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ÚVOD

Systém Dominus-Millennium

Systém Dominus-Millennium je univerzální, stavebnicový, 
multiprocesorový, sběrnicový systém pro sběr, zpracování a distribuci 
informací. Je určen především pro zabezpečení objektů a areálů 
malého, středního i velkého rozsahu s návazností na systém kontroly 
pohybu osob.

Koncepce systému staví na zkušenostech se systémy Dominus a 
Terminus a je tvořen ucelenou řadou několika typů ústředen, z nichž 
každá disponuje jinými možnostmi a rozsahem funkcí, což  předurčuje 
typ objektu, pro který je určena. Programové vybavení je pro všechny 
typy shodné.

Komplexnost systému podtrhuje programové vybavení, které dovoluje 
monitorovat a zpracovat historii událostí (aplikace TerminW a 
TermWCS), konfigurovat ústřednu (aplikace SetTermW) a 
centralizovaně monitorovat a ovládat systém prostřednictvím počítače 
(aplikace PanTermW).

Program SetTermW

Program je určen organizacím provádějícím instalaci a nasazení 
systémů řady Dominus-Millennium. Vzhledem k tomu, že systémy této 
řady jsou určeny spíše pro rozsáhlejší objekty, je zadávání všech 
konfiguračních parametrů přes klávesnici ovládacího panelu časově 
náročná záležitost. Proto vznikl program SetTermW, který umožňuje 
zkrátit přípravu zařízení k provozu na co nejkratší dobu.

Program umožňuje:

 přehledně nastavit všechny konfigurační parametry instalace
 vizualizovat konfiguraci v názorné, graficky přijatelné formě
 ke každé instalaci, historii i obrazu paměti definovat a udržovat 

popisné údaje
 ke každé instalaci, historii i obrazu paměti uchovávat deník 

činností, které byly s instalací prováděny; tento deník lze kdykoliv 
prohlížet

 přijmout/odeslat konfigurační parametry z/do ústředny
 přečíst/zapsat kompletní obsah paměti RAM ústředny
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 přečíst kompletní historii systému
 komunikovat pomocí sériové linky, telefonní nebo počítačové sítě
 definovat předvolby komunikačních parametrů
 provádět vzdálenou správu systému pomocí modemu nebo 

internetu
 bezpečně komunikovat pomocí šifry
 archivovat konfigurační parametry, obsah paměti nebo data historie 

v otevřené nebo šifrované formě
 při odesílání kontrolovat, zda odesílaná data patří připojené 

ústředně
 správu všech datových souborů pomocí datového správce
 provádět selektivní výstup instalace na tiskárnu
 vypsat konfigurační parametry do souboru v textovém (.txt), 

databázovém (.csv) nebo univerzálním (.ini) tvaru
 exportovat data pro systémy Latis a Contact ID
 přečíst, smazat a naprogramovat obsah pamětí Flash a RTC
 provést revizi reálných vstupů systému
 zjistit a nastavit aktuální čas a datum ústředny
 zjistit verzi programového vybavení ústředny
 obousměrně synchronizovat časy a data ústředny a počítače
 každé osobě pověřené obsluhou definovat přístupové jméno, heslo 

a činnosti, které může provádět
 automaticky zjišťovat existenci nové verze aplikace
 aktualizovat aplikaci z internetu
 kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu

 program lze doplnit o programový ovládací panel, který umožní 
monitorovat a ovládat systém přímo z prostředí aplikace

 program lze doplnit o prohlížeč historie, který umožní pracovat s 
daty historie.

 program lze doplnit o prohlížeč docházky, který umožní pracovat s 
daty transakcí.
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INSTALACE

Požadavky pro spuštění

Program SetTermW je 32-bitová aplikace pro prostředí Windows NT a 
pozdější. Pro svoji instalaci vyžaduje CD mechaniku a pro připojení 
ústředny jeden volný sériový port, USB port anebo síťovou kartu. Jiné 
požadavky nejsou.

Instalační disk

Program SetTermW a jeho moduly je dodáván na instalačním CD 
disku, který obsahuje následující soubory:

SetTermWnnn_Setup.exe instalace aplikace (nnn je číslo
verze).

Posledni.txt poslední aktualizované informace
(nemusí být).

Po nainstalování lze v cílovém adresáři nalézt následující soubory:

SetTermW.exe vlastní aplikace
SetTermW_CSY.chm nápověda aplikace
SetTermW_CSY.pdf návod k použití aplikace a modulu

PanTerm
UpdateRun.exe pomocný aktualizační program
Licence.txt licenční podmínky
Ctime.txt aktuální informace
unins000.exe program pro odinstalování
unins000.dat datový soubor pro odinstalování.

Soubory modulu PanTerm:

PanTerm3.dll programový ovládací panel
SetTermWPanPop_CSY.chm,
SetTermWPan_CSY.chm nápověda modulu
Složka Zvuky zvuky.

Soubory modulu HisTerm:

HisTerm1.dll prohlížeč dat historie
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SetTermWHisPop_CSY.chm,
SetTermWHis_CSY.chm nápověda modulu
SetTermW-HisTerm_CSY.pdf návod k použití modulu.

Soubory modulu DochTerm:

DochTerm1.dll prohlížeč dat docházky
SetTermWDochPop_CSY.chm,
SetTermWDoch_CSY.chm nápověda modulu
SetTermW-DochTerm_CSY.pdf návod k použití modulu.

Instalace

Instalace aplikace se provede spuštěním instalačního programu 
SetTermWnnn_Setup (nnn je číslo verze), který vás automaticky 
povede až do konce instalace.

Výběr jazyka První dialogové okno Výběr jazyka průvodce instalací umožní zvolit
průvodce instalací jazyk, ve kterém bude proces instalace veden.

Aktivace tlačítka [OK] způsobí přechod k dalšímu oknu, aktivace 
[Storno] přeruší proces instalace.
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Vítá Vás průvodce Dialogové okno Vítá Vás průvodce instalací obsahuje základní
instalací pokyny k instalaci.

Aktivace tlačítka [Další >] způsobí přechod k dalšímu oknu, aktivace 
[Storno] přeruší proces instalace.
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Licenční smluva Dialogové okno Licenční smlouva předkládá podmínky, za kterých 
může uživatel aplikaci používat. Uživatel musí s těmito podmínkami 
bez výhrad souhlasit, což potvrdí zaškrtnutím volby Souhlasím 
s podmínkami Licenční smlouvy.

Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces instalace, aktivace tlačítka 
[< Zpět] způsobí přechod k předchozímu oknu a aktivace tlačítka 
[Další >] způsobí přechod k následujícímu oknu.

Zvolte cílové Dialogové okno Zvolte cílové umístění umožňuje výběr složky, kam
umístění bude aplikace nainstalována. Pokud vám nevyhovuje implicitně 

nastavená složka, můžete ji změnit. Lze také zadat neexistující složku, 
která bude automaticky vytvořena.

Aktivací tlačítka [Další >] dojde k potvrzení cílové složky a přesunu 
k následujícímu oknu. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces 
instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod k předchozímu 
oknu.
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Zvolte součásti Dialogové okno Zvolte součásti umožňuje vybrat typ instalace. Volba 
Plná instalace znamená, že bude nainstalována plná verze aplikace 
včetně všech jejích modulů. Volba Uživatelská instalace umožní 
uživateli specifikovat, které části aplikace budou nainstalovány. 
Nenainstalované části lze kdykoliv doinstalovat později.

Aktivací tlačítka [Další >] dojde k potvrzení výběru typu instalace a 
přesunu k následujícímu oknu. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší 
proces instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod 
k předchozímu oknu.
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Zvolte další úlohy Dialogové okno Zvolte další úlohy umožní vybrat další úkony, které se 
provedou v procesu instalace.

Je-li zaškrtnuta volba Vytvořit na ploše zástupce aplikace, bude na 
pracovní ploše (desktop) vytvořena ikona umožňující spouštění 
aplikace. Implicitně volba není vybrána.

Je-li zaškrtnuta volba Přidat na panel snadného spouštění, bude na 
liště snadného spouštění (quick launch bar) vytvořena ikona 
umožňující spouštění aplikace. Implicitně volba není vybrána.

Volby Aplikaci mohou používat se chovají následovně:
 objeví se pouze v případě, že aplikaci instaluje uživatel 

s administrátorskými právy v prostředí Windows NT, 2000, XP, 
Vista a vyšší. Implicitní volba Pouze aktivní (přihlášený) uživatel
nainstaluje aplikaci pouze pro uživatele který provádí instalaci a 
volba Všichni uživatelé nainstaluje aplikaci pro všechny uživatele.

 instaluje-li aplikaci uživatel s neadministrátorskými právy, volby 
se neobjeví a aplikace je automaticky instalována pouze pro tohoto 
uživatele

 v prostředích 98SE a Me se volby neobjeví a aplikace je 
automaticky instalována pro všechny uživatele.

Aktivací tlačítka [Další >] dojde k potvrzení výběru a přesunu 
k následujícímu oknu. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces 
instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod k předchozímu 
oknu. 
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Zadejte V dalším dialogovém okně Zadejte identifikační údaje se zadávají
identifikační údaje registrační údaje aplikace. Ve vstupní řádce Jméno vlastníka může být 

zadáno identifikační jméno vlastníka programu a ve vstupní řádce 
Registrační kód musíte zadat registrační kód aplikace. Není-li tento 
kód platný, bude aplikace nainstalována jako demoverze.

!!! Registrační kód je uveden na etiketě instalačního disku. !!!

Demoverze je plně funkční program, jehož použití je časově omezeno. 
Dobu použitelnosti lze kontrolovat v informačním okně, které se 
objeví při spuštění aplikace a periodicky každých pět minut.

Aktivací tlačítka [Další >] dojde k otevření informačního okna, které 
obsahuje zadané instalačních údaje. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší 
proces instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod 
k předchozímu oknu.
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Instalace je Dialogové okno Instalace je připravena obsahuje (pro kontrolu)
připravena zadané parametry instalace a je posledním oknem před vlastním 

procesem fyzické instalace.

Aktivací tlačítka [Instalovat] dojde ke spuštění fyzické instalace. 
Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces instalace a aktivace tlačítka 
[< Zpět] způsobí přechod k předchozímu oknu.
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Instalování Průběh instalace lze sledovat v dialogovém okně Instalování.

Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces instalace.

Informace Po ukončení procesu instalace se v závěrečném dialogovém okně 
Informace objeví poslední aktuální zprávy vztahující se k aplikaci.
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Aktivací tlačítka [Další >] se přejde k poslednímu dialogovému oknu, 
ve kterém lze stisknutím tlačítka [< Zpět] přejít k předchozímu oknu 
anebo aktivací tlačítka [Dokončit] uzavřít celý instalační proces.

Spuštění

Při prvním spuštění zkontroluje aplikace zda není nainstalována také 
nějaká starší verze, a v případě že ano, nabídne uživateli možnost 
importu nastavení této starší verze.

Aktivací tlačítka [Ano] se importují všechny předvolby spojů a 
přístupové údaje. Tato importovaná nastavení přepíší implicitní 
hodnoty. Aktivací [Ne] se neimportuje nic a nastavení zůstávají tak, 
jak byly nastaveny při instalaci.

Následně se program ohlásí dialogovým oknem, kde požaduje 
identifikační údaje obsluhy.
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Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí uživatel zadat své jméno (až dvacet
Heslo libovolných znaků) a ve vstupní řádce Heslo svůj přístupový kód (čtyři 

až deset libovolných znaků). Jméno i heslo lze definovat v databázi 
osob pověřených obsluhou pomocí příkazů v příkazové skupině 
Obsluha.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] budou přihlašovací údaje ignorovány a 
aplikace se ukončí.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se dává programu na vědomí, že údaje jsou 
zadány a lze pokračovat. Pokud údaje nebudou nalezeny v databázi 
pověřených osob, dojde k chybovému hlášení a uživatel může údaje 
opravit. Dokud nebudou údaje zadány správně, nebude program 
pokračovat ve své činnosti a nebude ho možno ukončit. Je to proto,
aby bylo zřejmé, že do systému se pokoušel dostat někdo nepovolaný.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

!!! Jméno i heslo je uvedeno na etiketě instalačního disku. !!!

Po úspěšném přihlášení aplikace automaticky ověřuje, zda neexistuje 
novější verze, a jestliže ano, informuje o tom uživatele.

Toto automatické ověřování lze vypnout příkazem Nastavení/Zjišťovat 
novější verzi. To, zda novější verze aplikace existuje, lze zjistit rovněž 
dodatečně příkazem Nápověda/Existuje novější verze?.
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Registrace

Prosíme zákazníky, aby po zakoupení programu SetTermW provedli 
jeho registraci, neboť pouze registrovaným zákazníkům budou 
zasílány informace o nových verzích, dodatcích a případných 
opravách. Podobně budou poskytovány telefonické konzultace pouze 
registrovaným zákazníkům.

Registrace slouží k evidenci produktu a nemá vliv na jeho funkci.

Registraci produktu je možno provést telefonicky či písemně na adrese 
uvedené v informačním okně příkazu SPELZA s.r.o. anebo 
prostřednictvím elektronické pošty příkazem Registrace ON-LINE. 
V tomto případě můžete zkopírovat níže uvedený dotazník do 
formuláře pro elektronickou poštu, poté ho vyplňte a odešlete. 
Nejjednodušší je ovšem přímá registrace z internetových stránek 
výrobce, které lze otevřít příkazem Internetové stránky SPELZA.

Registrace by měla obsahovat následující údaje:

PRODUKT
   Název:
   Verze:
   Datum zakoupení:
   Sériové číslo #:

FIRMA
   Jméno firmy:
   Kontaktní osoba:
   Přesná adresa:
   Telefon:
   Fax:
   E-mail:
   WWW-stránky:
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POPIS

Vzhled hlavního okna aplikace

Program SetTermW komunikuje s uživatelem prostřednictvím 
hlavního okna aplikace, na němž jsou zobrazeny všechny nezbytné 
údaje.

Příkazová řádka V horní části je příkazová řádka, která obsahuje název aplikace a 
všechny příkazy aplikace. Příkazy zobrazené šedě nejsou v té chvíli 
dostupné.

Nástrojová lišta Pod ní je nástrojová lišta, která obsahuje tlačítka umožňující rychlý 
přístup k některým frekventovaným příkazům. Tlačítka zobrazená 
šedě nejsou v té chvíli dostupná. Tlačítka jsou seskupena do logických 
skupin, které lze dle vlastního uvážení přeskupovat.
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   příkaz Instalace/Vytvoření instalace

   příkaz Instalace/Otevření instalace

   příkaz Instalace/Uložení instalace

   příkaz Instalace/Uložení instalace jako

   příkaz Instalace/Zavření instalace

   příkaz Instalace/Hlavička instalace

   příkaz Instalace/Změny instalace

   příkaz Instalace/Příjem dat z ústředny

   příkaz Instalace/Vysílání dat do ústředny

   příkaz Instalace/Textový výstup instalace

   příkaz Instalace/Defragmentace instalace

   příkaz Instalace/Archivace paměti RAM

   příkaz Instalace/Obnovení paměti RAM

   příkaz Obsluha/Databáze obsluh

   příkaz Obsluha/Změna údajů

   příkaz Obsluha/Správa souborů

/    příkaz Připojení/Volání / příkaz Připojení/Připojit

   příkaz Připojení/Zpětné volání

   příkaz Připojení/Čekání na zavolání

/    příkaz Připojení/Zavěsit / příkaz Připojení/Odpojit

    příkaz Historie/Příjem historie.

   příkaz Historie/Prohlížení historie.

    příkaz Docházky/Příjem docházky.

   příkaz Docházky/Prohlížení docházky.

    příkaz Panel/Spusť panel. Číslo indikuje verzi protokolu.

   příkaz Nastavení/Parametry spojení

   příkaz Nastavení/Vizualizace

   příkaz Nastavení/Paralelní programování

   příkaz Nastavení/Čas a datum ústředny

   příkaz Nastavení/Verze ústředny

   příkaz Nápověda/Obsah nápovědy.
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Stavová řádka V dolní části je stavová řádka, která obsahuje informace o stavu 
aplikace.

Barva, jakou je informace uvedena, hovoří o stavu použitého 
připojení:

černá připojení není otevřeno, není momentálně touto
aplikací používáno a je proto k dispozici jiným
aplikacím,

zelená připojení je používáno touto aplikací a není
momentálně k dispozici jiné aplikaci. Tento
případ nastane tehdy, probíhá-li komunikace s
ústřednou.

červená při předchozím použití tohoto připojení došlo
k jeho chybě, např. port nekomunikoval.

P:<[předvolba]> ... připojení pomocí předvolby.

Uvádí název vybrané předvolby, která byla nadefinovaná v 
dialogovém okně Definice spoje. Předvolba je vždy uvedena v 
hranatých závorkách.

P: <použitý port>/<rychlost> ... přímé připojení.

Uvádí vybraný sériový port a zvolenou komunikační rychlost.

P: <použitý port>/Modem ... připojení pomocí modemu.

Uvádí vybraný sériový port na který je připojen modem pro připojení 
vzdálené ústředny.

P:<síťová adresa> ... připojení pomocí sítě.

Uvádí síťovou adresu zásuvné karty P-NET, kterou je ústředna 
připojena do sítě. Číslo za dvojtečkou je označení použitého portu. 
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Adresa může být uvedena v číselné (např. 192.168.0.0) nebo textové 
formě (např. www.spelza.cz).

Typ a parametry připojení lze změnit příkazem Nastavení/Parametry 
spojení.

