niet voor de subcategorieën:

Geldt niet voor de subcategorieën:

Aanvullende data, Abonneenotitie,

Aanvullende data, Abonneenotitie, Sleutels en

Sleutels en Toewijzing.

Toewijzing.
Aanvullende data
Abonneenotitie
Sleutel
Toewijzing

Aanvullende abonneedata kunnen worden bekeken, Aanvullende abonneedata kunnen
maar niet worden bewerkt.

worden bekeken en bewerkt.

Notitie kan worden bekeken. Een notitie kan niet

Notitie kan worden bekeken, bewerkt

worden aangemaakt of gewijzigd.

en aangemaakt.

Sleutelstatus kan worden bekeken, maar niet

Sleutelstatus kan worden bekeken,

worden gewijzigd of aangemaakt.

bewerkt en aangemaakt.

Toewijzing van abonnee en apparaat kan worden
uitgevoerd en verwijderd.

Stamgegevens

Apparaatdata kunnen worden bekeken.

Apparaatdata kunnen worden bekeken,

apparaat

Apparaatdata kunnen niet worden aangemaakt of

gewijzigd of aangemaakt.

gewijzigd.

Voorziet niet in de subcategorie

Voorziet niet in de subcategorie Programmering.

Programmering.

Analyse

Apparaatstatussen kunnen worden bekeken en
bewerkt.

Historie

U kunt alle in LMS 7 geregistreerde gebeurtenissen
weergeven. Voorziet niet in de subcategorie Acties.

Acties toevoegen

Acties kunnen later worden toegevoegd aan
abonnees en/of apparaten.

Sleutelkluis

Sleutelkluislijsten kunnen worden bekeken, maar

Sleutelkluislijsten kunnen worden

niet worden bewerkt.

bekeken en bewerkt.

Een alarmclient
sluiten
Beluisteren van
opnames
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Schrijf

Het recht Administratie omvat de volgende
subrechten:
- Gebruikers aanmaken, verwijderen en bewerken
- Rollen aanmaken, verwijderen en bewerken
- Co-operatiepartners aanmaken, verwijderen en
bewerken
- De structuur in Alarm- en Data-administratie
bewerken; bijvoorbeeld verplichte velden en
aanvullende data
- Processen automatiseren, bijvoorbeeld
verjaardagswensen
- Oorzaak- en actiecatalogus bewerken
- Oproepfiltering
- Doorverbinden
- Sleutelmanagement
- Sleutelkluis management
- Gebeurtenissen bewerken en gebeurtenisgroepen
definiëren
- Een verbinding tussen een telefoon en de
centralist tot stand brengen
- Ondersteunende diensten aanmaken, verwijderen
en bewerken
- Abonneestatus bewerken
- Apparaatsjablonen aanmaken, verwijderen en
bewerken
- Historie-items bewerken.

Kaart

Kaarten aanmaken, verwijderen en bewerken

Import/Export

Sjablonen aanmaken, verwijderen en bewerken

sjabloon

voor het importeren van data in de LMS 7-database
of voor het exporteren van data naar een csvbestand.

Verificatie

Verificatielijsten kunnen worden bekeken en
bewerkt.

Verbinding telefoon-

Namen van werkstations voor alarmafhandeling en

centralist

hun bijbehorende SIP-doorkiesnummer aanmaken,
bewerken en verwijderen

Alarmafhandeling

Toegang tot alarmafhandeling, behalve Simulatie

Simulatie

Alarmsimulatie
Om de toegewezen rechten voor individuele rollen weer te geven,


klikt u op de overeenkomstige rolnaam.

AANWIJZING!
Een wijziging van de rechten in een rechtengroep heeft directe gevolgen voor alle gebruikers
die aan deze rechtengroep zijn toegewezen.
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Een rol wijzigen
U kunt aangemaakte rechtengroepen wijzigen als u over de vereiste rechten beschikt.
Om een rechtengroep te wijzigen,
1.

klikt u op de overeenkomstige selectievakjes en

2.

voert u optioneel een nieuwe Naam in voor de rechtengroep in het tekstveld.

Ook kunt u een beschrijving voor de rechtengroep invoeren, bijvoorbeeld "alleen voor
Organisatie A".
3.

Klik op Wijzigingen opslaan.

De rechtengroep is nu gewijzigd.

13.4.3

Een rol verwijderen
Om een rechtengroep te verwijderen,
1.

klikt u op Verwijderen.

Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

De rechtengroep wordt nu uit het systeem verwijderd.
AANWIJZING!
Een rechtengroep kan alleen worden verwijderd als er geen gebruikers zijn toegewezen aan de
rol.

13.5

Nieuwe rol
U kunt nieuwe rechtengroepen aanmaken in het systeem via Administratie -> Nieuwe rol.

13.5.1

Voorgedefinieerde rechten bij levering
De volgende rechten zijn gekoppeld aan de voorgedefinieerde rol Systeembeheerder:

970.133e | F.01U.173.315 | V1.5 | 2013.11

Gebruikershandleiding

Bosch Security Systems

Managementsysteem voor sociale alarmering 7 Professional

Administratie | nl 81

De volgende rechten zijn gekoppeld aan de voorgedefinieerde rol Centralist:

13.5.2

Een nieuwe rol aanmaken
Om een nieuwe rechtengroep aan te maken,
1.

klikt u op de overeenkomstige selectievakjes en

2.

typt u de benaming van de rechtengroep in het tekstveld Naam.

Ook kunt u een beschrijving voor de rechtengroep invoeren, bijvoorbeeld "alleen voor
Organisatie A".
3.

Klik op Rol aanmaken.

De rechtengroep wordt nu aangemaakt in LMS 7 Professional en kan worden toegewezen aan
gebruikers.

13.6

Oproepfiltering en -verdeling

13.6.1

Oproepverdeling
Deze functie is bedoeld om de oproepen te verdelen tussen werkstations, zodat oproepen
naar actieve werkstations worden doorgeschakeld naar inactieve werkstations. Hierdoor kan
een optimale reactietijd worden gerealiseerd. Deze functie verwerkt alleen actieve oproepen
met een spreek-/luisterverbinding die niet zijn toegewezen aan een centralist
(personenalarmeringsoproepen, binnenkomende telefoonoproepen, uitgaande
telefoongesprekken).
AANWIJZING!
Een uitgaand telefoongesprek wordt niet verborgen door de functie Oproepverdeling omdat
het reeds is toegewezen aan een gebruiker. Uitgaande telefoongesprekken worden echter
beschouwd als actieve oproepen met spreken/luisteren.
Als een werkstation een actieve oproep heeft en andere werkstations niet, dan worden
nieuwe oproepen met spreek-/luisterverbinding in de wachtrij onderdrukt in de alarmlijst van
het werkstation met de actieve oproep tot een bepaalde time-outperiode voor de
oproepverdeling is bereikt. De oproep zal vervolgens zichtbaar zijn in de alarmlijst van alle
werkstations zonder actieve oproep. Als alle werkstations actieve oproepen hebben, zijn de
oproepen in de wachtrij direct zichtbaar voor alle werkstations.
Om de functie Oproepverdeling te activeren, klikt u op Administratie -> Oproepfiltering:
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1.

Geef een waarde op in het invoervak Oproepverdeling na … seconden.
De maximale time-out voor de oproepverdeling is 999 seconden.
De standaardwaarde is 0, wat betekent dat oproepverdeling is uitgeschakeld.

2.

Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Nadat u de waarde voor oproepverdeling hebt gewijzigd, moet u de CTI-serverconfiguratie
opnieuw laden. Het volgende bericht instrueert u dat te doen:

Wanneer alleen oproepverdeling actief is (een waarde hoger dan 0 is ingesteld en filtering niet
is ingesteld), dan wordt het scrollbericht Oproepen worden aut. verdeeld in blauw
weergegeven in de statusbalk.