I: <jméno instalace>
Uvádí úplnou adresu a jméno instalace, která je momentálně otevřena.

O: <jméno obsluhy>
Uvádí jméno té pověřené osoby, která je momentálně přihlášena.

Pomocné informace
V poslední části stavové řádky se objevují různá informační hlášení a 
indikace.

V pravém dolním rohu je ploška, která umožňuje měnit velikost 
hlavního okna aplikace prostřednictvím myši. Tato ploška není 
dostupná v případě, že hlavní okno aplikace je maximalizováno.

Skupinová lišta V levé části pracovní plochy je umístěna Skupinová lišta, která 
umožňuje rychlý přístup k jednotlivým parametrům logicky 
sdruženým pod samostatné záložky. Lišta se automaticky otevře 
v režimu paralelního programování ihned po vytvoření, otevření anebo 
načtení nové instalace.

Vizuální panel V pravé části pracovní plochy je Vizuální panel, který názorně 
prezentuje otevřenou konfiguraci a umožňuje přímo otevírat definiční 
okna k jednotlivým prvkům konfigurace. Vizuální panel se 
automaticky otevře pouze v případě, že je vizualizace povolena 
příkazem Nastavení/Vizualizace.

Vizuální panel

Je umístěn v pravé části pracovní plochy. Názorně prezentuje 
otevřenou konfiguraci a umožňuje přímo otevírat definiční okna k 
jednotlivým prvkům konfigurace. Vizuální panel se automaticky 
otevře pouze je-li vizualizace povolena příkazem 
Nastavení/Vizualizace.
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Popis Nadpis panelu vizualizace obsahuje identifikaci ústředny, k níž se 
konfigurace vztahuje. Nadpis obsahuje informace o typu ústředny, 
verzi firmware, datu firmware a identifikačním čísle ústředny. Nemá-li 
ústředna identifikační číslo, je zde 0.

Ústředna Část, která představuje ústřednu, je umístěna v levé části vizuálního 
panelu. Zde lze nastavovat parametry týkající se slotů ústředny, 
expanzního a paralelního rozhraní, zdrojů, systémových aktivit, 
systémového relé a tabla Dominus. Vybraná část ústředny je 
orámovaná červeně. Je-li příslušná část definována, je znázorněna 
příslušnou ikonou, jinak je na jejím místě pouze prázdný obdélník.

Linky a moduly Část, která představuje jednotlivé linky systémů s připojenými moduly, 
je v horní části vizuálního panelu. Zde lze nastavovat parametry 
týkající se linek a modulů připojených na těchto linkách. Rovněž zde 
lze nastavovat parametry komunikátorů MK1. Nad každou linkou je 
uveden její typ a pod každým modulem je uvedena jeho adresa na 
lince. Vybraný modul je orámován červeně. Je-li modul definován, je 
znázorněn příslušnou ikonou, jinak je na jeho místě pouze prázdný 
obdélník.

Vstupy a výstupy Část, která představuje vstupy a výstupy jednotlivých modulů, je v 
dolní části vizuálního panelu. Zde lze nastavovat parametry týkající se 
všech vstupů/výstupů modulů. Najetím myši nad příslušný 
vstup/výstup se objeví jeho číslo a popis. Je-li možno definovat více 
vstupů/výstupů než lze zobrazit, objeví se dvě posuvná tlačítka, 



SetTermW – program pro konfiguraci ústředen řady DOMINUS - MILLENNIUM

26

pomocí kterých lze mezi vstupy/výstupy listovat. Vstupy/výstupy, 
které nejsou definovány, jsou červeně přeškrtnuty.

Ovládání Najetím myši nad příslušný prvek konfigurace dojde k vypsání
příslušných parametrů. Vypsány jsou pouze definované parametry.

Kliknutím nad příslušným prvkem dojde k překreslení vizuálního 
panelu v souladu s aktuálním stavem.

Dvojitým kliknutím nad příslušným prvkem dojde k vyvolání 
dialogového okna pro definici příslušného parametru. Je-li možno 
definovat více různých parametrů, pak se objeví nabídka všech 
možností.

Vizuální panel lze pomocí myši libovolně přesouvat po pracovní 
ploše.

Nápověda

Systém nápovědy umožňuje poskytnout komplexní informaci o 
kterémkoliv příkazu, tlačítku či prvku dialogového okna. K dispozici 
je několik variant nápovědy:

Rychlá nápověda - ukazuje-li kurzor myši na některý z prvků 
dialogového okna, pak lze nápovědu k tomuto prvku vyvolat stiskem 
pravého tlačítka myši anebo stiskem otazníku v pravém horním rohu 
dialogového okna a následným vybráním prvku.

Je-li vybrán některý z příkazů, je ve stavové rádce vypsán komentář 
k tomuto příkazu.

Bublinová nápověda - ukazuje-li kurzor myši na některé z tlačítek 
v nástrojové liště po dobu asi 1 sekundy, objeví se bublina popisující 
toto tlačítko.

Tlačítko [Pomoc] dialogového okna vypíše nápovědu ke všem 
ovládacím a informačním prvkům umístěným v tomto okně.

Příkazová skupina Nápověda obsahuje příkazy, které nabízejí 
komplexní nápovědu k programu SetTermW.

Propojení počítače s ústřednou

Počítač lze s ústřednou propojit buď přímo propojením sériových 
portů nebo pomocí telefonní linky a modemu nebo pomocí počítačové 
sítě.
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Přímé připojení

1. K propojení ústředny s počítačem lze použít sériové nebo USB 
rozhraní. Při použití sériového rozhraní se připojí sériový port 
počítače k ústředně pomocí portu COM0 nebo zásuvné destičky 
P232/P232USB. Při použití USB rozhraní se připojí USB port 
počítače k ústředně pomocí zásuvné destičky P232USB.

2. Na počítači nastavte příkazem Nastavení/Parametry spojení typ 
spojení přímý a v příslušných záložkách jeho parametry.

3. Spusťte příslušný příkaz (Instalace/Příjem dat z ústředny, 
Instalace/Vysílání dat do ústředny, Instalace/Archivace paměti 
RAM, Instalace/Obnovení paměti RAM, Nastavení/Čas a datum 
ústředny, Nastavení/Verze ústředny, Historie/Příjem historie,
Docházky/Příjem docházky anebo Panel/Spusť panel, 
Paměť/Informace o pamětech FLASH a RTC, Paměť/Čtení paměti 
FLASH, Paměť/Smazání paměti FLASH, Paměť/Programování 
paměti FLASH, Paměť/Čtení paměti RTC, Paměť/Smazání paměti 
RTC, Paměť/Programování paměti RTC).

Připojení modemem

1. Ústřednu připojte k telefonní síti pomocí modemu MK1. 
Parametry modemu lze naprogramovat příkazem 
Programování/Linkové moduly/Komunikátory MK1.

2. Na počítači nastavte příkazem Nastavení/Parametry spojení typ 
spojení modemem a v příslušných záložkách jeho parametry.

3. Spojení po telefonní lince navažte pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání 
na zavolání.

4. Před začátkem navazování spojení se objeví dialogové okno 
Vzdálená správa (popis níže), kde můžete zvolit parametry 
požadovaného připojení.

5. Spusťte příslušný příkaz (Instalace/Příjem dat z ústředny, 
Instalace/Vysílání dat do ústředny, Instalace/Archivace paměti 
RAM, Instalace/Obnovení paměti RAM, Nastavení/Čas a datum 
ústředny, Nastavení/Verze ústředny, Historie/Příjem historie,
Docházky/Příjem docházky anebo Panel/Spusť panel).

6. Pokud spojení nebylo ukončeno automaticky ukončete je příkazem 
Připojení/Zavěsit.
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Popis dialogového okna Vzdálená správa

Volání na číslo Číslo, na kterém je vzdálená ústředna dostupná, musí uživatel 
definovat ve vstupní řádce Volání na číslo. Telefonní číslo může 
obsahovat číslice 0 až 9 a znaky ‘P’ (pauza 2,5s) a ‘T’ (test tónu před 
dalším číslem) a může být dlouhé až 16 znaků. Implicitně je zde 
uvedeno telefonní číslo definované v hlavičce instalace pod názvem 
Telefonní číslo ústředny v rámečku Dálková správa (nové typy 
instalace .it4, .it5) anebo Kontaktní telefonní číslo 2 v rámečku Místo
(starý typ instalace .it3).

Heslo Přístupové heslo ke vzdálené ústředně musí být uvedeno ve vstupní 
řádce Heslo. Přístupové heslo může být dlouhé až dvacet znaků a 
nesmí obsahovat mezeru. Implicitně je zde uvedeno heslo definované 
při programování komunikátoru MK1 v záložce Heslo.

Zpětné volání S nebo Pokud je požadováno připojení vzdálené ústředny metodou zpětného
volitelné spojení volání a telefonní číslo zpětného volání bude ústředně zasíláno, musí 

být zaškrtnuta volba Zpětné volání S nebo volitelné spojení.

Zpětné volání na Je-li zaškrtnuta volba Zpětné volání S nebo volitelné spojení, bude ve 
vstupní řádce Zpětné volání na uvedeno telefonní číslo kam má 
ústředna zavolat. Telefonní číslo může obsahovat číslice 0 až 9 a 
znaky ‘P’ (pauza 2,5s) a ‘T’ (test tónu před dalším číslem) a může být 
dlouhé až 16 znaků. Implicitně je zde uvedeno telefonní číslo 
definované při programování komunikátoru MK1 v záložce Telefonní 
čísla modemu / S.

Modem/slot n Protože systém může obsahovat více komunikátorů MK1 s rozdílným 
chováním, lze požadovaný zvolit pomocí záložek Modem/slot n.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] budou akceptovány parametry vzdálené správy 
a zahájí se navazování spojení.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] bude příkaz přerušen.
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[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Připojení po síti

1. Ústřednu připojte k síti pomocí zásuvné karty P-NET.

2. Na počítači nastavte příkazem Nastavení/Parametry spojení typ 
spojení po síti a jeho parametry.

3. Spojení navažte pomocí příkazu Připojení/Připojit.

4. Před začátkem navazování spojení se objeví dialogové okno 
Dálková správa (viz. popis níže) pro výběr síťové adresy a hesla
vzdálené správy. Jako síťové adresy jsou automaticky nabídnuty 
aktuálně nastavená adresa aplikace a adresa nadefinovaná v 
hlavičce instalace (pokud je nějaká instalace otevřená). 
Samozřejmě lze zadat libovolnou jinou adresu. Je-li heslo 
definováno v parametrech příslušné karty P-NET, pak se 
automaticky nabídne v dialogovém okně.

5. Spusťte příslušný příkaz (Instalace/Příjem dat z ústředny, 
Instalace/Vysílání dat do ústředny, Instalace/Archivace paměti 
RAM, Instalace/Obnovení paměti RAM, Nastavení/Čas a datum 
ústředny, Nastavení/Verze ústředny, Historie/Příjem historie,
Docházky/Příjem docházky anebo Panel/Spusť panel).

6. Pokud nastavená síťová adresa není lokální, bude počítač 
přistupovat ke vzdálené ústředně po Internetu. V případě, že 
přístup k Internetu je pomocí vytáčeného spojení, objeví se okno 
Připojení k síti (popis níže). Zde můžete zvolit požadované 
připojení. Vytáčené připojení lze ukončit příkazem 
Připojení/Odpojit.

Poznámka: Komunikujete-li pomocí programového ovládacího panelu 
v instalačním režimu, pak při přechodu do provozního režimu musíte 
mít pro připojovací port nastaven protokol PanTerm2/3.
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Popis dialogového okna Dálková správa

Přístupové heslo Přístupové heslo ke vzdálené ústředně musí být uvedeno ve vstupní 
řádce Přístupové heslo. Musí obsahovat pouze hexadecimální znaky a 
jeho délka je maximálně 32 znaků. Je-li zadané heslo kratší než 32 
znaků bude doplněno zprava nulami. Implicitně je zde uvedeno heslo 
definované v parametru Šifrovací klíč příslušné karty P-NET.

Síťová adresa V seznamu Síťová adresa se automaticky objeví dvě síťové adresy 
(jsou-li definovány). Jedna je implicitní, definována příkazem 
Nastavení/Parametry spojení, a druhá je získána z rámečku Dálková 
správa hlavičky instalace. Do boxu lze rovněž zadat libovolnou jinou 
IP adresu ve formátu <adresa>:<port>.

Slot n Protože systém může obsahovat více karet P-NET, lze požadovanou 
kartu zvolit pomocí záložek Slot n. Volbou záložky se z definice 
odpovídající karty automaticky vybere příslušné heslo.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude akceptováno heslo pro dálkovou správu a 
zahájí se navazování spojení na zvolené adrese.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] bude příkaz přerušen.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Popis dialogového okna Připojení k síti

Připojit se přes Seznam Připojit se přes obsahuje všechny možnosti (poskytovatele), 
prostřednictvím kterých lze připojení uskutečnit. Stačí pouze vybrat.
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Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí být uvedeno přihlašovací jméno 
příslušné výběru v seznamu Připojit se přes.

Heslo Ve vstupní řádce Heslo musí být uvedeno přístupové heslo příslušné 
výběru v seznamu Připojit se přes.

[ Připojit ] Aktivací tlačítka [Připojit] budou akceptovány parametry připojení 
k síti a zahájí se navazování spojení.

[ Ignorovat ] Aktivací tlačítka [Ignorovat] se proces připojení k síti přeskočí a 
pokračuje se jako by bylo použito pevné připojení. Tlačítko má 
význam např. tehdy, nedojde-li k detekci pevné linky i přestože linka 
připojena je.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] bude příkaz přerušen.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Programový ovládací panel

Programový ovládací panel PanTerm je modulem aplikace SetTermW
a je dodáván na samostatném instalačním disku. Slouží k ovládání 
systému Dominus-Millennium z počítače bez nutnosti přídavného 
hardware. Po funkční stránce je programový ovládací panel, až na 
drobné odchylky, které budou zmíněny dále, totožný se skutečným 
ovládacím panelem.
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Panel lze spustit příkazem Panel/Spusť panel. Zavření panelu lze 
provést stisknutím červeného tlačítka vpravo nad displejem.

Stisk tlačítek lze provádět buď myší anebo odpovídající klávesou 
přímo z klávesnice počítače. Tlačítko s křížkem má stejný význam 
jako <Esc> a tlačítko vpravo od [0] má stejný význam jako <Enter>.

Tlačítko [Sh] zapíná a vypíná shifty. Shifty jsou indikovány 
indikátorem vpravo u displeje a mohou být červený, žlutý (dříve 
modrý) a zelený. Každý shift má svůj vlastní význam a jejich popis a 
funkčnost není obsahem tohoto manuálu. Postupným klikáním na 
tlačítko dochází ke změně vybraného shiftu. Shifty lze také nastavit 
přímo z klávesnice počítače pomocí řídících kláves SHIFT (červená), 
CTRL (žlutá) a levý ALT (zelená).

Není-li okno ovládacího panelu vybráno, jsou tlačítka nedostupná.

Stiskem pravého tlačítka myši nad některým z prvků panelu (tlačítka, 
indikační LED, displej) lze obdržet nápovědu k tomuto prvku.

Popisy indikačních prvků ve zkratce odpovídají popisům na 
skutečném panelu:

PŘIP = SYSTÉM PŘIPRAVEN OST = OSTRÝ REŽIM
ZVL = ZVLÁŠTNÍ REŽIM POP = POPLACH
POR = PORUCHA SÍŤ = SÍŤ
BAT = BATERIE PŘED = PŘEDZVĚST
VOL = VOLBA.

Dvojitým stiskem nad displejem lze otevřít nebo zavřít zvětšenou 
kopii displeje, která je vhodná pro čtení z větší vzdálenosti.

Barvu pozadí/textu velkého displeje lze periodicky měnit kliknutím 
nad pozadím/písmem displeje. Kromě toho lze tažením změnit jeho 
velikost včetně automatické změny velikosti písma.
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Prohlížeč historie

Prohlížeč historie HisTerm je modulem aplikace SetTermW a slouží 
k prohlížení dat historie systému Dominus-Millennium. Prohlížeč 
umožňuje historie archivovat v šifrované nebo nešifrované formě, 
tisknout je na tiskárně nebo do souboru a jejich položky libovolně 
filtrovat a barevně zvýrazňovat.

Podrobnější popis prohlížeče historie lze nalézt v příručce „SetTermW 
– modul HisTerm“.

Prohlížeč docházky

Prohlížeč docházky DochTerm je modulem aplikace SetTermW a 
slouží k prohlížení transakcí docházky systému Dominus-Millennium. 
Prohlížeč umožňuje docházky archivovat v šifrované nebo nešifrované 
formě, tisknout je na tiskárně nebo do souboru a transakce libovolně 
filtrovat a barevně zvýrazňovat.

Podrobnější popis prohlížeče docházky lze nalézt v příručce 
„SetTermW – modul DochTerm“.