13.6.2

Oproep filtering op gebeurtenis
Filterregels kunnen worden gedefinieerd om oproepen of gebeurtenissen te verbergen in de
alarmlijst van een gebruiker die aan een rol (gebruikersgroep) is gekoppeld. Voor elke rol is
slechts één filterregel toegestaan.
De volgende oproepen of gebeurtenisgroepen kunnen worden verborgen:
–

Actieve personenalarmen (inclusief gecombineerde alarmen)

–

Passieve (automatische) personenalarmen

–

Technische meldingen

–

Binnenkomende telefoonoproepen

–

Herinneringgebeurtenissen

–

Systeemgebeurtenissen

–

Waarschuwingsgebeurtenissen

De verborgen oproepen of gebeurtenissen kunnen zichtbaar worden gemaakt na een
gedefinieerde time-outperiode.
Om de functie Oproepfiltering te activeren, klikt u op Administratie -> Oproepfiltering

Een filter aanmaken:
1.

Klik op Regel aanmaken.

2.

Selecteer onder de kolom Rol in de keuzelijst een rol zonder regel.

3.

Schakel onder de kolom Gebeurtenisgroepen het selectievakje in van de oproepen/
gebeurtenissen die voor de filtertime-out worden verborgen. Als het selectievakje niet is
ingeschakeld, worden de oproepen/gebeurtenissen niet gefilterd.

4.

Schakel onder de kolom Filter timer het selectievakje in om de filtertime-out te activeren
en geef een waarde op in het vakje na … seconden. Na de time-outperiode zullen
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gebeurtenissen uit de gebeurtenisgroepen die zijn geselecteerd voor deze regel worden
weergeven.
5.

De filtertime-out is standaard ingeschakeld, wat 'ja' betekent, en de standaardwaarde is 0
seconden.

6.

De maximale filtertime-out is 999 seconden.

7.

Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

8.

U kunt een filterregel verwijderen door te klikken op Verwijderen aan het eind van de
regel.

Nadat u de filterregels hebt gewijzigd, moet u de CTI-serverconfiguratie opnieuw laden. Een
bericht instrueert u dat te doen.
AANWIJZING!
Wanneer u een gefilterde oproep doorverbindt naar de gebruiker op wie de filter betrekking
heeft, is de filter niet van toepassing. Als Doorverbinden naar iedereen echter is ingesteld,
geldt de filterregel wel.
AANWIJZING!
De filterregels kunnen door elke gebruiker worden gewijzigd. Deze regels worden opgeslagen
in de database en door de CTI-Server naar de alarmwerkstations gedistribueerd.

Wanneer alleen oproepverdeling actief is (geen waarde is ingesteld en filtering is ingesteld),
dan wordt het scrollbericht Oproepen worden aut. gefilterd in blauw weergegeven in de
statusbalk.
Alle verborgen oproepen of gebeurtenissen zijn zichtbaar in de gebeurtenismonitor.
Wanneer oproepverdeling en oproepfiltering actief zijn, wordt het scrollbericht oproepen
worden gefilterd en verdeeld in blauw weergegeven in de statusbalk.

13.6.3

Oproep filtering op organisaties
U kunt oproepfiltering op organisaties activeren.


Schakel het selectievakje Activeer filtering op organisaties.



Voer de tijd in waarna verborgen oproepen moeten worden weergegeven, in seconden.
Klik op Opslaan.

Oproepfiltering op organisatie voldoet aan de volgende regels:
–

alarmgebeurtenissen van toegewezen of niet-toegewezen apparaten worden getoond aan
een gebruiker als de abonnee of apparaat behoort tot een organisatie die zichtbaar is
voor de desbetreffende gebruiker.

–

alarmgebeurtenissen van onbekende apparaten worden getoond aan alle gebruikers,
onafhankelijk van de organisatie.

13.6.4

Prioriteit en controle van oproepfiltering/-verdeling
Filterregels hebben voorrang op oproepverdeling.
De volgende voorbeelden illustreren hoe het systeem werkt.
Voorbeeld 1:
De volgende regels werden aangemaakt:
–

gebruiker 1 onderdeel van groep 1 met filterregel 1: verberg alle gebeurtenissen behalve
binnenkomende telefoonoproepen, toon verborgen gebeurtenissen na 10 seconden.

–

gebruikers 2a & 2b onderdeel van groep 2 met filterregel 2: verberg binnenkomende
telefoonoproepen en toon ze na 20 seconden.

–
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Het systeem heeft de volgende configuratie:
–

Gebruiker 1 zonder een actieve oproep, gebruiker 2a met een actieve oproep, gebruiker
2b zonder een actieve oproep

Wanneer een nieuwe telefonische oproep binnenkomt, zal het systeem als volgt reageren:
–

Van 0 tot 20 seconden is de binnenkomende telefonische oproep alleen zichtbaar voor
gebruiker 1

–

Na 20 seconden is de binnenkomende telefonische oproep zichtbaar voor alle drie de
gebruikers.

Voorbeeld 2:
De volgende regels werden aangemaakt:
–

gebruiker 1 onderdeel van groep 1 met filterregel 1: verberg alle gebeurtenissen behalve
binnenkomende telefoonoproepen, toon verborgen gebeurtenissen na 10 seconden.

–

gebruikers 2a & 2b onderdeel van groep 2 met filterregel 2: verberg binnenkomende
telefoonoproepen en toon ze na 30 seconden.

–

time-out voor oproepverdeling: 20 seconden.

Het systeem heeft de volgende configuratie:
–

Gebruiker 1 zonder een actieve oproep, gebruiker 2 met een actieve oproep, gebruiker 3
zonder een actieve oproep

Wanneer een nieuwe telefonische oproep binnenkomt, zal het systeem als volgt reageren:
–

Van 0 tot 30 seconden is de binnenkomende telefonische oproep alleen zichtbaar voor
gebruiker 1.

–

Na 30 seconden is de binnenkomende telefonische oproep zichtbaar voor alle drie de
gebruikers.

AANWIJZING!
De functie voor oproepfiltering en -verdeling is naar wens configureerbaar in LMS 7
Professional. Een logische controle van de gedefinieerde regels door het systeem is niet
geïmplementeerd. U dient derhalve op te letten dat eventuele gefilterde oproepen/
gebeurtenissen niet onbeantwoord blijven.

13.7

Doorverbinden
Deze functie is bedoeld om de meldkamer de mogelijkheid te bieden om een
personenalarmtoestel te vragen een geselecteerde gebeurtenis naar een nieuwe bestemming
te laten doorverbinden via een opgegeven protocol. Deze functie is alleen mogelijk bij gebruik
van de protocollen RB2000E, CPC en RBIP. Gebeurtenissen met andere protocollen zullen
worden geweigerd. Alle telefoonoproepen zullen worden genegeerd.

Het Aantal geselecteerde gebeurtenissen om door te sturen wordt op het eind van de regel
weergegeven. Het doorverbinden van oproepen activeren:
1.

Het selectievakje Geactiveerd moet zijn ingeschakeld.
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2.

Voer het Telefoonnummer of IP-adres in waarnaar moet worden doorverbonden.

3.

Selecteer het Protocol voor doorsturen. Dit is alleen nodig voor de protocollen RB2000E
en RBIP. Een oproep in het CPC-protocol zal ook worden doorverbonden in het CPCprotocol.

4.

Klik op Opslaan.

De gebeurtenissen die moeten worden doorverbonden, moeten worden geselecteerd in
Gebeurtenissen-administratie (zie Paragraaf 13.13 Gebeurtenissen, Pagina 93). U kunt echter
alle gebeurtenissen die moeten worden doorverbonden selecteren of deselecteren door te
klikken op Uitvoeren voor uw keuze.

13.8

Sleutelkluis lijst
Alle ingestelde sleutelkluizen waarvoor minstens één abonnee het sleutelmanagement doet,
worden hier weergegeven.

AANWIJZING!
De toewijzing van abonnees aan sleutels wordt uitgevoerd in Abonneedata-administratie.
U kunt de volgende informatie vinden in de sleutelkluislijst:

Naam

Sleutelkluisnaam

Slot

Slotnummer waarin de sleutel is opgeslagen in de kluis

Abonnee

Nummer van de abonnee aan wie de sleutel is toegewezen

Status

Er worden twee statussen weergegeven: uitgeschreven en ingeschreven

Sleutel is gegeven Persoon aan wie de sleutel werd uitgegeven
aan
Sleutelnotitie

13.9

Aanvullende informatie

Abonnee
Om meer gedetailleerde abonnee-informatie weer te geven,
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Sleutelkluis management
U kunt een lijst van alle sleutelkluizen in het systeem weergeven via Administratie ->
Sleutelkluis management. U kunt sleutelkluizen aanmaken en verwijderen en kluisgegevens
wijzigen.

U kunt de volgende informatie vinden in Sleutelkluis management:
Naam

Sleutelkluisnaam

Organisatie

Organisatie waartoe de sleutelkluis behoort

Aantal slots

Aantal sleutelslots dat beschikbaar is in de kluis

Gebruikte slots

Aantal sleutelslots dat bezet is in de kluis

Een nieuwe sleutelkluis aanmaken
Om een nieuwe sleutelkluis aan te maken in LMS 7,
1.

klikt u op de knop Aanmaken sleutelkluis.

Het volgende venster wordt weergegeven:

2.

Typ de naam van de sleutelkluis in het tekstveld.

3.

Typ het aantal slots in het tekstveld.

4.

Klik op Wijzigingen opslaan.

Een sleutelkluis verwijderen
Om een kluis uit LMS 7 te verwijderen,
1.

klikt u op Verwijderen.
Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.

2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

De sleutelkluis wordt nu verwijderd.
AANWIJZING!
Een kluis kan alleen worden verwijderd als alle slots leeg zijn.
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Aanvullende data
Geef de aangepaste structuur op die moet worden weergegeven via Abonneedata ->
Aanvullende data.

Kopnaam
Type

Veldaanduiding, bijvoorbeeld medische indicatie.
Kies uit vijf veldtypen:
–

Enkele lijn: veld voor één tekstregel

–

Meervoudige lijn: veld voor meerdere tekstregels

–

Telefoonummerveld: veld waarin alleen telefoonnummers kunnen worden ingevoerd. Deze
worden weergegeven als koppeling in Alarm-administratie en kunnen worden gebruikt om het
betreffende telefoonnummer te kiezen.

–

Drop down / Pull down lijst: veld waarin verschillende zelfgedefinieerde opties kunnen worden
geselecteerd.

–

Gestructureerd veld: dataveld met een voorgedefinieerde structuur, bijvoorbeeld
ondersteunende diensten.

Order

Dit bepaalt de volgorde waarin de gegevensvelden worden weergegeven. De volgorde wordt
opgegeven door middel van cijfers, waarbij de laagste waarde eerst wordt weergegeven.

Sub-order

Voor kopnamen die subkoppen hebben, bijvoorbeeld referentiepersoon. De volgorde wordt

Vet

Als een selectievakje is ingeschakeld, wordt de kopnaam gemarkeerd in donkerblauw.

Alarm

Als een selectievakje is ingeschakeld, is de kop zichtbaar in Alarm-administratie.

Administratie

Als een selectievakje is ingeschakeld, is de kop zichtbaar in Data-administratie.

Samenvatting

Als een selectievakje is ingeschakeld, is de kop zichtbaar in Alarm-administratie.

Afdrukken

Als een selectievakje is ingeschakeld, wordt de kop weergegeven in Rapporten.

opgegeven door middel van cijfers, waarbij de laagste waarde eerst wordt weergegeven.
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Een optie om een individuele kleur toe te wijzen aan de kopnaam. Er moet een hexadecimale waarde
worden ingevoerd, voorafgegaan door een hekje. De kleur wordt weergegeven in de balk onder de
hexadecimale waarde.

Verplicht

Als een selectievakje is ingeschakeld, wordt het veld met geel gemarkeerd en moet het verplicht
worden ingevuld door de databeheerder.

Verwijzing

Als een selectievakje is ingeschakeld, wordt de knop Verwijzing weergegeven rechts van het veld in
Abonnee-administratie. Deze helpt bij het toewijzen van voorgedefinieerde waarden aan een
dataveld met één regel, met meerdere regels of een gestructureerd dataveld.

Rol

Keuzelijst voor het selecteren van aangemaakte koppelingsteksten of keuzelijsten. Dit wordt alleen
weergegeven als het veldtype Enkele lijn, Meervoudige lijn of Drop down / Pull down lijst werd
gekozen.
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Nieuw kopschrift
Om een nieuwe kop aan te maken,
1.

klikt u op Nieuw kopschrift.
Er verschijnt een nieuwe regel.

2.

Voer een Kopnaam in.

3.

Selecteer een veldtype voor de kop.

LET OP!
Het veldtype kan naderhand niet worden gewijzigd.

–

Enkele lijn: veld voor één tekstregel.

–

Meervoudige lijn: veld voor meerdere tekstregels.

–

Telefoonummerveld: veld waarin alleen telefoonnummers kunnen worden ingevoerd.
Deze worden weergegeven als een koppeling en kunnen worden geactiveerd door
erop te klikken met de muis. Zo kunt u een uitgaande oproep configureren vanuit de
alarminterface.

–

Drop down / Pull down lijst: veld waarin verschillende zelfgedefinieerde opties
kunnen worden geselecteerd.

–

Gestructureerd veld: vooraf bepaalde gegevensvelden, bijvoorbeeld voor
ondersteunende diensten.

4.

U kunt de volgorde van de koppen bepalen door een numerieke waarde in te voeren in
het veld Order. De volgorde wordt geordend aan de hand van de ingevoerde numerieke
waarde, waarbij de kop met de laagste waarde als eerste wordt weergegeven.

AANWIJZING!
Begin de nummering in stappen van tien. Zo kunt u naderhand koppen met andere prioriteiten
invoegen en voorkomt u dat u dan alle koppen moet aanpassen.

5.

Schakel het selectievakje Vet in als de kopnaam vetgedrukt moet worden weergegeven.

6.

Schakel het selectievakje Alarm in als de kop ook moet worden weergegeven in Alarmadministratie.

7.

Schakel het selectievakje Administratie in als de kop ook moet worden weergegeven in
Data-administratie.

8.

Schakel het selectievakje Afdrukken in als de kop ook moet worden weergegeven in
Rapporten.

9.

Typ een kleurcode in Kleur RGB.

10. Schakel het selectievakje Verplicht in als het invullen van deze kop verplicht is.
11. Als een koppeling naar de kop moet worden aangemaakt, schakelt u het selectievakje
Verwijzing in.
12. Kies een selectiegroep in de keuzelijst.
13. Klik op Opslaan.
De nieuwe kop is nu aangemaakt in LMS 7.
AANWIJZING!
U kunt de aangemaakte structuur controleren via Abonneedata -> Aanvullende data; zie
Paragraaf 9 Abonneedata, Pagina 44.
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Vervolgkeuzelijst
Keuzelijsten waarin u alleen de beschikbare opties kunt kiezen, worden vervolgkeuzelijsten
genoemd.
U kunt de keuzelijst gebruiken om nieuwe selectiegroepen aan te maken, bijvoorbeeld het
contracttype. Aan een selectiegroep kunt u zo veel inhoudsitems toevoegen als u wilt,
bijvoorbeeld contract A, contract B en contract C. Dit is handig als u een keuzelijst wilt
aanmaken waarin uit verschillende opties kan worden gekozen.