Formáty datových souborů

Popis Rozšíření Šifrovaný Popisná 
hlavička

Deník změn Rozšířené 
informace

Instalace .it5 ano ano ano ne
Staré instalace 
šifrované

.it4 ano ano ne ne

Staré instalace .it3 ne ano 
(omezená)

ne ne

Archivační soubory .bi5 ano ano ano ne
Staré šifrované 
archivační soubory

.bi4 ano ne ne ne

Staré archivační 
soubory

.bin ne ne ne ne

Historie rozšířená .hi6 ano ano ano ano
Historie .hi5 ano ano ano ne
Staré historie 
šifrované

.hi4 ano ne ne ne

Staré historie .hi3 ne ne ne ne
Docházky .hd6 ano ano ano ano
Obsah FLASH .fl5 ano ano ano ne
Obsah RTC .rt5 ano ano ano ne

Varování: V budoucnu budou podporovány pouze nové formáty it5, 
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bi5, hi6, hd6, fl5 a rt5, protože pouze tyto umožňují plně využít 
možností aplikace (správa datových souborů, seznam změn, ...). 
Ostatní formáty jsou implementovány pouze z historických důvodů.

Dialogové okno pro výběr souborů

Vzhledem k tomu, že dialogové okno pro výběr souborů je využíváno 
mnoha příkazy pracujícími s instalacemi, bude lépe seznámit se s jeho 
použitím a prvky již nyní. Drobné textové odchylky (např. název 
dialogového okna, pojmenování ovládacích prvků), odvozené od 
právě probíhajícího příkazu, nejsou z hlediska funkce podstatné. 
Různé verze Windows mohou ovlivnit vizuální podobu okna.

V dolní části okna jsou uvedeny informace o vybrané instalaci. V levé 
části okna jsou uvedeny hlavní složky systému.

Oblast hledání Seznam Oblast hledání zobrazuje všechny dostupné diskové jednotky 
a složky. Stiskem tlačítka označeného šipkou dojde k vypsání jejich 
systémové hierarchie. Vybráním položky ze seznamu dojde 
k zobrazení složek a souborů vztahujících se k vybrané položce. 



POPIS

35

Vybráním složky nebo souboru, dojde k jeho otevření.

Název souboru Ve vstupní řádce Název souboru lze zadat přímo jméno požadovaného 
souboru. Lze napsat úplnou cestu k souboru anebo použít tzv. globální 
znaky * a ? (např. INST?.*). Není-li zadaná cesta, hledá se v otevřené 
složce.

Soubory typu Seznam Soubory typu zobrazuje všechny filtry pro výběr souborů. 
Stiskem tlačítka označeného šipkou Soubory typu dojde k vypsání 
všech dostupných předdefinovaných typů souborů. Následným 
výběrem jednoho z těchto typů lze zúžit počet vypisovaných souborů.

  Tlačítko způsobí vypsání naposledy vybrané složky.

  Tlačítko způsobí vypsání obsahu složky, která je v systémové 
hierarchii o jeden stupeň výš.

  Tlačítko umožní vytvořit novou složku.

  Tlačítko nabídne seznam režimů vypisování souborů.

[ Otevřít ] Aktivací tlačítka [Otevřít] dojde k otevření vybraného souboru.

[ Storno ] Aktivací tlačítka [Storno] se výběr souboru neprovede a okno se 
uzavře.

[ Nápověda ] Aktivací tlačítka [Nápověda] lze obdržet nápovědu vztahující se 
k tomuto oknu.

Okna zobrazení průběžného stavu

Okna pro zobrazování průběžného stavu existují ve třech variantách a
výběr varianty záleží na použitém příkazu.

Varianta A se objevuje u příkazů Nastavení/Čas a datum ústředny a 
Nastavení/Verze ústředny.
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Varianta B obsahuje textovou informaci o tom, kolik dat již bylo 
přijato. Varianta se používá tehdy, není-li dopředu znám objem dat.

Varianta C obsahuje indikátor, který znázorňuje kolik procent dat již 
bylo zpracováno. Tato varianta se používá tehdy, je-li dopředu znám 
objem dat.

Varianta D obsahuje indikátor, který znázorňuje kolik položek 
z konfiguračních dat již bylo zpracováno. Tato varianta se používá při 
ukládání dat pro účely PCO Echo.

[ Stop ] Aktivací tlačítka [Stop] dojde k přerušení probíhajícího zpracování 
dat.
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Informační okno

Grafický symbol vyjadřuje typ informačního okna.

Jde o informační okno.

Jde o okno oznamující chybu.

Jde o okno varující uživatele.

Jde o potvrzovací okno.

Jde o okno všeobecné. Místo tohoto symbolu může být ikona 
aplikace.

[ OK ] Tlačítko [OK] se objevuje ve všech typech informačního okna, kromě 
potvrzovacího. Jeho aktivace způsobí uzavření okna.

[ Ano ] Tlačítko [Ano] se objevuje v potvrzovacím okně. Jeho aktivace 
způsobí provedení činnosti, která je popsána v textové části 
informačního okna.

[ Ne ] Tlačítko [Ne] se objevuje v potvrzovacím okně. Jeho aktivace 
způsobí, že činnost, která je popsána v textové části informačního 
okna, se neprovede.

[ Zrušit ] Tlačítko [Zrušit] se objevuje v potvrzovacím okně. Jeho aktivace 
způsobí uzavření okna a obvykle i přerušení probíhajícího příkazu.

Popisná hlavička

Hlavička je textový blok, který se uchovává společně s daty v 
souboru. Obsahuje informace, které blíže specifikují datový soubor a 
lze je snadno definovat prostřednictvím dialogového okna Hlavička.
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Instalaci, binární soubor anebo historii blíže charakterizují následující 
údaje:

Popis V rámečku Popis lze definovat základní údaje:

Název
Ve vstupní řádce se zadává název. Je to libovolný řetězec o délce až 
třiceti znaků.

ID číslo
Ve vstupní řádce lze uvést identifikační číslo. Toto číslo bude obvykle 
totožné s číslem ústředny ID číslo v rámečku Vytvořeno pro ústřednu. 
Je to libovolný řetězec o délce až deseti znaků.

Šifrovací klíč
Ve vstupní řádce lze zadat šifrovací heslo. Toto heslo se použije jako 
šifrovací heslo při ukládání dat. Je to libovolný řetězec o délce až 
deseti znaků.

Ulice, Město,PSČ
Ve vstupních řádkách lze uvést adresu, ke které se datový soubor 
vztahuje. Jsou to řetězce libovolných znaků.
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Poznámka
Ve vstupní řádce lze uvést bližší popis. Jedná se o řetězec libovolných 
znaků o délce až 250 znaků.

Dálková správa V rámečku Dálková správa lze definovat parametry pro dálkovou 
správu ústředny:

Typ ústředny
Ve výběrovém boxu lze vybrat typ ústředny, která bude dálkově 
spravována.

Protokol
Ve výběrovém boxu lze vybrat typ protokolu, prostřednictvím kterého 
bude ústředna dálkově spravována.

Telefonní číslo ústředny
Ve vstupní řádce bude uvedeno telefonní číslo pro případ, že ústředna 
bude dálkově spravována prostřednictvím telefonního modemu. 
Telefonní číslo může být dlouhé až 16 znaků a musí obsahovat pouze 
číslice 0 až 9, znak ‘P’ (pauza 2,5s) anebo znak ‘T’ (test tónu před 
dalším číslem).

IP adresa, Port
Ve vstupních řádkách bude uvedena síťová adresa pro případ, že 
ústředna bude dálkově spravována prostřednictvím počítačové sítě či 
internetu. Formát IP adresy může být ve standardní tečkovém formátu 
(např. 192.168.2.100) anebo v textovém formátu (např. 
www.spelza.cz).

IP adresa je automaticky nabídnuta při navazování spojení příkazem 
Připojení/Připojit.

Místo V rámečku Místo lze definovat kontaktní údaje správce systému:

Kontaktní osoba
Ve vstupní řádce bude uvedeno jméno osoby, která má příslušný 
systém na starosti. Je to libovolný řetězec o délce až třiceti znaků.

Pracovní zařazení
Ve vstupní řádce bude uvedena funkce či pracovní zařazení kontaktní 
osoby. Je to libovolný řetězec o délce až třiceti znaků.

Kontaktní telefonní číslo 1, Kontaktní telefonní číslo 2
Ve vstupních řádkách lze zadat telefonní čísla na kontaktní osobu. 
Jsou to řetězce libovolných znaků o délce až třicet znaků.
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Vytvořeno pro Údaje v rámečku Vytvořeno pro ústřednu nelze zadávat, neboť se
ústřednu aktualizují automaticky při načtení datového souboru:

Typ ústředny
V informační řádce je uveden typ ústředny ze které byl datový soubor 
přijat.

ID číslo
V informační řádce je uvedeno identifikační číslo ústředny ze které byl 
datový soubor přijat.

Verze SW
V informační řádce je uvedena verze firmwaru ústředny ze které byl 
datový soubor přijat. V závorce je uvedeno datum uvolnění této verze.

Připojená ústředna Údaje v rámečku Připojená ústředna se aktualizují automaticky při 
jakémkoliv přenosu dat mezi ústřednou a počítačem:

Typ ústředny
V informační řádce je uveden typ připojené ústředny.

ID číslo
V informační řádce je uvedeno identifikační číslo připojené ústředny.

Verze SW
V informační řádce je uvedena verze firmwaru připojené ústředny. 
V závorce je uvedeno datum uvolnění této verze.

Tlačítko 
Je-li k PC připojena ústředna, lze tímto tlačítkem zjistit všechny 
informace o této ústředně.

[ OK ] Aktivace tlačítka [OK] dialogové okno uzavře a hlavičku akceptuje.

[ Zrušit ] Aktivace tlačítka [Zrušit] definici hlavičky přeruší.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Popisná hlavička pro soubory Flash a RTC

Hlavička je textový blok, který se uchovává společně s daty v souboru. 
Obsahuje informace, které blíže specifikují datový soubor a lze je 
snadno definovat prostřednictvím dialogového okna Hlavička.
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Obsahy pamětí Flash a RTC charakterizují následující údaje. Tyto 
údaje je možno definovat pouze po přečtení obsahu paměti příkazy 
Paměť/Čtení paměti FLASH a Paměť/Čtení paměti RTC. 

Verze SW Ve vstupní řádce Verze SW je uvedeno číslo verze ve formátu x.xxx 
pro Flash a xx.xx pro RTC. Údaj je povinný.

Speciál Ve vstupní řádce Speciál může být uvedeno dvoumístné číslo 
speciální verze. Údaj je nepovinný a je dostupný pouze pro paměť 
Flash.

Datum vytvoření Ve vstupní řádce Datum vytvoření je uvedeno datum uvolnění verze. 
Údaj je povinný.

Čas vytvoření Ve vstupní řádce Čas vytvoření je uveden čas uvolnění verze. Údaj je 
povinný.

Potřebná velikost Ve vstupní řádce Potřebná velikost paměti může být uvedena velikost
paměti požadované paměti v kB. Údaj je nepovinný. Je-li údaj uveden a 

paměť ústředny je menší, naprogramování se neprovede.

Jazyková mutace Ve vstupní řádce Jazyková mutace je uveden cílový jazyk. Údaj je 
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povinný a je dostupný pouze pro paměť Flash.

Popis Ve vstupní řádce Popis lze uvést bližší popis. Jedná se o řetězec 
libovolných znaků o délce až 250 znaků. Údaj je nepovinný. 

Identifikační řetězec Ve vstupní řádce Identifikační řetězec lze uvést desetimístné 
identifikační číslo ústředny. Údaj je nepovinný.

Typ ústředny Ve vstupní řádce Typ ústředny je uveden typ cílové ústředny. Údaj je 
nepovinný.

Poznámka Ve vstupní řádce Poznámka lze uvést libovolnou poznámku. Jedná se 
o řetězec libovolných znaků o délce až 250 znaků. Údaj je nepovinný. 

Šifrovací klíč Ve vstupní řádce Šifrovací klíč lze zadat šifrovací heslo. Toto heslo se 
použije jako šifrovací heslo při ukládání dat. Je to libovolný řetězec o 
délce až deseti znaků.

[ OK ] Aktivace tlačítka [OK] dialogové okno uzavře a hlavičku akceptuje.

[ Zrušit ] Aktivace tlačítka [Zrušit] definici hlavičky přeruší.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Seznam změn

Seznam změn obsahuje v každé řádce popis změny anebo činnosti, 
kterou obsluha s datovým souborem provedla. Změny jsou řazeny
sestupně podle data vzniku, tj. poslední změna je v první řádce 
tabulky. Každá změna (řádka) je popsána sedmi údaji (sloupci):

Datum - představuje datum, kdy byla změna či činnost provedena.
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Čas - představuje čas, kdy byla změna či činnost provedena.

Událost - představuje třídu, do které změna či činnost přísluší.

Popis - představuje textový popis a bližší specifikaci změny či 
činnosti.

Obsluha - představuje textový popis uživatele, který změnu či činnost 
provedl.

Kategorie - představuje typ souboru, na kterém byla změna či činnost 
provedena..

Verze aplikace - představuje název a verzi aplikace, ve které byla 
příslušná změna či činnost provedena.

Pomocí myši lze měnit velikost jednotlivých sloupců a přesouváním 
změnit jejich pořadí.

[ Konec ] Aktivace tlačítka [Konec] dialogové okno uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Správce datových souborů

Správce datových souborů slouží ke správě všech typů souborů které 
patří do rodiny Dominus-Millennium. V současné době sem patří 
soubory instalací (formáty .it3, .it4, .it5), soubory historií (formáty 
.hi3, .hi4, .hi5, .hi6), soubory docházek (formát .hd6), soubory archivů 
(formáty .bin, .bi4, .bi5), soubory obsahů Flash (formát .fl5) a soubory 
obsahů RTC (formát .rt5). Správce datových souborů umožňuje nad 
těmito soubory pracovat, zobrazit, modifikovat a tisknout jejich 
popisné hlavičky, zobrazit a tisknout seznamy provedených změn, 
kopírovat je, mazat a otevírat.
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Hlavní okno správce

Hlavní okno správce lze rozdělit na tři části. Tyto části budou 
podrobněji popsány dále:

Strom souborů V levé části lze nalézt strom souborů, který obsahuje seznam všech 
nalezených souborů v dané složce. Rovněž obsahuje tlačítka pro řízení 
vyhledávání.

Informační plocha V pravé části lze nalézt informační plochu, na které se zobrazují 
informace o souborech. Tyto informace obsahují buď tabulku souborů 
v dané složce anebo popisnou hlavičku vybraného souboru anebo 
tabulku provedených změn na vybraném souboru. V dolní části je 
stavová řádka s informacemi o souboru. 

Příkazová řádka V dolní části je řada tlačítek pro spuštění příkazů prováděných nad 
vybraným souborem:

Otevřít
Příkaz otevře vybraný soubor. Příkaz není dostupný pro soubory 
formátu .fl5 a .rt5.

Zkopírovat
Příkaz zkopíruje otevřený soubor do jiného souboru se stejným nebo 
rozdílným formátem.

Smazat
Příkaz smaže otevřený soubor.

Změny
Příkaz zobrazí seznam změn a činností, které byly nad vybraným 
souborem provedeny. Příkaz je dostupný pouze pro soubory formátu 
.it5, .hi5, .hi6, .hd6, .bi5, .fl5 a .rt5.

Hlavička
Příkaz zobrazí a dovolí modifikovat popisnou hlavičku vybraného 
souboru. Příkaz není dostupný pro soubory formátu .hi3 a .bin. U 
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souborů formátu .fl5 a .rt5 lze hlavičku pouze zobrazit.

Tisk
Příkaz vytiskne na tiskárnu nebo do souboru popisnou hlavičku 
vybraného souboru anebo seznam změn vybraného souboru podle toho
které informace jsou zobrazeny na informační ploše.

Konec
Příkaz ukončí činnost správce souborů.

Pomoc
Příkaz vypíše nápovědu vztahující se k hlavnímu oknu správce 
souborů.

Strom souborů

Strom souborů obsahuje seznam všech souborů které byly nalezeny ve 
vybrané složce.

Každý soubor je zde reprezentován ikonou podle použitého formátu a
jménem. Jméno je totožné se vstupní řádkou Název popisné hlavičky a 
u souborů s obsahy Flash a RTC se vstupní řádkou Verze. Pokud 
formát souboru neobsahuje popisnou hlavičku, je dosazeno jméno 
souboru v hranatých závorkách.

Pokud je v popisné hlavičce definováno identifikační číslo, budou 
všechny soubory s tímto číslem sdruženy do jedné skupiny. Tímto je 
zajištěno, že soubory patřící k jedné ústředně budou pohromadě. 

Doporučení: Jako identifikační číslo ústředny uvádějte číslo ze 
vstupní řádky ID číslo rámečku Vytvořeno pro ústřednu. 
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[ Aktuální ] Aktivace tlačítka [Aktuální] rozvine nabídku všech aktuálních složek 
příslušných souborových typů. Výběr odpovídajícího typu způsobí, že 
se do stromu rozvine složka, která je nastavena jako aktuální, tj. 
složka, ve které byl soubor odpovídajícího typu naposledy použit.

[ Předchozí ] Aktivace tlačítka [Předchozí] způsobí, že do stromu se rozvine složka, 
která byla vybrána naposledy.

[ Všechny ] Aktivace tlačítka [Všechny] způsobí, že do stromu se rozvinou 
všechny složky všech nalezených disků počítače, které obsahují 
soubory rodiny Dominus-Millennium.

[ Tlačítko ] Aktivace tlačítka způsobí, že ve stromě bude vybrána následující 
složka.

[ Tlačítko ] Aktivace tlačítka způsobí, že ve stromě bude vybrána 
předcházející složka. Pokud složka není ve stromě zobrazená, rozvine 
se nadřazená složka.

[ Tlačítko ] Aktivace tlačítka umožní vybrat libovolnou složku.

[ Tlačítko ] Aktivace tlačítka způsobí, že ve stromě budou zobrazeny soubory 
instalací. Implicitně je tlačítko stisknuto.