Nieuwe selectiegroepen aanmaken
Om een nieuwe selectiegroep aan te maken,
1.

klikt u op Toevoegen.
Een nieuwe regel in de keuzelijst wordt weergegeven.

2.

Typ in het tekstveld een groepnaam.

3.

Typ de inhoud van de selectiegroep in het tekstveld dat met geel is gemarkeerd.

4.

Klik op Opslaan.

Een selectiegroep wijzigen
Om nieuwe inhoud toe te wijzen aan een bestaande selectiegroep,
1.

klikt u op Toevoegen.
Een nieuwe regel in de keuzelijst wordt weergegeven.

2.

Kies een selectiegroep in de keuzelijst. Negeer het invoerveld.

3.

Typ de inhoud van de selectiegroep in het tekstveld dat met geel is gemarkeerd.

4.

Klik op Opslaan.

Om naar de aanvullende abonneedata terug te keren,


klikt u op Terug.
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Verwijzingstekst
Dit geeft u de mogelijkheid om nieuwe koppelingsteksten aan te maken. Net als bij de
keuzelijsten kunt u kiezen uit verschillende opties in een voorgedefinieerde lijst. Ook kunt u
individuele invoer opgeven.

1.

Klik op Toevoegen.
Een nieuwe regel in de lijst wordt weergegeven.

2.
3.

Typ de inhoud van de koppeling in het tekstveld dat met geel is gemarkeerd.
Typ een nieuwe groepnaam in het tekstveld Groep of kies een bestaande groep in de
keuzelijst.

4.

Klik op Opslaan.

Om bestaande invoer te verwijderen,
1.

klikt u op Verwijderen.
Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.

2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.
De invoer wordt verwijderd.

Om naar de aanvullende abonneedata terug te keren,
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Samenvattingsdocument
Geef de opmaak op van de alarmsamenvatting die wordt weergegeven in het
alarmafhandelingvenster, Paragraaf 4.2 Alarmsamenvatting, Pagina 19.

De volgende items kunnen worden geconfigureerd:
Afwezigheid

Als dit selectievakje is ingeschakeld en het selectievakje Afwezigherinnering wordt
ingeschakeld op de pagina Notitie, dan wordt deze informatie weergegeven.

Abonneehistorie

Als het selectievakje is ingeschakeld, worden de laatste gebeurtenissen uit de historie van
de abonnee weergegeven. In het tekstvak moet het aantal meest recente gebeurtenissen
worden ingevoerd.

Abonneestatus

Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de status van de toegewezen abonnee

Abonneewijziging

Als het selectievakje is ingeschakeld, worden de tijd en datum van de laatste wijziging in

Abonneegeslacht

Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het geslacht van de abonnee weergegeven.

Aanvullende data

Als het selectievakje is ingeschakeld, worden geselecteerde aanvullende gegevens

weergegeven.
de abonneedata weergegeven.

weergegeven. De gegevens die moeten worden weergegeven op deze beheerpagina en in
de alarmsamenvatting moeten worden gedefinieerd op de beheerpagina Aanvullende
data door de betreffende vakjes in te schakelen in de kolom Samenvatting.
Voor alle items kan de uitlijning worden gedefinieerd: links, midden of rechts
Overeenkomstig de geselecteerde waarde wordt de informatie in de linker, middelste of
rechter kolom van de alarmsamenvatting weergegeven.

970.133e | F.01U.173.315 | V1.5 | 2013.11

Gebruikershandleiding

Bosch Security Systems

Managementsysteem voor sociale alarmering 7 Professional

13.13

Administratie | nl 93

Gebeurtenissen
Alle gebeurtenissen die worden gedefinieerd in LMS 7 Professional worden hier weergegeven.
Gebeurtenissen zijn binnenkomende en uitgaande oproepen met een spreek-/
luisterverbinding, alarmen zonder spreek-/luisterverbinding en systeemgebeurtenissen zoals
technische foutmeldingen. Aan elke gebeurtenis kan een kleur of een alarmgeluid worden
toegewezen. Dit kan handig zijn om snel onderscheid te maken tussen belangrijke en minder
belangrijke gebeurtenissen.

De gebeurtenissen kunnen als volgt worden gewijzigd:
Gebeurtenis

Alle gebeurtenissen in het systeem, bijvoorbeeld alarmtoets.

VG kleur RGB

Optie om een individuele tekstkleur toe te wijzen aan de gebeurtenis. Er moet een hexadecimale
waarde worden ingevoerd, voorafgegaan door een hekje. De kleur wordt weergegeven in de balk
onder de hexadecimale waarde.

AG kleur RGB

Optie om een individuele achtergrondkleur toe te wijzen aan de gebeurtenis. Er moet een
hexadecimale waarde worden ingevoerd, voorafgegaan door een hekje. De kleur wordt weergegeven
in de balk onder de hexadecimale waarde.

Alarmgeluid

U kunt hier het pad naar een geluidsbestand voor een alarm opgeven. Het bestand wordt afgespeeld
wanneer deze gebeurtenis zich voordoet.

Gebruik techn. Als dit selectievakje wordt ingeschakeld, wordt de gebeurtenis geëvalueerd als een technisch alarm.
alarm

Wanneer zich deze gebeurtenis voordoet, wordt de apparaatstatus voor dit apparaat ingesteld op
Nieuw probleem, zie Paragraaf 10.3 Analyse, Pagina 66.
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Automatische

Keuzelijst met de volgende selectiemogelijkheden:

functie

–

Alarmgestuurd: dit is de standaardinstelling. De instelling die is gedefinieerd in het

–

Met spreken/luisteren: de activiteit wordt verwerkt met gebruik van een spreek-/

logboekbestand wordt gebruikt.
luisterverbinding.
–

Zonder spreken/luisteren: de activiteit wordt verwerkt zonder een spreek-/luisterverbinding en
wordt beëindigd wanneer Automatische oorzaak/actie is ingevoerd. Als dat niet het geval is,
wordt de activiteit verwerkt overeenkomstig de optie Zonder spreken/luisteren, opgelegd.

–

Zonder spreken/luisteren, opgelegd: de activiteit wordt verwerkt zonder een spreek-/
luisterverbinding en vervolgens geparkeerd in de alarmlijst zonder een spreek-/
luisterverbinding.

Automatische

U kunt een oorzaak in de lijst selecteren. Deze oorzaak wordt vervolgens gemarkeerd als de

oorzaak

standaardinstelling in Alarmafhandeling als deze gebeurtenis zich voordoet.

Automatische

U kunt een actie in de lijst selecteren. Deze actie wordt vervolgens gemarkeerd in Alarmafhandeling

actie

als de standaardinstelling voor wanneer deze gebeurtenis zich voordoet.

Record

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de activiteit opgeslagen in de historie. Als het
selectievakje leeg wordt gelaten, worden de gebeurtenisgegevens niet weergegeven in de historie.

GebeurtenisgroeU kunt een gedefinieerde gebeurtenisgroep in de lijst selecteren. Deze gebeurtenisgroep wordt
pen

toegewezen aan de gebeurtenis in alle statistieken.

Doorgeven

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de activiteit doorverbonden naar het doorkiesnummer
zoals gedefinieerd in de doorverbindadministratie.

13.14

Gebeurtenisgroepen
Gebeurtenisgroepen kunnen worden aangemaakt en verwijderd. De gebeurtenisgroepen
kunnen worden toegewezen aan elke gebeurtenis in de gebeurtenisadministratie, zie
Paragraaf 13.13 Gebeurtenissen, Pagina 93.
Om Gebeurtenisgroepen activeren in te schakelen, moet het selectievakje worden
geactiveerd:

13.15

Kaart
Hier kunt u kaartinformatie opslaan; zie Paragraaf 9.1.4 Locatie, Pagina 50.

Om een nieuwe kaart op te slaan,
1.

klikt u op Toevoegen.
Het volgende venster wordt weergegeven:
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2.

Typ een aanduiding voor de kaart in het tekstveld Kenmerk.

3.

In het onderste tekstveld bij Kaart voert u het pad in naar de locatie waar de kaart is
opgeslagen of klikt u op Bestand kiezen om te zoeken naar de kaart.

4.

Klik op Inladen.

5.

Bevestig met Opslaan.
De kaart wordt nu opgeslagen in de database.

AANWIJZING!
U kunt bestanden in JPEG-indeling (max. 500 MB) uploaden.

13.16

Acties
U kunt alle bestaande acties bekijken, toevoegen en verwijderen via Administratie -> Acties.

13.16.1

Acties toevoegen
Om nieuwe acties toe te voegen,
1.

klikt u op Toevoegen.
Er verschijnt een nieuwe regel aan het eind van de lijst met acties.

2.

Typ in het tekstveld een nieuwe actie.

3.

Klik op Opslaan.

De actie is nu beschikbaar in LMS 7 Professional en kan tijdens de alarmafhandeling worden
geselecteerd door centralisten

13.16.2

Acties verwijderen
Om een actie uit LMS 7 te verwijderen,
1.

klikt u op de knop Verwijderen naast de actie die u wilt verwijderen.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.

2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

De actie wordt nu uit het systeem verwijderd.
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Oorzaak
U kunt alle bestaande oorzaken bekijken die kunnen worden geselecteerd in de
alarmafhandeling via Administratie -> Oorzaken. U kunt nieuwe oorzaken toevoegen of
verwijderen.

Oorzaken toevoegen
Om een oorzaak toe te voegen,
1.

klikt u op Toevoegen.
Er verschijnt een nieuwe regel aan het eind van de lijst met oorzaken.

2.

Typ in het tekstveld een nieuwe oorzaak.

3.

Klik op Opslaan.

De oorzaak is nu beschikbaar in LMS 7 Professional en kan in Alarmafhandeling worden
geselecteerd door agenten.
Een oorzaak verwijderen
Om een oorzaak uit LMS 7 te verwijderen,
1.

klikt u op de knop Verwijderen naast de oorzaak die u wilt verwijderen.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.

2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

De oorzaak wordt nu uit het systeem verwijderd.
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Verbinding telefoon-centralist
Hiermee kunt u systeemtelefoons toewijzen aan het alarmafhandelingswerkstation.

13.18.1

Headsetconfiguratie
Het gebruik van een headset voor een alarmafhandelingswerkstation configureren:
1.

klikt u op Toevoegen.
Er verschijnt een nieuwe regel aan het eind van de lijst.

2.

Typ de computernaam in het tekstveld Alarm handling workstation.

3.

Schakel het selectievakje Gebruik een audioapparaat in.

4.

Typ in geval van een SIP-optie het SIP-doorkiesnummer in het tekstveld 1e toestelnr.. Als
er alleen een CTI-optie wordt gebruikt, hoeft geen SIP-doorkiesnummer te worden
ingevoerd.

5.

In alle gevallen moet het veld van het tweede doorkiesnummer leeg blijven.

6.

Klik op Opslaan.

Om een toewijzing te verwijderen,
1.

klikt u op Verwijderen.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.

2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.
De toewijzing wordt verwijderd.

13.18.2

Configuratie van de systeemtelefoon
Het gebruik van een systeemtelefoon voor een alarmafhandelingswerkstation configureren:
1.

klikt u op Toevoegen.
Er verschijnt een nieuwe regel aan het eind van de lijst.

2.

Typ de computernaam in het tekstveld Alarm handling workstation.

3.

Schakel het selectievakje Gebruik een audioapparaat uit.

4.

Typ het nummer van de systeemtelefoon in het tekstveld 1e toestelnr.. In geval van een
SIP-optie wordt dit nummer ook gebruikt als SIP-doorkiesnummer.

5.

Typ het nummer van de systeemtelefoon die wordt gebruikt voor parkeren met
luisterverbinding bij 2e toestelnr.

6.

Klik op Opslaan.

Om een toewijzing te verwijderen,
1.

klikt u op Verwijderen.
Er verschijnt een bevestigingsvenster.

2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.
De toewijzing wordt verwijderd.
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Planner
Met de Planner kunt u bepaalde processen in LMS 7 automatiseren, zoals een dagelijkse
controlemelding op een specifiek tijdstip.

Taak

De volgende taken kunnen worden geautomatiseerd:
–

Bewaking controlemelding

–

Verjaardagsherinneringen

–

Export/Import

–

Afwezigherinnering

–

Opvolging

–

Sleutelherinnering

Taaknaam

Aanduiding van het automatische proces

Data

In het geval van Import/Export wordt de naam van de sjabloon hier opgeslagen.
In het geval van een sleutelherinneringstaak voert u de tijdsperiode per uur in waarna de
sleutelherinnering wordt gestart. Kies een waarde tussen 1 en 720 uur (30 dagen). Wanneer het veld
leeg is, is de standaardwaarde 168 uur (7 dagen).

Periode

Eenheid

Keuzelijst U hebt de volgende keuzemogelijkheden:
–

Jaarlijks

–

Maandelijks

–

Wekelijks

–

Dagelijks

–

Per uur

–

Elke 5 minuten

De eenheid is afhankelijk van de periode:
–

Jaarlijks -> maand en dag -> bijvoorbeeld 1202: op 2 december

–

Maandelijks -> dag van de maand -> bijvoorbeeld 23: op de 23e van elke maand

–

Wekelijks -> dag van de week -> bijvoorbeeld 1: iedere maandag

–

Dagelijks -> uur -> bijvoorbeeld 12: om 12.00 uur

–

Per uur -> minuut -> bijvoorbeeld 30: elk half uur

–

Elke 5 minuten -> Geen eenheden. Er kan een eenheid worden ingevuld, maar dat heeft geen effect.
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Voorbeeld
Als u bijvoorbeeld de verjaardagherinnering wilt automatiseren:
1.

Selecteer Verjaardagherinnering in de keuzelijst Proces.

2.

Voer de aanduiding van de taak in het tekstveld onder Taaknaam in.

3.

Vier het pad naar een sjabloon in onder Data voor import/export.

4.

Selecteer de Periode. Het is handig om de verjaardagherinnering regelmatig te
controleren.

5.

Voer een Apparaat in.

6.

Klik op Toevoegen.

De verjaardagherinnering wordt toegevoegd. Alle abonneedata in de database worden
dagelijks gecontroleerd op verjaardagen. Abonnees die vandaag jarig zijn, worden
weergegeven in Alarmafhandeling:

13.20

Verplicht veld
Verplichte velden zijn met geel gemarkeerd en moeten worden ingevuld.

U kunt selecteren welke velden u verplicht wilt laten opgeven.
1.

Schakel het selectievakje in naast het gegevensveld dat u verplicht wilt laten opgeven.

2.

Klik op Wijzigingen opslaan.

Abonneedata en Apparaatdata bevatten nu velden die met geel zijn gemarkeerd en die
verplicht moeten worden ingevuld voordat invoer kan worden opgeslagen. Zie ook
Paragraaf 13.11 Aanvullende data, Pagina 87.
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Co-operatiepartnerlijst
De Co-operatiepartnerlijst bevat alle co-operatiepartners (organisaties) die zijn verbonden
met het LMS 7-systeem van de aanbieder.

Om nadere informatie over een specifieke co-operatiepartner te verkrijgen,
1.

klikt u op de desbetreffende vermelding onder Organisatie.

De volgende weergave verschijnt:

Om wijzigingen door te voeren,
2.

klikt u in het betreffende tekstveld en voert u uw wijzigingen in.

3.