[ Tlačítko ] Aktivace tlačítka způsobí, že ve stromě budou zobrazeny soubory 
historií. Tlačítko je dostupné pouze v případě, že je nainstalovaný 
modul HisTerm. Implicitně je tlačítko stisknuto.
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[ Tlačítko ] Aktivace tlačítka způsobí, že ve stromě budou zobrazeny soubory 
docházek. Tlačítko je dostupné pouze v případě, že je nainstalovaný 
modul DochTerm. Implicitně je tlačítko stisknuto.

[ Tlačítko ] Aktivace tlačítka způsobí, že ve stromě budou zobrazeny soubory 
archivů (obrazů paměti RAM). Implicitně není tlačítko stisknuto.

[ Tlačítko ] Aktivace tlačítka způsobí, že ve stromě budou zobrazeny soubory 
s obsahy pamětí flash. Implicitně není tlačítko stisknuto.

[ Tlačítko ] Aktivace tlačítka způsobí, že ve stromě budou zobrazeny soubory 
s obsahy pamětí rtc. Implicitně není tlačítko stisknuto.

Informační plocha

Informační plocha zobrazuje informace o souborech. Typ informace 
závisí na tom, co je vybráno ve stromě souborů.

Pokud je vybrána složka, je zobrazena tabulka souborů této složky. 
Tabulka souborů obsahuje informace o všech souborech složky, 
získané z jejich popisných hlaviček.

Pokud je vybrán soubor, jsou zobrazeny informace o vybraném 
souboru získané z jeho popisné hlavičky.



SetTermW – program pro konfiguraci ústředen řady DOMINUS - MILLENNIUM

48

Případně pro soubory s obsahy pamětí Flash a RTC.
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Pokud je vybrán soubor a stisknuto tlačítko [Změny], je zobrazena 
tabulka provedených změn a činností na vybraném souboru.

V dolní části informační plochy je stavová řádka, která obsahuje 
datum vytvoření a kompletní cestu vybraného souboru.

Podrobnější informace o popisné hlavičce souboru a tabulce seznamu 
změn souboru jsou obsahem samostatných kapitol.

Příkaz Otevřít

Příkaz spustí prostředek určený pro práci s datovým souborem 
odpovídajícího formátu a načte do něho data vybraného souboru. Pro 
soubory instalací a obrazů paměti použije aplikaci SetTermW, pro 
soubory historií použije doplněk HisTerm, pro soubory docházek 
použije doplněk DochTerm. Pro soubory Flash a RTC není příkaz 
dostupný.

Příkaz Zkopírovat

Příkaz umožní zkopírovat soubor libovolného formátu do libovolného 
formátu stejného typu. Příkaz lze s výhodou využít např. při konverzi 
souborů starých formátů do nového formátu .it5, .hi5, .hi6, .hd6 a .bi5.

Jsou-li kopírovaná data zašifrována, musí uživatel nejprve 
specifikovat heslo pro jejich odšifrování ve vstupní řádce Heslo
dialogového okna Šifrovací heslo. Heslo musí být totožné s heslem ve 
vstupní řádce Šifrovací klíč v popisné hlavičce. 
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Aktivace tlačítka [OK] potvrdí zadání hesla, aktivace tlačítka [Zrušit]
příkaz přeruší a aktivace tlačítka [Pomoc] vypíše nápovědu 
k dialogovému oknu.

V prvním kroku je vybráno jméno výstupního souboru 
prostřednictvím dialogového okna Kopírování instalace. Dialogové 
okno automaticky nabízí posledně použitou složku. Neobsahuje-li 
název rozšíření, bude toto automaticky doplněno v souladu se 
zvoleným typem.

Jsou-li data ukládána ve formátu, který obsahuje popisnou hlavičku, je 
v dialogovém okně Hlavička, definován popis výstupní instalace.

V případě, že jsou data ukládána v zašifrované formě, budou 
zašifrována pod heslem, které je definováno ve vstupní řádce Šifrovací 
klíč v hlavičce instalace.

Popis okna pro definici hlavičky instalace a okna pro výběr souboru je 
obsahem samostatných kapitol.

Příkaz Smazat

Příkaz smaže vybraný soubor libovolného formátu. Před smazáním 
musí obsluha smazání potvrdit.

Příkaz Změny

Příkaz umožňuje v informační ploše otevřít tabulku seznamu všech 
změn a činností, které byly nad momentálně otevřeným souborem 
provedeny.

Popis tabulky změn instalace je obsahem samostatné kapitoly.

Poznámka: Příkaz je dostupný pouze pro novější formáty souborů 
(.it5, .hi5, .hi6, .hd6, .bi5, .fl5, .rt5).

Příkaz Hlavička

Příkaz umožňuje otevřít dialogové okno Hlavička a v něm libovolně 
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změnit všechna data popisné hlavičky momentálně otevřeného 
souboru. U souborů s obsahy Flash a RTC lze data pouze prohlížet.

Popis okna pro změnu hlavičky je obsahem samostatné kapitoly.

Příkaz Tisk

Z důvodu archivace anebo dalšího zpracování, lze na tiskárnu anebo 
do souboru vytisknout popisnou hlavičku vybraného souboru anebo 
seznam změn vybraného souboru. Co se bude tisknout závisí na tom, 
jaké informace jsou zobrazeny na informační ploše.

Po spuštění příkazu se automaticky objeví okno Tisk instalace, 
prostřednictvím kterého může uživatel blíže specifikovat různé 
varianty výstupu.

Nadpis Ve vstupní řádce Nadpis lze zadat text, který bude vytisknut ještě před 
výstupem vlastních dat. Implicitně je zde obsažen název souboru a 
aktuální datum a čas.

Výstupní kód V rámečku Výstupní kód se specifikuje typ kódování českých znaků.

Latin2
Kódování odpovídá kódové stránce CP852, která byla přijata jako 
mezinárodní standard pro kódování českých znaků s diakritikou.

Kamenických
Kódování odpovídá kódování podle bratří Kamenických.

Windows
Kódování odpovídá kódové stránce CP1250, která se používá u 
Windows. Toto je implicitní kód.
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ASCII 7 bitů
Kódování odpovídá 7-mi bitovému ASCII kódu, kde znaky 
s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez diakritiky a 
znaky s kódem nad 127 (7Fh) jsou nahrazeny mezerou.

ASCII 8 bitů
Kódování odpovídá 8-mi bitovému ASCII kódu, kde znaky 
s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez diakritiky a 
ostatní znaky zůstávají beze změny.

[ Font ] Aktivací tlačítka [Font] lze pomocí standardního dialogového okna 
Písmo vybrat typ a velikost fontu a jeho další charakteristické 
vlastnosti. To je vhodné například u výstupu dat na tiskárnu, kdy je 
možno vhodnou volbou velikosti písma docílit toho, aby se vše 
vtěsnalo na jednu řádku.

[ Nastavení tiskárny ] Aktivace tlačítka [Nastavení tiskárny] způsobí rozvinutí standardního 
dialogového okna, v němž může uživatel nastavit vlastnosti použité 
tiskárny. Parametry okna jsou závislé na použité tiskárně a závisí na 
driveru tiskárny.

[ Tisk ] Aktivací tlačítka [Tisk] se spustí tisk instalace v souladu 
s nastavenými parametry.

[ Do souboru ] Aktivací tlačítka [Do souboru] lze vybrat alternativu k výstupu na 
tiskárnu. V tomto případě se provede výstup do textového souboru, 
který lze vybrat pomocí dialogového okna Výběr textového souboru. 
Dialogové okno automaticky nabízí posledně použitou složku.

[ Zrušit ] Aktivace tlačítka [Zrušit] způsobí ukončení příkazu bez provedení 
výstupu.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Průběh výstupu lze sledovat v informačním okně Výstup instalace a 
pokud je zvolen výstup více kopií i v informačním okně Výstup x. 
kopie. Aktivací tlačítka [Stop] lze výstup kdykoliv přerušit.

Popis okna pro výběr výstupního souboru a oken zobrazujících 
průběžný stav výstupu je obsahem samostatných kapitol.

Výstupní aktivity

Výstupní aktivity jsou akce, které se provedou v případě, že nastane 
v systému nějaká významná událost (poplach, porucha...). Výstupní 
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aktivity lze vždy vybírat ze seznamu, který se otevře po stisku tlačítka 
na pravé straně vstupní řádky seznamu výstupních aktivit. Seznam 
výstupních aktivit nabízí několik možností, z nichž každá má jiný 
význam. Typ vybrané výstupní aktivity je zobrazen ve vstupní řádce 
seznamu výstupních aktivit.

Typy výstupních aktivit:

žádná
Nebude vyvolána žádná výstupní akce.

aktivace výstupu
Výstupní aktivita způsobí, že zvolený výstup změní stav.

ovládání výstupu
Výstupní aktivita způsobí, že zvolený výstup změní stav. Subjekt lze 
rozepnout, sepnout, invertovat, rozblikat, rozepnout trvale, sepnout 
trvale, přemostit a zrušit jeho přemostění.

aktivace funkce / aktivace jiné funkce
Výstupní aktivita způsobí, že bude aktivována funkce. To znamená, že 
budou aktivovány všechny výstupní aktivity přiřazené.této funkci 
příkazem Programování/Funkce.

změna podsystému
Výstupní aktivita způsobí, že některý z podsystémů změní stav.

ovládání podsystému
Výstupní aktivita způsobí, že některý z podsystémů, seznamů či 
skupin změní stav. Subjekt lze odemknout a zamknout a podsystém lze 
navíc invertovat.

změna podsystému uživatele
Výstupní aktivita způsobí, že zvolenému uživateli je ovládání 
zvoleného podsystému, skupiny nebo seznamu povoleno (bylo-li 
zakázáno) nebo zakázáno (bylo-li povoleno). Tento typ výstupní 
aktivity je dostupný pouze při definici funkcí.

kód na SEDAT
Výstupní aktivita způsobí, že bude vyslán kód na zařízení Sedat 
(Fautor).

kód na komunikátor MK1
Výstupní aktivita způsobí, že bude vyslán kód na komunikátor MK1. 
Struktura kódu závisí na protokolu, který je přiřazen vybranému 
telefonnímu číslu. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při 
definici funkcí.
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start časovače
Výstupní aktivita způsobí, že bude spuštěn časovač. Tento typ 
výstupní aktivity je dostupný pouze při definici funkcí.

zastavení časovače
Výstupní aktivita způsobí, že bude zastaven časovač. Tento typ 
výstupní aktivity je dostupný pouze při definici funkcí.

nulování všech poplachů a poruch
Výstupní aktivita způsobí, že budou vynulovány všechny poplachy a 
poruchy. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při definici 
funkcí.

nulování poplachů v podsystému
Výstupní aktivita způsobí, že budou vynulovány všechny poplachy 
náležející zvolenému podsystému. Tento typ výstupní aktivity je
dostupný pouze při definici funkcí.

změna priority uživatele
Výstupní aktivita způsobí, že uživateli bude změněna priorita na 
zvolenou úroveň.. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při 
definici funkcí.

změna parametrů vstupu
Výstupní aktivita způsobí, že se změní parametry příslušného vstupu. 
Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při definici funkcí. U 
subjektu lze znulovat poplach, přemostit ho a zrušit jeho přemostění.

aktivace časovače
Výstupní aktivita způsobí, že dojde ke zvolené akci nad vybraným 
časovačem. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při definici 
funkcí. Aktivity Start časovače a Zastavení časovače jsou 
podmnožinou této aktivity a jsou ponechány pouze z důvodu zpětné 
kompatibility se staršími verzemi ústředen. Subjekt lze spustit, 
zastavit a spustit s náhodným časem. Hranice intervalu tohoto 
náhodného času lze definovat v rozsahu 0 až 995 sekund.

změna stavu klávesnice
Výstupní aktivita způsobí, že dojde ke změně stavu klávesnice 
ovládacího panelu. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při 
definici funkcí. Subjekt může varovat pomocí varovného hlášení a lze
ho vypnout a zapnout.
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Aktivace výstupu

Výstup Byl-li již dříve výstup pro výstupní aktivitu definován, je ve vstupní 
řádce seznamu Výstup uvedeno číslo a název výstupu. V opačném 
případě je tato řádka prázdná. Volba nového výstupu se provede 
stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře nabídka 
všech existujících výstupů, ze které si lze libovolný výstup vybrat.

Popis výstupu je ve tvaru: aa: x-y-z [n]: text nebo aa: q-z [n]: text

kde: aa je typ výstupu: HV (hlídaný), NV (nehlídaný volitelný),
NP (nehlídaný předdefinovaný),

x-y-z je hardwarové číslo výstupu linkového modulu,
q-z je hardwarové číslo výstupu zásuvné karty,

x je číslo linky,
y je číslo modulu na lince,
q je číslo zásuvné karty,
z je číslo výstupu.

n je programové číslo výstupu (pořadové číslo výstupu
v databázi),

text je textový popis výstupu.

[ OK ] Aktivace tlačítka [OK] nastaví typ výstupní aktivity na aktivaci tohoto 
výstupu.

[ Zrušit ] Aktivace tlačítka [Zrušit] ponechá typ aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Ovládání výstupu
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Výstup Byl-li již dříve výstup pro výstupní aktivitu definován, je ve vstupní 
řádce seznamu Výstup uvedeno číslo a název výstupu. V opačném 
případě je tato řádka prázdná. Volba nového výstupu se provede 
stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře nabídka 
všech existujících výstupů, ze které si lze libovolný výstup vybrat.

Popis výstupu je ve tvaru: aa: x-y-z [n]: text nebo aa: q-z [n]: text

kde: aa je typ výstupu: HV (hlídaný), NV (nehlídaný volitelný),
NP (nehlídaný předdefinovaný),

x-y-z je hardwarové číslo výstupu linkového modulu,
q-z je hardwarové číslo výstupu zásuvné karty,

x je číslo linky,
y je číslo modulu na lince,
q je číslo zásuvné karty,
z je číslo výstupu.

n je programové číslo výstupu (pořadové číslo výstupu
v databázi),

text je textový popis výstupu.

[ OK ] Aktivace tlačítka [OK] nastaví typ výstupní aktivity na aktivaci tohoto 
výstupu.

[ Zrušit ] Aktivace tlačítka [Zrušit] ponechá typ aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Aktivace funkce / Aktivace jiné funkce

Funkce Byla-li již dříve funkce pro výstupní aktivitu definována, je ve vstupní 
řádce seznamu Funkce uvedeno číslo a název funkce. V opačném 
případě je tato řádka prázdná. Volba nové funkce se provede stiskem 
šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře nabídka všech 
existujících funkcí, ze které si lze libovolnou funkci vybrat.

Popis funkce je ve tvaru: Fnnnn: text,

kde: nnnn je čtyřmístné číslo funkce,
text je text popisující funkce.
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[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude funkce zvolena a typ výstupní aktivity 
definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ výstupní aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Změna podsystému

Podsystém Byl-li již dříve podsystém pro výstupní aktivitu definován, je ve 
vstupní řádce seznamu Podsystém uvedeno číslo a název podsystému. 
V opačném případě je tato řádka prázdná. Volba nového podsystému 
se provede stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře 
nabídka všech existujících podsystémů, ze které si lze libovolný 
podsystém vybrat.

Popis podsystému je ve tvaru: Pnnnn: A/a text,

kde: nnnn je číslo podsystému,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém
text je text popisující podsystém.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude podsystém zvolen a typ aktivity 
definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Ovládání podsystému

Podsystém Byl-li již dříve podsystém, skupina nebo seznam pro výstupní aktivitu 
definován, je ve vstupní řádce seznamu Podsystém uvedeno číslo a 
název podsystému, skupiny nebo seznamu. V opačném případě je tato 
řádka prázdná. Volba nového podsystému, skupiny nebo seznamu se 
provede stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře 
nabídka všech existujících podsystémů, skupin a seznamů, ze které si 
lze libovolný podsystém, skupinu nebo seznam vybrat.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text  nebo  Snnnn: xxx  nebo  Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystémů,
G je skupina podsystémů,
nnnn je číslo podsystému, seznamu nebo skupiny,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xxx je mnemonické označení všech podsystémů seznamu,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu
text je text popisující podsystém nebo skupinu.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude podsystém, skupina nebo seznam zvolen 
a typ aktivity definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Změna podsystému uživatele

Uživatel Byl-li již dříve uživatel pro výstupní aktivitu definován, je ve vstupní 
řádce seznamu Uživatel uvedeno číslo a název jeho karty či hesla. V 
opačném případě je tato řádka prázdná. Volba nového uživatele se 
provede stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře 
nabídka všech existujících přístupových karet a hesel, ze které si lze 
libovolného uživatele vybrat.

Popis uživatele je ve tvaru: Knnnn: text nebo Hnnnn: text,

kde: nnnn je číslo přístupové karty nebo hesla,
text je text popisující uživatele.

Podsystém Byl-li již dříve podsystém, skupina nebo seznam podsystémů pro 
výstupní aktivitu definován, je ve vstupní řádce seznamu Podsystém
uvedeno číslo a název tohoto podsystému, skupiny nebo seznamu 
podsystémů. V opačném případě je tato řádka prázdná. Volba nového 
podsystému, skupiny nebo seznamu se provede stiskem šipky vpravo 
od textu. V tomto případě se otevře nabídka všech existujících 
podsystémů, skupin a seznamů, ze které si lze libovolný podsystém, 
skupinu nebo seznam vybrat. Vstupní řádka může zůstat také 
nedefinovaná.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text  nebo  Snnnn: xxx  nebo  Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystémů,
G je skupina podsystémů,
nnnn je číslo podsystému, seznamu nebo skupiny,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xxx je mnemonické označení všech podsystémů seznamu,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
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3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu
text je text popisující podsystém nebo skupinu.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude podsystém uživatele zvolen a typ aktivity 
definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Kód na SEDAT

Pomocí dialogového okna Kód na SEDAT lze vybrat jedno z 
připojených zařízení Sedat (Fautor) a kód, který bude na toto zařízení 
v případě aktivace odeslán.