Klik op Opslaan.
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Een co-operatiepartner toevoegen
Om een nieuwe co-operatiepartner toe te voegen,


klikt u op de knop Toevoegen.

De volgende weergave verschijnt:

Organisatie

Organisatie waarvoor deze co-operatiepartner actief is.

Logo

U kunt het logo van een organisatie uploaden en dit laten weergeven in
Alarmafhandeling. Een logo uploaden:
1. Klik op Inladen logo.
2. Selecteer de betreffende afbeelding.
3. Klik op OK.

Afk. Org.

Afkorting van de naam van de organisatie

Toegangsrecht

Selecteer het toegangsrecht in de keuzelijst: Beperkt of Volledige toegang;
zie Paragraaf 14 Verificatie, Pagina 105

AG kleur RGB

Achtergrondkleur voor de co-operatiepartner in Alarmafhandeling

VG kleur RGB

Tekstkleur voor de co-operatiepartner in Alarmafhandeling

Naam

Achternaam en voornaam van de co-operatiepartner

Telefoon

Telefoonnummer van de co-operatiepartner

Straat/Nummer

Adres

Postcode/Plaats

Adres

Welkomstboodschap

Tekst die wordt weergegeven in Alarmafhandeling wanneer een abonnee voor een cooperatiepartner een oproep triggert, bijvoorbeeld "Welkom bij Organisatie A".

Opmerking afdrukken

Invoer in dit veld wordt afgedrukt op rapporten. Zo kunt u bijvoorbeeld een notitie
toevoegen die aangeeft wie het rapport heeft gemaakt.
1.

Vul de tekstvelden in. De velden die met geel zijn gemarkeerd, moeten verplicht worden
ingevuld. De witte velden zijn optioneel.
Met de velden AG kleur RGB en VG kleur RGB kunt u de achtergrondkleur en de
tekstkleur definiëren voor deze co-operatiepartner. De kleurinstellingen kunnen worden
bekeken in Alarmafhandeling.

2.

Klik op Aanmaken.

3.

Klik op Opslaan.

De co-operatiepartner is nu opgeslagen in LMS 7.

13.21.2

Beheer van co-operatiepartners
Het is mogelijk om de organisatiefilters te definiëren. Alleen de alarmgebeurtenissen van de
zichtbare organisaties worden aan de operators getoond. Dit wordt gedaan door de zichtbare
organisaties per gebruiker te definiëren. Zie Paragraaf 13.3 Nieuwe gebruiker, Pagina 77.
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Abonneestatus
Hier kunt u verschillende abonneestatussen opgeven, zodat databeheerders hiertussen
kunnen kiezen.

Een abonneestatus toevoegen
1.

Klik op de knop Toevoegen.
Er verschijnt een nieuwe regel aan het eind van de lijst.

2.

Voer een nieuwe abonneestatus in.

3.

Klik op Opslaan.

De nieuwe abonneestatus is nu opgeslagen in LMS 7.
Een abonneestatus verwijderen
Om een abonneestatus uit LMS 7 te verwijderen,
1.

klikt u op Verwijderen.

2.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

De abonneestatus wordt verwijderd.
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Apparaatsjabloon
In de apparaatsjabloon kunt u programmeerdatarecords voor specifieke apparaattypen
opslaan. De programmeerdatarecords kunnen als voorgedefinieerde sjablonen worden
geselecteerd in Apparaatprogrammering, wat het apparaatbeheer vergemakkelijkt.

Voor meer gedetailleerde informatie over specifieke apparaatsjablonen,
1.

klikt u op de desbetreffende vermelding onder Kenmerk.

Er wordt een nieuw venster geopend.
Om wijzigingen door te voeren:
2.

klikt u in het betreffende tekstveld en voert u uw wijzigingen in.

3.

Klik op Opslaan.

Een apparaatsjabloon verwijderen
Om een apparaatsjabloon te verwijderen,
1.

klikt u op de desbetreffende vermelding onder Kenmerk.

2.

Klik op de knop Verwijderen.

Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
3.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

De apparaatsjabloon wordt verwijderd uit LMS 7.
Een apparaatsjabloon toevoegen
Om een apparaatsjabloon toe te voegen,
1.

selecteert u in de keuzelijst de apparaatdriver waarvoor u wilt een nieuwe
apparaatsjabloon definiëren.

2.

Klik op Toevoegen.

Er wordt een nieuw venster geopend.
3.

Selecteer de desbetreffende parameters met de selectievakjes en keuzelijsten of
vul de tekstvelden in.

4.

Klik op Aanmaken.

5.

Klik op Opslaan.

De nieuwe apparaatsjabloon is beschikbaar in LMS 7.
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Import/Export sjabloon
Hiermee kunt u sjablonen definiëren voor het exporteren van data uit de database van LMS 7
Professional naar een csv-bestand of voor het importeren van data in de database van LMS 7
Professional. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar via de technische ondersteuning
van Bosch Security Systems.

13.25

Historie verwijderen
U kunt historiedata en opnamebestanden verwijderen die ouder zijn dan een bepaalde
tijdsperiode.

Historiedata verwijderen
1.

Selecteer een tijdsperiode in de keuzelijst Historiedata.

2.

Klik op Verwijderen.

3.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

Historiedata die ouder zijn dan de tijdsperiode die werd ingevoerd, worden verwijderd uit de
database van LMS 7 Professional.
Opnamebestanden verwijderen
1.

Selecteer een tijdsperiode in de keuzelijst Opnamebestanden.

2.

Klik op Verwijderen.

3.

Bevestig uw keuze door op OK te klikken.

Opnamebestanden die ouder zijn dan de tijdsperiode die werd ingevoerd, worden verwijderd
uit de database van LMS 7 Professional.
Er wordt een bericht in rood weergegeven: Bezig met wissen
Het is niet mogelijk om een andere verwijderactie te starten.
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Verificatie
Dankzij de functie Verificatie kunnen de gebruikers die over LMS 7 Professional beschikken,
aangemaakte en gewijzigde abonnee- en apparaatdatarecords voor individuele organisaties
controleren. Dit betekent dat wijzigingen van abonnee- of apparaatdata pas worden
toegevoegd aan de database na bevestiging door de gebruikers met verificatierechten voor
deze organisatie.
Co-operatiepartners kunnen worden aangemaakt met de optie Verificatie of Zonder
verificatie. Als een datarecord voor een co-operationpartner waarvoor Verificatie is
toegestaan wordt aangepast, wordt een bericht altijd verzonden naar gebruikers met
verificatierechten voor deze organisatie. De gebruikers met verificatierechten voor deze
organisatie kunnen de aangepaste datarecord bevestigen of weigeren.
U kunt het wijzigingsrecht voor individuele organisaties beperken via
Administratie -> Co-operatiepartner; zie Paragraaf 13.21 Co-operatiepartnerlijst, Pagina 100.

Verificatie is onderverdeeld in de volgende subcategorieën:
–

Abonneedata, zie Paragraaf 14.1 Abonneedata, Pagina 106.

–

Aanvullende data, zie Paragraaf 14.2 Aanvullende data, Pagina 107.

–

Apparaatdata, zie Paragraaf 14.3 Apparaatdata, Pagina 108.

–

Lijst abonneedata, zie Paragraaf 14.4 Lijst abonneedata, Pagina 109.

–

Aanvullende datalijst, zie Paragraaf 14.5 Aanvullende datalijst, Pagina 109.

–

Lijst apparaatdata, zie Paragraaf 14.6 Lijst apparaatdata, Pagina 109.

AANWIJZING!
In elk geval wordt de organisatie geïnformeerd of de datawijziging is bevestigd of geweigerd;
zie Paragraaf 14.4 Lijst abonneedata, Pagina 109.

Wanneer u op de knop OK drukt, wordt het item uit de lijst verwijderd.
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Abonneedata
De aanbieder van het callcenter kan alle gewijzigde abonneedata voor co-operatiepartners
met beperkte bewerkingsrechten weergeven via Verificatie -> Abonneedata.

Om de wijzigingen in de abonneedata gedetailleerd weer te geven,


klikt u op het abonneenummer.

Er wordt een venster weergegeven met de oorspronkelijke data en de data die werden
gewijzigd door de organisatie.

De gewijzigde data worden in een rood kader weergeven.
Om het venster te sluiten,


klikt u op Sluiten.

De aanbieder van LMS 7 Professional biedt de mogelijkheid om de gewijzigde data te
bevestigen of te weigeren.
Om de data te weigeren,


klikt u op Weigeren.

Om de data te bevestigen,


klikt u op Bevestigen.
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AANWIJZING!
Nieuwe aangemaakte data worden niet in een rood kader weergeven. De velden Originele
data en Gewijzigde data komen overeen.

14.2

Aanvullende data
De aanbieder van LMS 7 Professional kan alle gewijzigde aanvullende abonneedata voor
organisaties met beperkte rechten weergeven via Verificatie -> Aanvullende data.

Om de wijzigingen in de aanvullende abonneedata gedetailleerd weer te geven,


klikt u op het abonneenummer.

Er wordt een venster met de oorspronkelijke data en de geverifieerde data weergegeven.

De gewijzigde data worden vergeleken.
Om het venster te sluiten,


klikt u op Sluiten.

De aanbieder van LMS 7 Professional biedt de mogelijkheid om de gewijzigde data te
bevestigen of te weigeren.
Om de data te weigeren,


klikt u op Weigeren.

Om de data te bevestigen,

Bosch Security Systems

klikt u op Bevestigen.
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Apparaatdata
De aanbieder van LMS 7 Professional kan alle gewijzigde apparaatdata voor organisaties met
beperkte rechten weergeven via Verificatie -> Apparaatdata.

Om de wijzigingen in de apparaatdata gedetailleerd weer te geven,


klikt u op het apparaatnummer.

Er wordt een venster met de oorspronkelijke data en de geverifieerde data weergegeven.

De gewijzigde data worden in een rood kader weergeven.
Om het venster te sluiten,


klikt u op Sluiten.

De aanbieder van LMS 7 Professional biedt de mogelijkheid om de gewijzigde data te
bevestigen of te weigeren.
Om de data te weigeren,


klikt u op Weigeren.

Om de data te bevestigen,


klikt u op Bevestigen.

970.133e | F.01U.173.315 | V1.5 | 2013.11

Gebruikershandleiding

Bosch Security Systems

Managementsysteem voor sociale alarmering 7 Professional

14.4

Verificatie | nl 109

Lijst abonneedata
Hier worden alle gewijzigde abonneedata weergegeven voor organisaties met beperkte
rechten, evenals hun status. U kunt in één oogopslag zien welke abonneedata zijn bevestigd
en welke zijn geweigerd of nog niet zijn geverifieerd.

Wanneer u op de knop OK drukt, wordt het item uit de lijst verwijderd.

14.5

Aanvullende datalijst
Hier worden alle gewijzigde aanvullende abonneedata weergegeven voor organisaties met
beperkte rechten, evenals hun status. U kunt in één oogopslag zien welke data zijn bevestigd
en welke zijn geweigerd of nog niet zijn geverifieerd.

14.6

Lijst apparaatdata
Hier worden alle gewijzigde apparaatdata weergegeven voor organisaties met beperkte
rechten, evenals hun status. U kunt in één oogopslag zien welke apparaatdata zijn bevestigd
en welke zijn geweigerd of nog niet zijn geverifieerd.
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Wachtwoord en uitloggen

15.1

Een wachtwoord wijzigen
U hebt de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen.
1.

Klik op Wachtwoord wijzigen.

De volgende sjabloon wordt weergegeven:

2.

Voer uw huidige wachtwoord in.

3.

Voer uw nieuwe wachtwoord in.

4.

Voer nogmaals uw nieuwe wachtwoord in.

5.

Klik op Wijzigingen opslaan.

De volgende bevestigingstekst wordt weergegeven: Uw wachtwoord is gewijzigd.
AANWIJZING!
Er wordt een foutbericht weergegeven als het nieuwe wachtwoord en de bevestiging niet
overeenkomen of als het oude wachtwoord niet identiek is aan uw huidige wachtwoord.

15.2

Uitloggen
Om Data-administratie voor LMS 7 af te sluiten,


klikt u op Uitloggen.

U wordt afgemeld bij LMS 7.
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Betekenis
Verbinding tussen beller en LU1223 kan niet tot stand worden gebracht.
De afhandeling van deze oproep kan niet worden uitgevoerd.
Het personenalarmtoestel verstuurt een nieuwe oproep.
Mogelijke oorzaken
–

Telefonische oproep

–

Niet-ondersteund protocol voor personenalarmtoestellen

–

Foutieve transmissie

In geval van een geslaagde transmissie vanaf het personenalarmtoestel na een mislukte
transmissie kan dit foutbericht worden genegeerd.
Oplossingen
–

Bepaal om welk personenalarmtoestel het gaat; controleer bijvoorbeeld de CLI-info in
Historie.

–
–

Neem contact op met de klant/abonnee.
Controleer de aansluiting van het personenalarmtoestel; of ga door met een
standaardvervanging van het personenalarmtoestel.

16.2

PTU fout
Betekenis:
Verbinding tussen de CTI-server en LU1223 is niet beschikbaar.
Afhandeling van alarmoproepen op deze LU1223 is niet mogelijk.
Oplossingen
–

Controleer de LAN-kabel van de LU1223.

–

Controleer de voeding van de LU1223.

–

Voer een testalarm uit en handel dit af via de LU1223.

–

Als dit mislukt, start u de toepassing CTI-Server opnieuw.

–

Als dit mislukt, stelt u Bosch ST op de hoogte en sluit u CTI-Server af.

Wanneer CTI-Server is afgesloten, worden er geen oproepen meer ontvangen. De gebruiker
moet daarom controleren of een andere meldcentrale deze oproepen ontvangt en afhandelt.

16.3

Lijnstoring
Betekenis:
Verbinding tussen de LU1223 en de PBX kan niet tot stand worden gebracht door een
probleem met de telefoonleiding.
Afhandeling van oproepen is niet mogelijk met deze telefoonleiding.
Wanneer het bericht Lijn hersteld verschijnt, kan dit foutbericht worden genegeerd.
Oplossingen
–

Bosch Security Systems

Controleer de status (LED) van deze LU1223.

–

Controleer de telefoonverbinding tussen de LU1223 en het telefoonsysteem.

–

Start de LU1223 opnieuw.

–

Voer een testalarm uit en handel dit af.

–

Als dit mislukt, start u de toepassing CTI-Server opnieuw.
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–

Als dit mislukt, stelt u Bosch ST op de hoogte.

Wanneer CTI-Server is afgesloten, worden er geen oproepen meer ontvangen. De gebruiker
moet daarom controleren of een andere meldcentrale deze oproepen kan ontvangen en
afhandelen.

16.4

Database fout
Betekenis:
Toegang tot de SQL-database kan niet tot stand worden gebracht.
Afhandeling van oproepen (alarmoproepen, telefoongesprekken) is niet mogelijk.
Mogelijke oorzaken:
SQL-server is niet actief. Huidige belasting van de SQL-server is te hoog.
Oplossingen
–

Controleer de beschikbaarheid van de SQL-serverservice.

–

Start de service opnieuw.

–

Voer een testalarm uit en handel dit af.

–

Als dit mislukt, start u de toepassing CTI-Server opnieuw.

–

Als dit mislukt, stelt u Bosch ST op de hoogte en sluit u CTI-Server af.