Slot Ve vstupní řádce Slot musí být zadáno číslo slotu, který připojuje 
zařízení Sedat.

Kód Ve vstupní řádce Kód musí být zadán kód v rozsahu 0 až 255.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] dojde ke kontrole, zda má uvedený slot 
nastaven odpovídající protokol a zda vysílaný kód je v daném rozsahu. 
Pokud ne, objeví se chybové hlášení. Pokud je vše v pořádku, budou 
hodnoty akceptovány a výstupní aktivita se nastaví na tento typ.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.



POPIS

61

Kód na komunikátor MK1

Pomocí dialogového okna Kód na komunikátor MK1 lze vybrat jeden 
z připojených komunikátorů MK1 a kód, který bude na tento 
komunikátor v případě aktivace odeslán.

Slot Ve vstupní řádce Slot musí být zadáno číslo slotu, který připojuje 
komunikátor MK1.

Tlf.číslo Ve vstupní řádce Tlf.číslo musí být zadáno existující telefonní číslo 
vybraného komunikátoru.

Formát kódu V informační řádce Formát kódu se automaticky objeví typ 
přenosového protokolu, který je přiřazen vybranému telefonnímu 
číslu. Formát protokolu definuje strukturu kódu. Informační řádka se 
objeví pouze tehdy, je-li ve vstupní řádce Tlf.číslo zvoleno existující 
telefonní číslo.

Kód Ve vstupní řádce Kód se zadává kód odesílaný na komunikátor. Jeho 
struktura je dána formátem použitého protokolu. Každá číslice kódu 
má hexadecimální tvar a musí být v rozsahu 0 až F. Vstupní řádka se 
objeví pouze tehdy, je-li ve vstupní řádce Tlf.číslo zvoleno existující 
telefonní číslo.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] dojde ke kontrole, zda jsou definované hodnoty 
v pořádku. Pokud ne, objeví se chybové hlášení. Pokud ano, budou 
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hodnoty akceptovány a výstupní aktivita se nastaví na tento typ.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Start časovače

Časovač Byl-li již dříve časovač pro výstupní aktivitu definován, je ve vstupní 
řádce seznamu Časovač uvedeno číslo a název časovače. V opačném 
případě je tato řádka prázdná. Volba nového časovače se provede 
stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře nabídka 
všech existujících časovačů, ze které si lze libovolný časovač vybrat.

Popis časovače je ve tvaru: Tnnnn: text,

kde: nnnn je čtyřmístné číslo časovače,
text je text popisující časovače.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude časovač zvolen a typ výstupní aktivity 
definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ výstupní aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Zastavení časovače

Časovač Byl-li již dříve časovač pro výstupní aktivitu definován, je ve vstupní 
řádce seznamu Časovač uvedeno číslo a název časovače. V opačném 
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případě je tato řádka prázdná. Volba nového časovače se provede 
stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře nabídka 
všech existujících časovačů, ze které si lze libovolný časovač vybrat.

Popis časovače je ve tvaru: Tnnnn: text,

kde: nnnn je čtyřmístné číslo časovače,
text je text popisující časovače.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude časovač zvolen a typ výstupní aktivity 
definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ výstupní aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Nulování všech poplachů a poruch

Tento typ aktivity nevyžaduje definici žádných parametrů.

Nulování poplachů v podsystému

Podsystém Byl-li již dříve podsystém pro výstupní aktivitu definován, je ve 
vstupní řádce seznamu Podsystém uvedeno číslo a název podsystému. 
V opačném případě je tato řádka prázdná. Volba nového podsystému 
se provede stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře 
nabídka všech existujících podsystémů, ze které si lze libovolný 
podsystém vybrat.

Popis podsystému je ve tvaru: Pnnnn: A/a text,

kde: nnnn je číslo podsystému,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém
text je text popisující podsystém.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude podsystém zvolen a typ výstupní aktivity 
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definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ výstupní aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Změna priority uživatele

Uživatel Byl-li již dříve uživatel pro výstupní aktivitu definován, je ve vstupní 
řádce seznamu Uživatel uvedeno číslo a název jeho karty či hesla. V 
opačném případě je tato řádka prázdná. Volba nového uživatele se 
provede stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře 
nabídka všech existujících přístupových karet a hesel, ze které si lze 
libovolného uživatele vybrat.

Popis uživatele je ve tvaru: Knnnn: text nebo Hnnnn: text,

kde: nnnn je číslo přístupové karty nebo hesla,
text je text popisující uživatele.

Priorita Byla-li již dříve priorita pro výstupní aktivitu definována, je ve vstupní 
řádce seznamu Priorita uvedeno číslo a popis této priority. V opačném 
případě je tato řádka prázdná. Volba nové priority se provede stiskem 
šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře nabídka všech 
dostupných priorit, ze které si lze libovolnou prioritu vybrat.

Popis je ve tvaru: nn-text,

kde: nnnn je číslo priority,
text je text popisující tento stupeň priority.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude priorita uživatele zvolena a typ aktivity 
definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ aktivity beze změny.
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[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Změna parametrů vstupu

Vstup Byl-li již dříve vstup pro výstupní aktivitu definován, je ve vstupní 
řádce seznamu Vstup uvedeno číslo a název vstupu. V opačném 
případě je tato řádka prázdná. Volba nového vstupu se provede 
stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře nabídka 
všech existujících vstupů, ze které si lze libovolný vstup vybrat.

Popis vstupu je ve tvaru: aa: x-y-z [n]: text nebo
aa: q-z [n]: text

kde: aa je typ vstupu: JP (jednoduchý předdefinovaný)
x-y-z je hardwarové číslo vstupu linkového modulu,
q-z je hardwarové číslo vstupu zásuvné karty,
x je číslo linky,
y je číslo modulu na lince,
q je číslo zásuvné karty,
z je číslo vstupu.
n je programové číslo vstupu (pořadové číslo vstupu

v databázi),
text je textový popis vstupu.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude vstup zvolen a typ výstupní aktivity 
definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ výstupní aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Aktivace časovače

Časovač Byl-li již dříve časovač pro výstupní aktivitu definován, je ve vstupní 
řádce seznamu Časovač uvedeno číslo a název časovače. V opačném 
případě je tato řádka prázdná. Volba nového časovače se provede 
stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře nabídka 
všech existujících časovačů, ze které si lze libovolný časovač vybrat.

Popis časovače je ve tvaru: Tnnnn: text,

kde: nnnn je čtyřmístné číslo časovače,
text je text popisující časovače.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude časovač zvolen a typ výstupní aktivity 
definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ výstupní aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Změna stavu klávesnice

Klávesnice Byla-li již dříve klávesnice pro výstupní aktivitu definována, je ve 
vstupní řádce seznamu Klávesnice uvedeno číslo a název klávesnice. 
V opačném případě je tato řádka prázdná. Volba nové klávesnice se 
provede stiskem šipky vpravo od textu. V tomto případě se otevře 
nabídka všech existujících klávesnic, ze které si lze libovolnou 
klávesnici vybrat.
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Popis klávesnice je ve tvaru: x-y [n]: text,

kde: x-y je hardwarové číslo klávesnice,
x je číslo linky,
y je číslo klávesnice na lince,
n je programové číslo klávesnice (pořadové číslo

klávesnice v databázi),
text je textový popis klávesnice.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec 
libovolných znaků, který má význam varovného hlášení. Toto hlášení 
se objeví na ovládacím panelu v případě, že aktivace je typu Varovat. 
Text lze také vybrat přímo z již definovaných textů, které se objeví po 
stisku tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] bude klávesnice zvolena a typ výstupní aktivity 
definován.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] zůstane typ výstupní aktivity beze změny.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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PŘÍKAZY

Instalace

Příkazy této množiny 
příkazů pracují s 
konfiguračními daty a 
pamětí RAM.

Příkazy dovolují 
vytvořit na disku 
novou instalaci 
(Vytvoření instalace), 
otevřít existující 
instalaci (Otevření 
instalace, 1, 2, 3 a 4), 
do libovolné instalace 
uložit konfigurační 
data (Uložení 
instalace, Uložení 
instalace jako), zavřít 
otevřenou instalaci 
(Zavření instalace), 
změnit popisnou 
hlavičku instalace 
(Hlavička instalace), 
prohlížet seznam změn 

instalace (Změny instalace), provést revizi vstupů systému (Revize 
instalace), exportovat data do jiného formátu (Uložení instalace jako), 
vypsat konfigurační data na tiskárnu nebo do textového souboru 
(Textový výstup instalace) a zmenšit paměťové nároky instalace 
(Defragmentace instalace).

Komunikaci s ústřednou zajišťují příkaz pro příjem konfiguračních dat 
z ústředny do instalace (Příjem dat z ústředny), příkaz pro odeslání 
konfiguračních dat z instalace do ústředny (Vysílání dat do ústředny) a 
příkazy, které dovolují přečíst kompletní obsah paměti RAM ústředny 
a archivovat ho v souboru na disku (Archivace paměti RAM) a naopak 
obnovit obsah paměti RAM ze souboru (Obnovení paměti RAM).

Příkaz Konec ukončuje běh aplikace.
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Vytvoření instalace

Vytvoření instalace představuje založení prázdné instalace a 
definování jejího popisu.

V prvním kroku se v dialogovém okně Vytvoření instalace vybere 
jméno nové instalace. Podle zvoleného typu vytvářené instalace budou 
data uložena v otevřené formě (implicitní rozšíření .it3) anebo 
v zašifrované formě (implicitní rozšíření .it4 a .it5). Neobsahuje-li 
název instalace rozšíření, bude toto automaticky doplněno v souladu 
se zvoleným typem.

Ve druhém kroku se v dialogovém okně Hlavička definuje popis nové 
instalace.

Po výběru jména nové instalace dojde k automatickému vygenerování 
implicitních konfiguračních dat, k jejich uložení do souboru instalace 
a k jejich automatickému načtení do aplikace. V případě, že jsou data 
ukládána v zašifrované formě, budou zašifrována pod heslem, které je 
definováno ve vstupní řádce Šifrovací klíč v hlavičce instalace.

Po výběru nové instalace dojde k automatickému vygenerování  do 
souboru instalace a k jejich automatickému načtení do aplikace. 
Vlastní načtení vygenerovaných dat probíhá ve dvou krocích. Nejprve 
proběhne načtení dat do pracovní paměti. Počet přenesených dat je 
postupně zobrazován v informačním okně Načtení dat. Poté jsou data 
podrobena kontrole správnosti, což je postupně zobrazováno 
v informačním okně Kontrola parametrů.

V libovolném okamžiku lze aktivací tlačítka [Stop] načtení, resp. 
kontrolu dat, ukončit. Objeví-li se při čtení nebo kontrole chyba, 
program zareaguje chybovým hlášením a příkaz přeruší.

Po úspěšném vytvoření nové instalace se její jméno automaticky 
objeví v informační řádce za příznakem I:.

Popis oken pro definici hlavičky instalace, výběr instalace a oken 
zobrazujících průběžný stav přenosu a kontroly konfiguračních dat je 
obsahem samostatných kapitol.

V režimu Paralelního programování dojde k automatickému zavření 
všech otevřených dialogových oken.

Otevření instalace

Otevření nebo vytvoření instalace jsou činnosti, kterými se zahajuje 
práce s instalacemi. Dialogové okno Otevření instalace dovoluje 
otevřít již existující instalaci. Dialogové okno automaticky nabízí 
posledně použitou složku.
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Po výběru jména instalace dojde nejprve k načtení dat do pracovní 
paměti. Jsou-li načítaná data zašifrována, musí uživatel nejprve 
specifikovat heslo pro jejich odšifrování ve vstupní řádce Heslo
dialogového okna Šifrovací heslo. Heslo musí být totožné s heslem ve 
vstupní řádce Šifrovací klíč v hlavičce instalace. 

Aktivace tlačítka [OK] potvrdí zadání hesla, aktivace tlačítka [Zrušit]
příkaz přeruší a aktivace tlačítka [Pomoc] vypíše nápovědu 
k dialogovému oknu.

Počet přenesených dat je postupně zobrazován v informačním okně 
Načtení dat. Poté jsou data podrobena kontrole správnosti, což je 
postupně zobrazováno v informačním okně Kontrola parametrů.

V libovolném okamžiku lze aktivací tlačítka [Stop] načtení, resp. 
kontrolu dat, ukončit. Objeví-li se v datech chyba, nabídne ji počítač 
k opravě a popis chyby zapíše do souboru SetTermW.ERR a současně 
ho zobrazí na pracovní ploše hlavního okna aplikace. Z pracovní 
plochy lze seznam chyb odstranit stisknutím tlačítka x, které se objeví 
na nástrojové liště.

Po úspěšném otevření instalace se její jméno automaticky objeví 
v informační řádce za příznakem I:.

Popis okna pro výběr instalace a oken zobrazujících průběžný stav 
přenosu a kontroly konfiguračních dat je obsahem samostatných 
kapitol.

V režimu Paralelního programování dojde k automatickému zavření 
všech otevřených dialogových oken.

Uložení instalace

Příkaz umožňuje uložení konfiguračních parametrů z pracovní paměti 
do otevřené instalace.

Při ukládání dojde nejprve ke kontrole ukládaných dat, což je postupně
zobrazováno v informačním okně Kontrola parametrů a poté 
k vlastnímu uložení dat do instalace. Počet přenesených dat je 
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postupně zobrazován v informačním okně Uložení dat.

V libovolném okamžiku lze aktivací tlačítka [Stop] kontrolu, resp. 
ukládání dat, ukončit. Objeví-li se v datech chyba, nabídne ji počítač 
k opravě a popis chyby zapíše do souboru SetTermW.ERR a současně 
ho zobrazí na pracovní ploše hlavního okna aplikace. Z pracovní 
plochy lze seznam chyb odstranit stisknutím tlačítka x, které se objeví 
na nástrojové liště.

Popis oken zobrazujících průběžný stav přenosu a kontroly 
konfiguračních dat je obsahem samostatné kapitoly.

Poznámka: Není-li v popisné hlavičce instalace vyplněn údaj Popis 
instalace, nelze instalaci uložit.

Uložení instalace jako

Příkaz umožňuje uložení konfiguračních parametrů z pracovní paměti 
do nové instalace anebo také jejich export do jiného formátu.

V prvním kroku je vybráno jméno souboru pro výstupní data 
prostřednictvím dialogového okna Uložení instalace. Dialogové okno 
automaticky nabízí posledně použitou složku.

Podle vybraného formátu instalace budou data uložena v otevřené 
formě (implicitní rozšíření .it3) anebo v zašifrované formě (implicitní 
rozšíření .it4 a .it5). Neobsahuje-li název instalace rozšíření, bude toto 
automaticky doplněno v souladu se zvoleným typem.

Jsou-li data ukládána ve formátu instalace (.it3, .it4, .it5), je ve druhém 
kroku, v dialogovém okně Hlavička, definován popis výstupní 
instalace.

V případě, že jsou data ukládána v zašifrované formě, budou 
zašifrována pod heslem, které je definováno ve vstupní řádce Šifrovací 
klíč v hlavičce instalace.

Jsou-li data ukládána ve formátu instalace (.it3, .it4, .it5), dojde 
nejprve ke kontrole ukládaných dat, což je postupně zobrazováno 
v informačním okně Kontrola parametrů.

Průběh vlastního přenosu dat je zobrazován v informačním okně.

V libovolném okamžiku lze aktivací tlačítka [Stop] kontrolu, resp. 
ukládání dat, ukončit. Objeví-li se v datech chyba, nabídne ji počítač 
k opravě a popis chyby zapíše do souboru SetTermW.ERR a současně 
ho zobrazí na pracovní ploše hlavního okna aplikace. Z pracovní 
plochy lze seznam chyb odstranit stisknutím tlačítka x, které se objeví 
na nástrojové liště.
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Popis okna pro definici hlavičky instalace, okna pro výběr souboru a 
oken zobrazujících průběžný stav přenosu a kontroly konfiguračních 
dat je obsahem samostatných kapitol.

Zavření instalace

Příkaz umožňuje zavření otevřené instalace bez uložení 
konfiguračních parametrů.

Hlavička instalace

Příkaz umožňuje v dialogovém okně Hlavička libovolně změnit 
všechna data popisné hlavičky momentálně otevřené instalace.

Popis okna pro změnu hlavičky je obsahem samostatné kapitoly.

Změny instalace

Příkaz umožňuje v dialogovém okně Seznam změn prohlížet seznam 
všech změn a činností, které byly nad momentálně otevřenou instalací 
provedeny.

Popis tabulky změn instalace je obsahem samostatné kapitoly.

Poznámka: Tabulka změn instalace je dostupná pouze pro novější 
formát instalace (it5).

Revize instalace

Příkaz umožňuje provést revizi všech vstupů systému. Vyhodnocení 
provede srovnáním dat aktivní konfigurace systému a událostí 
obsažených ve zvolených historiích.