Wanneer CTI-Server is afgesloten, worden er geen oproepen meer ontvangen. De gebruiker
moet daarom controleren of een andere meldcentrale deze oproepen kan ontvangen en
afhandelen.

16.5

PBX Middleware verbindingsfout of PBX Middleware CAPverbindingsfout
Betekenis:
Verbinding tussen CTI-Server en PBX Middleware of tussen PBX Middleware en CAP-software
is niet beschikbaar. Deze foutberichten verschijnen alleen in geval van een geactiveerde CTIoptie. In dat geval zijn de volgende functies niet meer beschikbaar:
–

reactie op een ontvanger die is gevallen.

–

detectie van een verbroken verbinding met een extern toestel.

–

onderdrukking van bezet-tonen, resulterend in een "besmetting" met bezet-tonen.

Oplossingen
–

Verbinding tussen CTI-Server en PBX Middleware of tussen PBX Middleware en CAPsoftware moet opnieuw worden gestart:

–

16.6

–

Start PBX Middleware opnieuw.

–

Voer een testalarm uit en handel dit af.

Als dit mislukt, stelt u Bosch ST op de hoogte.

PBX buiten werking
Betekenis:
PBX is buiten werking of de verbinding tussen de CAP-software en PBX is niet beschikbaar.
Afhandeling van oproepen (alarmoproepen, uitgaande en inkomende oproepen) is niet
mogelijk. Dit foutbericht verschijnt alleen in geval van een geactiveerde CTI-optie.
Oplossingen
–

Gebruik een station voor alarmafhandeling met een headset.

–

Indien nodig moet de configuratie van de werkstations voor alarmafhandeling worden
gewijzigd van systeemtelefoon in headset. Nadat de software CTI-Server opnieuw is
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gestart, moet de alarmclientsoftware opnieuw worden gestart.
–

Voer een testalarm uit en handel dit af.

–

Als dit mislukt, stelt u Bosch ST op de hoogte en sluit u CTI-Server af.

Wanneer CTI-Server is afgesloten, worden er geen oproepen meer ontvangen. De gebruiker
moet daarom controleren of een andere meldcentrale deze oproepen kan ontvangen en
afhandelen.

16.7

Geen server
Als de verbinding met CTI-Server wordt verbroken of als CTI-Server opnieuw wordt gestart,
verschijnt het bericht Geen server in de statusbalk.
In dat geval moet CTI-Server opnieuw worden gestart.
Daarna verschijnt het normale bericht Verbonden met server weer in de statusbalk.

16.8

SIP-registratie
Wanneer de SIP-registratiegegevens, die alleen zichtbaar zijn in geval van een ondersteund IPpersonenalarmtoestel, rood wordt weergegeven, is de gebruiker niet meer geregistreerd in de
SIP-server. De gebruiker moet dan contact opnemen met de systeembeheerder.

16.9

Verbroken IP-oproepverbinding
Wanneer een SIP-verbinding is verbroken, heeft de oproepgebeurtenis een rode achtergrond.
Om de spraakverbinding te herstellen, moet de gebruiker de oproep in de wacht zetten en de
oproep opnieuw aannemen.

16.10

Uitroepteken in alarmlijst
In geval van een oproep die niet volledig is afgehandeld door CTI-Server binnen de verwachte
tijd, staat naast de betreffende gebeurtenis een uitroepteken.
Let op: niet alle informatie is beschikbaar.
Afhankelijk van de status van de gebeurtenis bestaat de kans dat de gebeurtenis niet kan
worden afgehandeld in de alarmclient.
Het systeem moet opnieuw worden gestart als de oproepen niet meer kunnen worden
afgehandeld.
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Technische aanbevelingen
–

Op de server mogen geen andere softwaretoepassingen worden geïnstalleerd dan de
toepassingen die werden geïnstalleerd door technische medewerkers die worden erkend
door Bosch.

–

Er mogen geen andere softwaretoepassingen die gebruikmaken van de geluidskaart
worden geïnstalleerd op de alarmclient van de agent.

–
–

Alarmclientsoftware zal als back-up worden geïnstalleerd op de CTI-server.
Zorg ervoor dat alle kabels tussen de verschillende onderdelen van het systeem goed zijn
aangesloten.

–

Maak de ventilator van de CTI-server af en toe (minstens één keer per jaar) schoon.

–

Maak de muis af en toe (minstens één keer per jaar) schoon.

–

Vervang de harde schijf van de CTI-server af en toe (minstens één keer per twee jaar).

–

Breng een duidelijk zichtbare mededeling op de alarmprinter aan: "Niet uitschakelen".

–

Het wordt aanbevolen een noodstroomvoorziening (Uninterruptible Power Supply; UPS)
te gebruiken voor alle systeemonderdelen (pc, CTI-server) evenals voor
netwerkapparatuur, meldingsmodules, enzovoort.
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Trefwoordenregister
A

G

Aanvraag afstandsprogrammering 59
Aanvullende abonneedata 13, 21, 87
Aanvullende toepassingen 14, 33
Abonneedata 45
Abonneenotities 13, 22
Abonneestatus 102
Acties 13, 19, 51, 70, 95
Activiteitscontrole 10
Administratie 75
Administratiegebeurtenissen 73
Afdrukken 42
Afdrukken van alarmen 14, 33
Afhandeling van inkomende en uitgaande
telefoongesprekken 31
Afwezigherinnering 22
Agent 78
Alarmafhandeling 9
Alarmgebeurtenissen 71
Alarmlijst 17
Alarmoproepsjabloon 12
Alarmsamenvatting 19
Alarmsysteem 11
Alarmtoets 10
Alle gebeurtenissen 74
Analyse 66, 78
Apparaatdata 13, 25, 55
Apparaatfuncties 16, 33
Apparaathistorie 13, 26
Apparaatsjabloon 103

Gebeurtenissen 93
Gebruikersinterface 12
Gebruikerslijst 40, 76
Gebruikersnaam 11, 76
Geen data ontvangen 111
Geen server 113
Gegevensuitwisseling 8
Geluidseigenschappen 36

B

N

Beheer van contactpersonen 67
Beheerwerkstation 9
Bladeren 42

Nieuw kopschrift 89
Nieuwe gebruiker 77
Nieuwe rol 80, 81
Notitie 12, 49, 57

H
Half-duplex-spraak 31
Handzender 9, 10, 63, 64
Herinneringgebeurtenissen 72
Historie 50, 57, 69, 104
Historiedata 104
Huidige oproepgebeurtenissen 71

I

Import/Export 79, 104
Informatieveld 12
Inloggen 10, 38
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Kaart 13, 23, 94
Keuzelijsten 10
Keuzerondjes 10
Kiestoets 10, 45, 67
Klok 35
Kopschrift 89

L
Lijnstoring 111
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Centralisten 8
Co-operatiepartner 8
Criterium 41, 44
CTI-server 9

Onderhoudsoproep 66
Oorzaak 13, 19, 96
Opnamebestanden 104
Oproepafhandeling 14, 27
Oproepfiltering 82
Oproephistorie 13, 20
Oproeptrigger 20, 35
Oproepverdeling 81
Opvolging 23
Organisatie 7, 13

D
Data-administratie 38
Database fout 112
Databeheerder 78
Datafout 111
Datarecords 38
Documentbalk 12, 19
Doorverbinden 15, 29, 84
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E
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Een abonnee toewijzen als contactpersoon 68
Een contactpersoon toewijzen 68
Een contactpersoon wijzigen of verwijderen 68
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Een oproep parkeren 30
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Sleutel 52
Sleutelgebeurtenissen 72
Sleutelkluis 86
Sleutelkluis lijst 85
Sleutelmanagement 13, 24
Sorteren 42
Spreekknop 15
Stamgegevens apparaat 56
Statusbalk 14
Systeembeheerder 7, 11, 76, 78
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Systeemgebeurtenissen 74
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Tabelheader 20, 26, 50
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