Poznámka: Příkaz je dostupný pouze je-li nainstalován doplněk
HisTerm.

Před vlastním spuštěním příkazu je potřeba do aplikace načíst data 
konfigurace (příkazy Instalace/Otevření instalace anebo 
Instalace/Příjem dat z ústředny) a poté, po spuštění příkazu, 
v dialogovém okně Parametry revize definovat parametry revize.
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Předvolby Seznam Předvolby obsahuje všechny dříve definované předvolby 
revizních parametrů. Předvolby pomáhají k tomu, aby následné revize 
proběhly se stejnými parametry jako ty předchozí. Každá předvolba 
musí mít unikátní jméno a na velikosti písmen nezáleží.

Jméno Ve vstupní řádce Jméno je jméno vybrané předvolby. Lze zde rovněž 
zadat jméno předvolby, nad kterou bude provedena operace uložení, 
načtení či smazání.

[ Načíst ] Aktivací tlačítka [Načíst] se načtou revizní parametry z předvolby, 
jejíž jméno je uvedeno ve vstupní řádce Jméno.

[ Uložit ] Aktivací tlačítka [Uložit] se uloží revizní parametry do předvolby, 
jejíž jméno je uvedeno ve vstupní řádce Jméno. Pokud předvolba 
uvedeného jména již existuje, bude po odsouhlasení přepsána.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] bude předvolba, specifikována ve vstupní 
řádce Jméno, smazána. Po smazání se stane aktivní předvolba 
následující, případně předchozí, a pokud byla smazána poslední 
předvolba, budou parametry vyplněny implicitními hodnotami.

Historie V seznamu Historie jsou uvedeny všechny historie, které budou při 
revizi prohledávány. Každá historie je popsána následujícími 
parametry:

Datum
Datum vzniku souboru historie. Obvykle datum načtení historie 
z ústředny.
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Čas
Čas vzniku souboru historie. Obvykle čas načtení historie z ústředny.

Historie
Jméno a cesta souboru historie. Pokud je údaj příliš dlouhý, je zde 
uveden ve zkrácené formě. Nezkrácený tvar je uveden ve stavové 
řádce. 

[ Přidat ] Aktivací tlačítka [Přidat] je do seznamu přidána nová historie.

[ Odebrat ] Aktivací tlačítka [Odebrat] je ze seznamu vybraná historie odebrána.

Povolené typy vstupů V seznamu Povolené typy vstupů lze zaškrtnutím specifikovat ty typy 
vstupů, které budou podléhat revizi.

Nepoužitý
Vstup může mít definovány parametry ale v systému není použit. 
Tento typ se používá při předběžné definici ještě neexistujícího 
vstupu. Vstup nemusí být zakončen vyvažovacím odporem.

Tento typ je uveden pouze pro úplnost, do procesu revize nebude 
nikdy zahrnut. 

Poplach
Poplach je vyhlášen pouze při rozvážení vstupu v době střežení 
(zamčený podsystém). Jinak systém na rozvážení vstupu nereaguje.

Poplach zpožděný
V době střežení vstup při svém rozvážení spustí vstupní zpoždění 
příslušného podsystému a vyhlásí zpožděný poplach, pokud není 
v nastavené době příslušný podsystém odemčen. V době nestřežení 
systém na jeho rozvážení nereaguje.

Poplach zpožděný vnitřní
V době střežení spustí rozvážení vstupu vstupní zpoždění (je-li před 
ním rozvážen vstup typu Poplach zpožděný) anebo spustí okamžitý 
poplach. V době nestřežení systém na jeho rozvážení nereaguje.

Panika
Vstup pro tísňová tlačítka. Jeho chování je totožné s typem Poplach s 
tím rozdílem, že indikace na ovládacím panelu je tichá.

Tamper - ochranný kontakt
Vstup pro připojení ochranných kontaktů detektorů a kabeláže. Je 
střežen nepřetržitě.

Předzvěst
Vstup nemá charakter poplachu ale varování a indikuje trvání události 
(např. narušení smyčky). Po odeznění události odezní také indikace.
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Znamení
Vstup nemá charakter poplachu ale varování a indikuje vznik události 
(např. narušení smyčky). Po odeznění události indikace trvá až do 
potvrzení uživatelem.

Záznam do historie
Vstup provede pouze záznam události do historie a také případnou 
nadefinovanou aktivitu. Vstup lze použít jako skrytou paniku.

Nulování stavu
Vstup nuluje stav jiného vstupu. Při instalaci se místo podsystému 
zadává číslo nulovaného vstupu. Používá se např. u systému SPIDER, 
kde se jedním kontaktem vyhlašuje poplach a druhým se nuluje jeho 
stav, aby systém měl informaci o zavření oken, dveří....

Automaticky nulovaný poplach
Vstup je určen pro systém SPIDER a chová se stejně jako vstup typu 
Poplach. Tento typ vstupu nepotřebuje nulování jiným vstupem, 
zatímco vstup typu Poplach musí být nulován jiným vstupem typu 
Nulování stavu.

Výpadek síťového napájení
Vstup používaný pro indikaci výpadku sítě vzdáleného zdroje.

Porucha baterie
Vstup používaný pro indikaci poruchy baterie vzdáleného zdroje.

Zápisy do historie
Vstup má stejné chování jako vstup typu Záznam do historie s tím
rozdílem, že se do historie zapisuje jak narušení, tak uklidnění tohoto 
vstupu.

Porucha
Vstup používaný pro indikaci poruchy.

Ovládání podsystému
Vstup používaný pro ovládání podsystému pomocí klíčenky. Při 
vyvážení vstupu se zadaný podsystém otevře, při narušení uzavře. K 
uzavření podsystému dojde pouze tehdy, jsou-li všechny vstupy patřící 
do ovládaného podsystému vyváženy. Vstup nevylučuje ovládání 
stejného podsystému z klávesnice.

Nulování událostí
Vstup při uklidnění znuluje všechny události v historii systému tak, 
jak se nulují pod heslem z klávesnice. Trvale uklidněný nebo narušený 
stav tohoto vstupu nemá na poplachy v systému žádný vliv.
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Odchod
V době střežení (podsystém je uzamčen) vyhlásí rozvážení vstupu 
okamžitý poplach, v době nestřežení (podsystém je odemčen) systém 
na jeho rozvážení nereaguje. Na rozdíl od typu Poplach se nehlídá při 
zapínání podsystému.

Odchod zpožděný
V době střežení vstup při svém rozvážení spustí vstupní zpoždění 
příslušného podsystému a vyhlásí zpožděný poplach, pokud není 
v nastavené době příslušný podsystém odemčen. V době nestřežení 
systém na jeho rozvážení nereaguje. Na rozdíl od typu Poplach 
zpožděný se nehlídá při zapínání podsystému.

Odchod zpožděný vnitřní
V době střežení spustí rozvážení vstupu vstupní zpoždění (je-li před 
ním rozvážen vstup typu Poplach zpožděný) anebo spustí okamžitý 
poplach. V době nestřežení systém na jeho rozvážení nereaguje. Na 
rozdíl od typu Poplach zpožděný vnitřní se nehlídá při zapínání 
podsystému.

Kombinované
Vstup se chová ve dne jako typ Předzvěst a v noci jako typ Poplach.

Kombinované zpožděné
Vstup se chová ve dne jako typ Předzvěst a v noci jako typ Poplach 
zpožděný.

Kombinované zpožděné vnitřní
Vstup se chová ve dne jako typ Předzvěst a v noci jako typ Poplach 
zpožděný vnitřní.

Indikační poplach
Vstup se chová jako typ Poplach a je určený pro indikaci na table 
Dominor.

Indikační poplach zpožděný
Vstup se chová jako typ Poplach zpožděný a je určený pro indikaci na 
table Dominor.

Indikační poplach zpožděný vnitřní
Vstup se chová jako typ Poplach zpožděný vnitřní a je určený pro 
indikaci na table Dominor.

Indikační panika
Vstup se chová jako typ Panika a je určený pro indikaci na table 
Dominor.

Indikační tamper
Vstup se chová jako typ Tamper - ochranný kontakt a je určený pro 
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indikaci na table Dominor.

Indikační výpadek sítě
Vstup se chová jako typ Výpadek síťového napájení a je určený pro 
indikaci na table Dominor.

Indikační porucha baterie
Vstup se chová jako typ Porucha baterie a je určený pro indikaci na 
table Dominor.

Indikační záznam do historie
Vstup se chová jako typ Záznam do historie a je určený pro indikaci 
na table Dominor.

Indikační odchod
Vstup se chová jako typ Odchod a je určený pro indikaci na table 
Dominor.

Indikační odchod zpožděný
Vstup se chová jako typ Odchod zpožděný a je určený pro indikaci na 
table Dominor.

Indikační odchod zpožděný vnitřní
Vstup se chová jako typ Odchod zpožděný vnitřní a je určený pro 
indikaci na table Dominor.

Požár
Vstup je určený pro indikaci požáru.

Hlídání dveří
Vstup je určený pro indikaci stavu dveří.

Otevření dveří
Vstup je určený pro připojení tlačítka řadiče.

Evakuace
Aktivace vstupu vyvolá otevření všech dveří.

Datum revize Datum revize a Čas revize specifikují okamžik zahájení revize. 
Čas revize Všechny starší události budou v historiích ignorovány. Implicitní 

hodnota je určena otevřenou instalací systému. Datum a čas souboru 
instalace obvykle představuje okamžik načtení konfiguračních 
parametrů ze systému.

[ Revize ] Aktivací tlačítka [Revize] se spustí vlastní proces revize 
s definovanými parametry.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice parametrů přeruší a příkaz revize 
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bude ukončen.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Průběh vlastní revize je zobrazován v informačním okně Revize 
probíhá. V libovolném okamžiku lze aktivací tlačítka [Stop] proces 
revize ukončit.

Výsledky revize jsou zobrazeny v dialogovém okně Revize vstupů.
Podbarvení řádek vizuálně združuje vstupy patřící stejnému modulu.

Konfigurace Pod názvem Konfigurace je zobrazeno jméno souboru, který obsahuje 
instalaci systému.

Historie Pod názvem Historie je zobrazeno jméno prvního souboru, který 
obsahuje historii revidovaného systému. Další historie lze zobrazit 
stiskem šipky vpravo od jména. Stisk otevře seznam všech historií 
použitých při revizi.

Tabulka dat Tabulka obsahuje výsledky revize vstupů obsažených v konfiguraci. 
Každá řádka odpovídá jednomu vstupu a obsahuje:

Vstup
představuje HW číslo vstupu ve tvaru LL-MM-VVV
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kde:
LL je číslo linky
MM je číslo modulu
VVV je číslo vstupu.

Výsledek
obsahuje výsledek kontroly příslušného vstupu:

OK – vstup byl aktivován, a tudíž je v pořádku.
bez kontroly – vstup nebyl zkontrolován z důvodu uvedeného 
ve sloupci Typ události. Položka je podbarvena červeně.

Vznik události
obsahuje datum a čas události. Jako platná se bere časově poslední 
událost vztahující se k příslušnému vstupu.

Typ události
obsahuje typ události vztahující se k příslušnému vstupu:

aktivováno – vstup byl aktivován.
bez kontroly – ke vstupu nebyla nalazena žádná událost.
přemostěno – vstup byl v průběhu revize přemostěn.
přemostěno před revizí – vstup byl přemostěn před revizí.

Popis
představuje textový popis vstupu tak, jak je uvedený v konfiguraci.

[ Konec ] Aktivace tlačítka [Konec] zavře okno výsledků.

[ Tisk ] Aktivace tlačítka [Tisk] vytiskne výsledky na tiskárně anebo je uloží 
do textového souboru.

[ Export ] Aktivace tlačítka [Export] uloží výsledky v textovém formátu pro 
Excel (formát .csv).

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Popis informačních oken a dialogového okna pro tisk je obsahem 
samostatné kapitoly.

Příjem dat z ústředny

Umožňuje přečtení konfiguračních parametrů z ústředny do pracovní 
paměti. Načtené parametry budou po použití příkazu Instalace/Uložení 
instalace automaticky uloženy do instalace pod jménem SetTermW.it5.

Je-li v době příjmu otevřená jiná instalace, lze obsah hlavičky této 
instalace použít pro vyplnění hlavičky přijímané instalace.
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Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač 
s ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

Při příjmu se v dialogovém okně Čtení dat z ústředny průběžně 
zobrazuje kolik kilobajtů již bylo úspěšně přeneseno.

Po přenesení konfiguračních parametrů z ústředny ještě počítač 
parametry zpracuje do požadovaného formátu (dialogové okno 
Příprava dat) a provede kontrolu správnosti dat (dialogové okno
Kontrola parametrů). Objeví-li se v datech chyba, nabídne ji počítač 
k opravě a popis chyby zapíše do souboru SetTermW.ERR a současně 
ho zobrazí na pracovní ploše hlavního okna aplikace. Z pracovní 
plochy lze seznam chyb odstranit stisknutím tlačítka x, které se objeví 
na nástrojové liště.

Přenos a zpracování lze přerušit v jakémkoliv stadiu aktivací tlačítka 
[Stop]. Objeví-li se v některém kroku chyba, program zareaguje 
chybovým hlášením a příkaz ukončí.

Popis oken zobrazujících průběžný stav přenosu a kontroly 
konfiguračních parametrů je obsahem samostatné kapitoly.

V režimu Paralelního programování dojde k automatickému zavření 
všech otevřených dialogových oken.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemu a telefonních linek, 
bude příkaz dostupný až po navázání spojení pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání na 
zavolání.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím internetu a jedná se o vytáčené 
připojení, bude příkaz dostupný až po úspěšném připojení.

Vysílání dat do ústředny

Umožňuje vyslání konfiguračních parametrů z pracovní paměti do 
ústředny.

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

Před přenesením konfiguračních parametrů do ústředny ještě počítač 
ověří zda se mají data opravdu odeslat, zda jsou v pořádku (dialogové 
okno Kontrola parametrů) a zpracuje je do požadovaného formátu 
(dialogové okno Příprava dat). Objeví-li se v datech chyba, nabídne ji 
počítač k opravě a popis chyby zapíše do souboru SetTermW.ERR a 
současně ho zobrazí na pracovní ploše hlavního okna aplikace. 
Z pracovní plochy lze seznam chyb odstranit stisknutím tlačítka x, 
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které se objeví na nástrojové liště.

Před odvysíláním zkontroluje aplikace zda typ ústředny, identifikační 
číslo ústředny a verze firmwaru ústředny odpovídají údajům uloženým 
v instalaci. Neodpovídají-li, je požadováno potvrzení přenosu. Tato 
kontrola se samozřejmě provádí pouze u formátů s kompletní 
hlavičkou (.it4, .it5).

Při vysílání se v dialogovém okně Zápis dat do ústředny průběžně 
zobrazuje kolik kilobajtů z přenášeného obsahu již bylo úspěšně 
přeneseno.

Přenos a zpracování lze přerušit v jakémkoliv stadiu aktivací tlačítka 
[Stop]. Objeví-li se v některém kroku chyba, program zareaguje 
chybovým hlášením a příkaz ukončí.

Popis oken zobrazujících průběžný stav přenosu a kontroly 
konfiguračních parametrů je obsahem samostatné kapitoly.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemu a telefonních linek, 
bude příkaz dostupný až po navázání spojení pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání na 
zavolání.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím internetu a jedná se o vytáčené 
připojení, bude příkaz dostupný až po úspěšném připojení.

Textový výstup instalace

Z důvodu archivace anebo dalšího zpracování dat instalace, lze 
konfigurační data vytisknout na tiskárně anebo je vyslat do textového 
souboru.

Při spuštění příkazu se automaticky objeví okno Tisk instalace, 
prostřednictvím kterého může uživatel blíže specifikovat různé 
varianty výstupu.

Nedefinované položky nebudou ve výstupu obsaženy.
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Rozsah tisku V rámečku Rozsah tisku se specifikuje, které konfigurační parametry 
budou požadovány.

Popis instalace
Zaškrtnutá volba způsobí výpis popisné hlavičky instalace. Implicitně 
je volba zaškrtnuta.

Systémové aktivity
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
systémové aktivity. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Zdroje
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
veličiny zdrojů. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Rozhraní
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
rozhraní ústředny a konfiguračních dat popisujících tablo DOMINUS. 
Implicitně je volba zaškrtnuta.

Linky a zásuvné karty
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
všechny linky a zásuvné karty. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Podsystémy
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
podsystémy. Implicitně je volba zaškrtnuta.
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Společné podsystémy
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
společné podsystémy. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Seznamy podsystémů
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
seznamy podsystémů. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Skupiny podsystémů
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
skupiny podsystémů. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Statické karty
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
statické karty. Výběr požadovaných slotů lze provést zaškrtnutím 
voleb Slot 0 až Slot 8. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Linkové moduly
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
linkové moduly systému. Výběr slotů s kartami připojujícími 
požadované linky lze provést zaškrtnutím voleb Slot 0 až Slot 8. 
Implicitně je volba zaškrtnuta.

Slot 0, ..., Slot 8
Zaškrtnutá volba způsobí, že do výpisu budou zahrnuty konfigurační 
parametry pro statické karty anebo linky připojené k tomuto slotu. 
Implicitně jsou vybrány všechny sloty.

Hesla
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
přístupová hesla. Z bezpečnostních důvodů není vypisován vlastní kód 
hesla. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Karty
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
přístupové karty. Z bezpečnostních důvodů není vypisován vlastní 
obsah karty a kód PINu. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Funkce
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
funkce. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Časovače
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
časovače. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Časové ovládání
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících časová 
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ovládání. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Texty transakcí
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících texty 
transakcí. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Svátky
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
svátky. Implicitně je volba nezaškrtnuta.

Komunikátory
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících 
komunikátory MK1. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Síťové karty
Zaškrtnutá volba způsobí výpis konfiguračních dat popisujících síťové 
karty P-NET. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Nadpis Ve vstupní řádce Nadpis lze zadat text, který bude vytisknut ještě před 
výstupem vlastních dat. Implicitně je zde obsažen název instalace a 
běžné datum a čas.

Vlastnosti tisku V rámečku Vlastnosti tisku se specifikují doplňkové informace o 
výstupu.

Ořezat řádky
Volba určuje, že pokud délka řádky bude větší než šíře papíru, bude 
přesahující část oříznuta. Není-li volba zaškrtnuta, bude přesahující 
část vytištěna na nový řádek. Tato volba nemá význam pro výstup do 
souboru. Implicitně se výstup neořezává.

Levý okraj
Parametr určuje, kolik mezer bude vloženo vlevo před vystupující 
text. Dovolený počet je 0 až 99. Implicitně se žádná mezera nevkládá.

Počet kopií
Parametr specifikuje kolikrát bude výstup proveden. Povolena je 1 až 
99 kopií. Implicitně je pouze originál (1 kopie).

Výstupní kód V rámečku Výstupní kód se specifikuje typ kódování českých znaků.

Latin2
Kódování odpovídá kódové stránce CP852, která byla přijata jako 
mezinárodní standard pro kódování českých znaků s diakritikou.

Kamenických
Kódování odpovídá kódování podle bratří Kamenických.
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Windows
Kódování odpovídá kódové stránce CP1250, která se používá u 
Windows. Toto je implicitní kód.

ASCII 7 bitů
Kódování odpovídá 7-mi bitovému ASCII kódu, kde znaky 
s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez diakritiky a 
znaky s kódem nad 127 (7Fh) jsou nahrazeny mezerou.

ASCII 8 bitů
Kódování odpovídá 8-mi bitovému ASCII kódu, kde znaky 
s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez diakritiky a 
ostatní znaky zůstávají beze změny.

[ Font ] Aktivací tlačítka [Font] lze pomocí standardního dialogového okna 
Písmo vybrat typ a velikost fontu a jeho další charakteristické 
vlastnosti. To je vhodné například u výstupu dat na tiskárnu, kdy je 
možno vhodnou volbou velikosti písma docílit toho, aby se vše 
vtěsnalo na jednu řádku.

[ Nastavení tiskárny ] Aktivace tlačítka [Nastavení tiskárny] způsobí rozvinutí standardního 
dialogového okna, v němž může uživatel nastavit vlastnosti použité 
tiskárny. Parametry okna jsou závislé na použité tiskárně a závisí na 
driveru tiskárny.

[ Tisk ] Aktivací tlačítka [Tisk] se spustí tisk instalace v souladu 
s nastavenými parametry.

[ Do souboru ] Aktivací tlačítka [Do souboru] lze vybrat alternativu k výstupu na 
tiskárnu. V tomto případě se provede výstup do textového souboru, 
který lze vybrat pomocí dialogového okna Výběr souboru. Dialogové 
okno automaticky nabízí posledně použitou složku.

[ Zrušit ] Aktivace tlačítka [Zrušit] způsobí ukončení příkazu bez provedení 
výstupu.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Průběh výstupu lze sledovat v informačním okně Výstup instalace a 
pokud je zvolen výstup více kopií i v informačním okně Výstup x. 
kopie. Aktivací tlačítka [Stop] lze výstup kdykoliv přerušit.

Popis okna pro výběr výstupního souboru a oken zobrazujících 
průběžný stav výstupu je obsahem samostatných kapitol.
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Defragmentace instalace

Konfigurační data jsou implementována způsobem, který umožňuje v 
procesu vytváření instalace udržovat a zachovávat v paměti některé 
údaje i přesto, že nejsou využívány (např. texty). Protože paměť 
ústředny je sdílená jak daty, tak historií, může dojít u vetších instalací 
k nežádoucímu zvětšení prostoru dat na úkor prostoru pro historii. V 
tomto případě je vhodné použít defragmentaci instalace, která odstraní 
z instalace nepoužívané údaje a tím zmenší její paměťové nároky.

Varování:
Defragmentace je riziková operace a proto před jejím spuštěním data 
instalace VŽDY ZÁLOHUJTE!. Je-li porušena integrita dat, může při 
defragmentací dojít k jejich částečné ztrátě či přepsání!

Archivace paměti RAM

Umožňuje přečtení kompletního obrazu paměti RAM ústředny do 
souboru jehož jméno lze vybrat v dialogovém okně Výběr 
archivačního souboru. Dialogové okno automaticky nabízí posledně 
použitou složku.

Podle vybraného formátu budou data uložena v otevřené formě 
(implicitní rozšíření .bin) anebo v zašifrované formě (implicitní 
rozšíření .bi4 a .bi5). Neobsahuje-li název rozšíření, bude toto 
automaticky doplněno v souladu se zvoleným formátem.

Jsou-li data ukládána v novém formátu (.bi4 nebo .bi5), je 
v dialogovém okně Hlavička, definován popis archivačního souboru.

Jsou-li data ukládána v zašifrované formě, budou zašifrována pod 
heslem, které je definováno ve vstupní řádce Šifrovací klíč v hlavičce 
instalace.

Při příjmu se v informačním okně Čtení paměti průběžně zobrazuje 
kolik kilobajtů z přenášeného obsahu bylo úspěšně přeneseno. Přenos 
lze kdykoliv přerušit aktivací tlačítka [Stop]. Objeví-li se při přenosu 
chyba, program zareaguje chybovým hlášením a příkaz ukončí.

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

Vzhledem k tomu, že příkaz není implementován ve starších verzích 
programového vybavení ústředny, aplikace nejprve zjišťuje, zda lze 
příkaz použít. Při jeho nepoužitelnosti na tuto skutečnost upozorní. 
Příkaz lze použít u ústředny s programovým vybavením verze 1.66 a 
vyšším.

Popis okna pro definici hlavičky archivačního souboru, okna pro výběr 
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souboru a oken zobrazujících průběžný stav přenosu je obsahem 
samostatných kapitol.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemu a telefonních linek, 
bude příkaz dostupný až po navázání spojení pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání na 
zavolání.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím internetu a jedná se o vytáčené 
připojení, bude příkaz dostupný až po úspěšném připojení.

Obnovení paměti RAM

Umožňuje uvést paměť RAM ústředny do takového stavu, v jakém 
byla v okamžiku jejího přečtení příkazem Instalace/Archivace paměti 
RAM. Obsah paměti je uložen v souboru jehož jméno lze vybrat v 
dialogovém okně Výběr archivačního souboru. Dialogové okno 
automaticky nabízí posledně použitou složku. Počítač navíc ověří, zda 
se mají data opravdu odeslat.

Před odvysíláním zkontroluje aplikace zda typ ústředny, identifikační 
číslo ústředny a verze firmwaru ústředny odpovídají údajům uloženým 
v instalaci. Neodpovídají-li, je požadováno potvrzení přenosu. Tato 
kontrola se samozřejmě provádí pouze u nového formátů s hlavičkou 
(.bi5).

Obsahuje-li vybraný soubor data v zašifrované formě, musí uživatel 
specifikovat heslo pro jejich odšifrování ve vstupní řádce Heslo
dialogového okna Šifrovací heslo.

Aktivace tlačítka [OK] potvrdí zadání hesla, aktivace tlačítka [Zrušit]
příkaz přeruší a aktivace tlačítka [Pomoc] vypíše nápovědu 
k dialogovému oknu.

Při vysílání se v informačním okně Zápis do historie průběžně 
zobrazuje kolik procent obsahu již bylo úspěšně přeneseno. Přenos lze 
kdykoliv přerušit aktivací tlačítka [Stop]. Objeví-li se při přenosu 
chyba, program zareaguje chybovým hlášením a příkaz ukončí.

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
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ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

Vzhledem k tomu, že příkaz není implementován ve starších verzích 
programového vybavení ústředny, aplikace nejprve zjišťuje, zda lze 
příkaz použít. Při jeho nepoužitelnosti na tuto skutečnost upozorní. 
Příkaz lze použít u ústředny s programovým vybavením verze 1.66 a 
vyšším.

Popis okna pro výběr souboru a oken zobrazujících průběžný stav 
přenosu je obsahem samostatných kapitol.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemu a telefonních linek, 
bude příkaz dostupný až po navázání spojení pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání na 
zavolání.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím internetu a jedná se o vytáčené 
připojení, bude příkaz dostupný až po úspěšném připojení.

Naposledy obsluhované instalace

Každé otevření či uložení instalace způsobí, kromě jiného, i uchování 
jména této obsluhované instalace v seznamu naposledy obsluhovaných 
instalací. To lze s výhodou využít pro jejich rychlejší výběr a otevření. 
V seznamu se pod čísly 1 až 4 objeví jména posledních čtyř 
obsluhovaných instalací. Není-li celý seznam obsazen (což je možné 
pouze v době, kdy aplikace byla nainstalována a nebyly ještě 
obslouženy čtyři různé instalace), je příslušné číslo nedostupné.

Pokud aplikace při výběru z tohoto seznamu zjistí, že přiřazený soubor 
instalace již neexistuje, umožní uživateli neexistující přiřazení ze 
seznamu odstranit.

Příkaz se tedy liší od příkazu Instalace/Otevření instalace pouze tím, 
že instalace se nevybírá prostřednictvím výběrového okna ale je 
otevřena automaticky.

Konec

Příkaz ukončí běh aplikace SetTermW. Pokud byly provedeny v 
konfiguračních parametrech nebo hlavičce instalace nějaké změny a 
tyto nebyly uloženy, zeptá se program ještě před svým ukončením zda 
tyto změny má uložit nebo ne.

Disponuje-li aplikace programovým ovládacím panelem a byl-li tento 
spuštěn příkazem Panel/Spusť panel, bude také komunikace s panelem 
přerušena a panel bude uzavřen.
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Byl-li systém uveden prostřednictvím programového ovládacího 
panelu do instalačního režimu, aplikace se před ukončením ujistí, zda 
nemá systém přejít do provozu a pokud ano, neukončí se ale znovu 
otevře programový ovládací panel.

Obsluha

Tato skupina příkazů umožňuje definovat a 
udržovat databázi přístupových kódů a úrovní 
oprávnění osob pověřených obsluhou.
Kódy definované v této databázi nijak 

nesouvisejí s přístupovými hesly ústředny. Jejich význam je pouze ten, 
že definují činnosti, které může ta, či ona obsluha provádět. Kromě 
toho příkaz Správa souborů dovoluje obsluze provádět pomocí 
správce souborů správu datových souborů.

Změna údajů

Příkaz umožňuje změnit jméno a heslo té obsluhy, která je přihlášena 
v okamžiku vyvolání tohoto příkazu. Příkaz je dostupný pouze osobě, 
která má v databázi osob povolenu možnost modifikovat vlastní heslo 
(Změna vlastního hesla).

V prvním kroku musí obsluha, prostřednictvím dialogového okna 
Staré údaje, zadat staré jméno a heslo pod kterým je přihlášena.

Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí uživatel zadat své jméno (až dvacet
Heslo libovolných znaků) a ve vstupní řádce Heslo svůj přístupový kód (čtyři 

až deset libovolných znaků).

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí zadané údaje. Pokud údaje nebudou 
nalezeny v databázi pověřených osob, dojde k chybovému hlášení a 
uživatel může údaje opravit.

[ Zrušit ] Aktivace tlačítka [Zrušit] databázi obsluh nezmění a příkaz ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Ve druhém kroku musí obsluha, prostřednictvím dialogového okna 
Nové údaje, zadat nové jméno a heslo pod kterým se bude přihlašovat.

Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí uživatel zadat své nové jméno (až
Heslo dvacet libovolných znaků) a ve vstupní řádce Heslo svůj nový 

přístupový kód (čtyři až deset libovolných znaků).

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí zadané údaje. Pokud údaje budou 
nalezeny v databázi pověřených osob, dojde k informačnímu hlášení a 
uživatel musí údaje změnit.

[ Zrušit ] Aktivace tlačítka [Zrušit] databázi obsluh nezmění a příkaz ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Ve třetím kroku musí obsluha, prostřednictvím dialogového okna 
Ověření hesla, z důvodu ověření a vyloučení chyby při zadávání, 
zopakovat své nové heslo.

Heslo pro ověření Ve vstupní řádce Heslo pro ověření musí obsluha zopakovat svůj nový 
přístupový kód.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí údaje pro ověření. Pokud se nový a 
ověřovací přístupový kód liší, dojde k výpisu informačního hlášení a 
ke změně v databázi obsluh nedojde.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] nedojde ke změně v databázi obsluh a příkaz 
se ukončí.
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[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Databáze obsluh

Příkaz umožňuje provádět manipulaci s databází osob pověřených 
obsluhou. Příkaz je dostupný pouze obsluze, která má v databázi osob 
povolenu možnost modifikovat databázi osob (Změna databáze hesel).

Po vyvolání příkazu se otevře dialogové okno Databáze obsluh se 
seznamem pověřených osob. V tomto okně lze vybírat jednotlivé 
obsluhy k dalšímu zpracování. Parametry popisující vybranou obsluhu 
se automaticky objeví v dolní části okna.

Jméno Vstupní řádka Jméno obsahuje jméno obsluhy. Toto jméno může být 



SetTermW – program pro konfiguraci ústředen řady DOMINUS - MILLENNIUM

92

libovolný textový řetězec o délce maximálně 20 znaků. Jméno se
v databázi nesmí opakovat.

Jméno se po přihlášení obsluhy objeví v informační řádce za 
příznakem O: (obsluha).

Heslo Vstupní řádka Heslo obsahuje přístupový kód obsluhy. Heslo může 
být čtyř až desetiznakový řetězec.

Činnost V rámečku Činnost se povolují činnosti, které může obsluha provádět. 
Implicitně jsou pro novou obsluhu všechny činnosti povoleny.

Ovládání panelem
Zaškrtnutá volba dovoluje použít programový ovládací panel (je-li 
k dispozici) a prostřednictvím něho ovládat systém.

Otevření instalace
Zaškrtnutá volba dovoluje otevřít existující instalaci a prohlížet její 
obsah.

Popis instalace
Zaškrtnutá volba dovoluje změnit popisnou hlavičku instalace.

Uložení instalace
Zaškrtnutá volba dovoluje uložit konfigurační parametry do instalace 
či jiného formátu.

Příjem dat
Zaškrtnutá volba dovoluje přijímat z ústředny konfigurační parametry.

Vysílání dat
Zaškrtnutá volba dovoluje vysílat konfigurační parametry do ústředny.

Textový výstup dat
Zaškrtnutá volba dovoluje tisknout konfigurační parametry na tiskárně 
nebo je vyslat do textového souboru.

Archivace RAM
Zaškrtnutá volba dovoluje přečíst kompletní obsah paměti RAM 
ústředny, tuto archivovat na disku a také vyslat kompletní obsah 
paměti RAM do ústředny.

Změna vlastního hesla
Zaškrtnutá volba dovoluje změnit vlastní údaje v databázi pověřených 
osob.

Změna databáze hesel
Zaškrtnutá volba dovoluje provádět jakékoliv změny v databázi 
pověřených osob.
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Dálková správa
Zaškrtnutá volba dovoluje přistupovat ke vzdálené ústředně 
prostřednictvím modemu nebo sítě.

Programování dat
Zaškrtnutá volba dovoluje provádět modifikaci všech konfiguračních 
parametrů, kromě parametrů hesel a přístupových karet.

Programování hesel a karet
Zaškrtnutá volba dovoluje provádět modifikaci konfiguračních 
parametrů hesel a přístupových karet.

Změna parametrů spoje
Zaškrtnutá volba dovoluje změnit parametry sériového spojení.

Čtení verze ústředny
Zaškrtnutá volba dovoluje přečíst z ústředny verzi jejího 
programového vybavení.

Změna času ústředny
Zaškrtnutá volba dovoluje číst, změnit a synchronizovat aktuální čas a 
datum ústředny a počítače.

Správa souborů
Zaškrtnutá volba dovoluje spustit správce souborů a pomocí něho 
provádět správu datových souborů.

Aktualizace aplikace
Zaškrtnutá volba dovoluje provádět update aplikace přímo z internetu.

Přístup k paměti Flash
Zaškrtnutá volba dovoluje provádět čtení, mazání nebo programování 
obsahu paměti Flash.

Přístup k paměti RTC
Zaškrtnutá volba dovoluje provádět čtení, mazání nebo programování 
obsahu paměti RTC.

Revize
Zaškrtnutá volba dovoluje provádět revizi všech vstupů systému.

[Změnit] Pokud uživatel potřebuje provést změny v údajích o některé z obsluh, 
pak aktivací tlačítka [Změnit] aktualizuje údaje o vybrané obsluze.

[Smazat] Pokud uživatel potřebuje zrušit některou z obsluh, pak vybráním této 
obsluhy a následnou aktivací tlačítka [Smazat] otevře potvrzovací 
okno, ve kterém potvrdí nebo nepotvrdí vymazání vybrané obsluhy. 
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Aktivací tlačítka [Ano] dojde k vymazání údajů o obsluze. Aktivací 
tlačítek [Ne] nebo [Zrušit] dojde k ukončení příkazu a údaje v 
databázi zůstanou beze změny.

[Přidat] Pokud uživatel potřebuje rozšířit databázi obsluh, pak aktivací tlačítka 
[Přidat] vytvoří na konci databáze novou obsluhu popsanou 
vlastnostmi v dolní části okna.

[Konec] Aktivací tlačítka [Konec] se ukončí činnost s databází obsluh.

[Pomoc] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

[HisTerm] Aktivací tlačítka [HisTerm] se otevře dialogové okno Oprávnění pro 
HisTerm, kde lze povolit činnosti, které může obsluha provádět 
s prohlížečem historie. Tlačítko je dostupné pouze tehdy, je-li 
nainstalován vlastní modul prohlížeče historie (programový modul 
HisTerm).

[DochTerm] Aktivací tlačítka [DochTerm] se otevře dialogové okno Oprávnění 
pro DochTerm, kde lze povolit činnosti, které může obsluha provádět 
s prohlížečem docházky. Tlačítko je dostupné pouze tehdy, je-li 
nainstalován vlastní modul prohlížeče docházky (programový modul 
DochTerm).

Správa souborů

Příkaz umožňuje provádět pomocí správce souborů správu datových 
souborů. Správce umožňuje vyhledávat datové soubory na disku, 
prohlížet a modifikovat a tisknout jejich popisné hlavičky, prohlížet a 
tisknout seznamy změn datových souborů, kopírovat, mazat a otevírat 
datové soubory.

Podrobnější popis správce souborů je obsahem samostatné kapitoly.

Připojení

Příkazy této skupiny 
dovolují vzdálený 
přístup k ústředně 
Dominus-
Millennium

prostřednictvím telefonní linky a modemu, případně prostřednictvím 
počítačové sítě či internetu. Příkazy umožňují zavolat vzdálenou 
ústřednu (Volání, Připojit) nebo zavolat ústředně, že počítač očekává 
její volání a zavěsit (Zpětné volání) anebo čekat na zavolání ústředny 
(Čekání na zavolání). Příkazy rovněž umožňují probíhající spojení 
kdykoliv přerušit (Zavěsit, Odpojit).
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Volání

Je-li zvolen typ připojení modemem, lze tímto příkazem navázat 
spojení se vzdálenou ústřednou. Telefonní číslo, na kterém je ústředna 
dostupná je definováno v hlavičce instalace v položce Datové 
telefonní číslo.

Před vlastním voláním se otevře dialogové okno Vzdálená správa, kde 
lze dodatečně volané telefonní číslo změnit.

Stav navazování spojení se průběžně zobrazuje ve stavové liště 
aplikace.

Volání lze v libovolném okamžiku přerušit příkazem 
Připojení/Zavěsit. 

Zpětné volání

Je-li zvolen typ připojení modemem, lze tímto příkazem navázat 
spojení se vzdálenou ústřednou. Telefonní číslo, na kterém je ústředna 
dostupná je definováno v hlavičce instalace v položce Datové 
telefonní číslo. Telefonní číslo a typ zpětného volání je specifikováno 
při definici komunikátoru MK1 v záložkách Telefonní čísla modemu a 
Parametry modemu.

Před vlastním voláním se otevře dialogové okno Vzdálená správa, kde 
lze dodatečně změnit volané telefonní číslo, typ vzdálené správy i 
číslo pro zpětné volání.

Stav navazování spojení se průběžně zobrazuje ve stavové liště 
aplikace.

Volání lze v libovolném okamžiku přerušit příkazem 
Připojení/Zavěsit.

Čekání na zavolání

Tuto možnost ústředna prozatím nepodporuje.

Zavěsit

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemů a telefonní linky, lze 
tímto příkazem komunikaci kdykoliv přerušit.

Připojit

Je-li zvolen typ připojení Po síti, lze tímto příkazem navázat spojení 
se vzdálenou ústřednou.
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Stav navazování spojení se průběžně zobrazuje ve stavové liště 
aplikace.

Volání lze v libovolném okamžiku přerušit příkazem 
Připojení/Odpojit. 

Podrobnější popis připojení je uveden v odstavci Propojení počítače 
s ústřednou.

Odpojit

Probíhá-li komunikace prostřednictvím počítačové sítě, lze tímto 
příkazem komunikaci kdykoliv přerušit.

Programování

Všechny příkazy této množiny slouží k 
definování konfiguračních parametrů 
nejen ústředny Dominus-Millennium ale 
také všech modulů na linkách, všech 
vstupů i výstupů na linkových i statických 
kartách a ostatních komponentů systému
Dominus-Millennium. Slouží také 
k definici hesel a přístupových karet.

Sloty ústředny

Tato množina příkazů slouží k definici typů 
jednotlivých ústřednových slotů a obsazení 
expanzního a paralelního rozhraní ústředny.
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Sloty pro karty

Ústředna Dominus-Millennium obsahuje (podle typu) až 9 vnitřních 
slotů, do nichž lze zasunout některou ze zásuvných karet, což jsou 
elektronické destičky realizující konkrétní komunikační nebo statické 
rozhraní. Slot 0 má zvláštní postavení, neboť standardně slouží jako 
sériový port ústředny COM0.

Slot Výběr slotu ústředny lze provést prostřednictvím seznamu Slot. Číslo 
vybraného slotu se po výběru automaticky objeví v titulku 
dialogového okna.

Typ karty Po výběru příslušného slotu lze v rámečku Typ karty zvolit ten typ 
karty, který bude v příslušném slotu zasunut. Každá karta nabízí 
ústředně jiné možnosti:

Neobsazena
Slot neobsahuje žádnou zásuvnou kartu. Volbu nelze použít u slotu 0, 
což je sériové rozhraní ústředny (COM0).

IN8.1
Karta umožňuje připojit osm jednoduše vyvážených čidel (smyček). 
Volbu nelze použít u slotu 0.

IN4.2
Karta umožňuje připojit čtyři dvojitě vyvážená čidla (smyčky). Volbu 
nelze použít u slotu 0.

IN8.2
Karta umožňuje připojit osm dvojitě vyvážených čidel (smyčky). 
Volbu nelze použít u slotu 0.
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RN4
Karta umožňuje připojení až čtyř periferií, které lze ovládat 
dvoustavovými výstupy. Volbu nelze použít u slotu 0.

RN8
Karta umožňuje připojení až osmi periferií, které lze ovládat 
dvoustavovými výstupy. Volbu nelze použít u slotu 0.

RH3 0/3
Karta umožňuje připojení periferií, u nichž je nezbytné průběžně 
ověřovat spojení s ústřednou (např. siréna). Tato varianta karty 
obsahuje tři hlídané výstupy. Volbu nelze použít u slotu 0.

RH3 0/2+1
Karta umožňuje připojení periferií, u nichž je nezbytné průběžně 
ověřovat spojení s ústřednou. Tato varianta karty obsahuje dva hlídané 
výstupy a jeden nehlídaný výstup. Volbu nelze použít u slotu 0.

RH3 2/2
Karta umožňuje připojení periferií, u nichž je nezbytné průběžně 
ověřovat spojení s ústřednou. Tato varianta karty obsahuje dva hlídané 
výstupy a dva jednoduše vyvážené vstupy. Volbu nelze použít u slotu 
0.

P485
Karta ve slotu umožňuje připojit k ústředně zařízení se sériovým 
rozhraním RS485/RS422.

P232/P232USB
Karta umožňuje připojit k ústředně zařízení se sériovým  rozhraním 
RS232, případně USB rozhraním (P232USB).

TB2
Karta umožňuje připojit k ústředně dvě linky T-bus o celkové kapacitě 
64 linkových modulů. Volbu nelze použít u slotu 0.

DB2
Karta umožňuje připojit k ústředně dvě linky D-bus o celkové kapacitě 
64 linkových modulů. Volbu nelze použít u slotu 0.

DN2
Karta umožňuje připojit k ústředně dvě linky DN-bus o celkové 
kapacitě 64 linkových modulů. Volbu nelze použít u slotu 0.

P-NET
Karta umožňuje připojit k ústředně zařízení s rozhraním Ethernet.
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[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] budou akceptovány nové hodnoty 
definovaného slotu. Při změně dat je název tlačítka automaticky 
barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být 
tlačítko stisknuto.

[ Přesunout ] Aktivací tlačítka [Přesunout] se přesunou definice příslušející 
vybranému slotu (parametry, připojené moduly,...) na jiný, uživatelem 
zvolený kompatibilní slot.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Rozhraní

Ústředna Dominus-Millennium nabízí dvě rozhraní, na které lze 
připojit externí a speciální zařízení.

Paralelní rozhraní Paralelní rozhraní umožňuje připojit zařízení s jednosměrným 
rozhraním CENTRONICS:

Tiskárna
Na rozhraní je připojena paralelní tiskárna.

Definice tisku V rámečku Definice tisku lze definovat parametry tiskového výstupu 
na zařízení na paralelním portu ústředny.
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Rámeček se objeví pouze je-li zaškrtnuta volba Tiskárna.

Hlásit poruchu spojení
Zaškrtnutá volba způsobí, že systém bude hlídat, zda je spojení 
v pořádku. Implicitně je hlídání spoje zakázáno.

Občasné výpisy
Zaškrtnutá volba dovolí výpis historie jako celku. Historie bude 
odeslána příkazem z ovládacího panelu systému. Implicitně není 
občasný výpis povolen.

V řádce celá položka
Zaškrtnutá volba způsobí, že každá vypisovaná položka bude v jedné 
řádce. Implicitně se položka rozdělí do dvou řádek.

ON-LINE výpisy V rámečku ON-LINE výpisy se volí trvalé výpisy:

EZS
Zaškrtnutá volba způsobí trvalý výstup historie EZS. Každá událost 
historie bude odeslána okamžitě po jejím vzniku. Implicitně není ON-
LINE výpis historie EZS povolen.

Přístupovky
Zaškrtnutá volba způsobí trvalý výstup historie přístupovky. Každá 
událost historie bude odeslána okamžitě po jejím vzniku. Implicitně 
není ON-LINE výpis historie přístupovky povolen.

Kódování V rámečku Kódování se specifikuje typ kódování českých znaků:

Latin2 - kódování odpovídá kódové stránce CP852, která byla přijata 
jako mezinárodní standard pro kódování českých znaků s diakritikou. 
Toto je implicitní kód.

Kamenických - kódování odpovídá kódování podle bratří 
Kamenických.

Windows - kódování odpovídá kódové stránce CP1250, která se 
používá u Windows.

ASCII - kódování odpovídá 7-mi bitovému ASCII kódu, kde znaky 
s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez diakritiky.
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Expanzní rozhraní Expanzní rozhraní je obousměrné osmibitové rozhraní se skupinou 
řídících a stavových signálů, určené k připojení speciálních modulů 
jako je například tablo, přijímač přesného času nebo ústřednové relé.

Přijímač přesného času DCF/GPS
Na rozhraní je připojen modul pro příjem reálného času a 
s ústřednovým relé.

Tablo DOMINUS 7/Tablo DOMINUS 8
Na rozhraní je připojen převodník, který dovoluje připojit 2 tabla o 
128 výstupech. Elektronika tabla je totožná s tablem pro systém 
Dominus.

Tlačítkem [7/8] lze zvolit programovou verzi tabla.

Definice tabla V rámečku Definice tabla DOMINUS lze definovat vlastnosti tabla
DOMINUS DOMINUS, což je zařízení, které může být připojeno na expanzní 

rozhraní a prostřednictvím až 8-mi 32-výstupových karet dovoluje 
zrealizovat až 256 výstupů. Používá se např. k realizaci grafického 
panelu, na kterém mohou být plány objektů a na každý výstup může 
být připojena indikační dioda (LED) znázorňující hlídaný bod.

Rámeček se objeví pouze je-li zaškrtnuta volba Tablo DOMINUS.

Blikání Vstupní řádka Blikání se objeví pouze v případě, že na expanzní 
rozhraní bude připojeno tablo DOMINUS. Definuje délku blikání 
posledního výstupu tabla. Povolené hodnoty jsou 0 až 15 minut a 
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implicitně je nastaveno 0 minut (nebliká).

Přemostění karet V rámečku Přemostění karet lze vybrat konfiguraci tabla DOMINUS:

Karta n
Zaškrtnutá volba znamená, že příslušná karta tabla nebude systémem 
dále obsluhována.

Přemostění karet není ústřednou prozatím podporováno.

Definice časového V rámečku Definice časového přijímače lze definovat vlastnosti
přijímače modulu časového přijímače, což je zařízení, které může být připojeno 

na expanzní rozhraní a přijímá reálný čas prostřednictvím přijímače 
DCF nebo GPS.

Rámeček se objeví pouze je-li zaškrtnuta volba Přijímač přesného 
času DCF/GPS.

Omezení časové Vstupní řádka Omezení časové korekce se objeví pouze v případě, že
korekce na expanzní rozhraní bude připojen modul časového přijímače. 

Definuje maximální akceptovatelný rozdíl mezi skutečným časem 
ústředny a časem z časového přijímače. Při větším rozdílu bude nový 
čas ignorován. Povolené hodnoty jsou 0 až 150 minut. Hodnota 0 je 
implicitní a znamená, že omezení je vypnuto.

1. aktivita Ke každému rozhraní lze v seznamu 1. aktivita vybrat akci, která se
2. aktivita provede pouze jednou, při prvním výskytu poruchy rozhraní. Pro další
3. aktivita provedení akce je nutno indikaci vynulovat (zresetovat) z ovládacího
Uklidnění panelu. V seznamech 2. a 3. aktivita lze vybrat akce, které se provedou 

při každém výskytu poruchy příslušného rozhraní. V seznamu 
Uklidnění lze vybrat akci, která nastane po odeznění poruchy 
příslušného rozhraní.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivity rozhraní nejsou ústřednou prozatím podporovány.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] bude akceptováno nové nastavení vybraného 
rozhraní. Při změně dat je název tlačítka automaticky barevně 
zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být tlačítko 
stisknuto.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se nastavení vybraného rozhraní nezmění.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Linky a zásuvné karty

V tomto dialogovém okně lze pro linky systému nadefinovat všechny 
parametry spoje, komunikační protokoly a také aktivity pro případ 
poruchy na lince, resp. kartě.

Linka Výběr linky nebo karty ústředny lze provést prostřednictvím seznamu 
Linka. Číslo vybrané linky/karty se po výběru automaticky objeví v 
titulku dialogového okna.

Protokol V rámečku Protokol lze vybrat jeden z možných komunikačních 
protokolů.

Žádný
Nebude použit žádný komunikační protokol.

D-bus
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s linkami D-bus. 
Tento protokol je možno vybrat pouze u zásuvné karty typu DB2.

T-bus
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s linkami T-bus. 
Tento protokol je možno vybrat pouze u zásuvné karty typu TB2.



SetTermW – program pro konfiguraci ústředen řady DOMINUS - MILLENNIUM

104

DN-bus
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s moduly Dominor 
a Ladon. Tento protokol je možno vybrat pouze u zásuvných karet 
typu P485 a DN2.

SEDAT / KMS1
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB anebo P485, které připojují zařízení SEDAT 
(FAUTOR) nebo komunikátor KMS1. Protokol lze rovněž používat na
COM0.

Dominor kruh
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s moduly Dominor 
a Ladon. Tento protokol lze vybrat pouze u zásuvné karty DN2 a obě 
linky karty musí mít nadefinovanou stejnou rychlost i protokol.

SPIDER
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB a P485, které připojují zařízení Spider.

CENTRALG
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB, které připojují počítač s PCO CENTRALG.

ACSMU
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB, P485 a P-NET, které spolupracují s přístupovým 
systémem.

Terminal (text. výpis)
Volba znamená, že bude použit komunikační protokol pro komunikaci 
s kartami P232/P232USB, P485 a P-NET, které připojují počítač 
s programem Terminal nebo TerminW. Je-li vybrán tento protokol, 
objeví se v dialogovém okně další nastavitelné parametry (viz. dále).

DOMILINE
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB, P485 a P-NET, které připojují počítač. Je-li vybrán 
tento protokol, objeví se v dialogovém okně další nastavitelné 
parametry (viz. dále).

PANTERM
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB a P485, které připojují počítač s programovým 
ovládacím panelem. Protokol lze rovněž používat na COM0.

Komunik.MK1
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB, které připojují komunikátor MK1. Protokol lze 
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rovněž používat na COM0. Je-li vybrán tento protokol, objeví se 
v dialogovém okně další nastavitelné parametry (viz. dále).

REMINUS
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami P485 a 
DN2, které připojují zařízení Reminus.

Tento typ protokolu není ústřednou běžně podporován.

ECHO
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB, P485 a P-NET, které připojují počítač s PCO ECHO.

ALVIS
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB, P485 a P-NET, které připojují počítač s PCO ALVIS.

ALFA
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB, P485 a P-NET, které připojují přístupový systém. Je-
li vybrán tento protokol, objeví se v rámečku Protokol volba Hlásit 
poruchu spojení.

TORINO, DOMINET, LATIS
Jiné komunikační protokoly.

PANTERM2/3
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB, P485 a P-NET, které připojují počítač 
s programovým ovládacím panelem. Protokol lze rovněž používat na 
COM0.

DALLMEIER
Bude použit komunikační protokol pro komunikaci s kartami 
P232/P232USB, P485 a P-NET, které připojují kamerový systém.

Rychlost V rámečku Rychlost lze zvolit komunikační rychlost. Povolená 
komunikační rychlost závisí na použitém komunikačním protokolu a 
volba je dostupná pouze při vybrané lince.

Datové bity V seznamu Datové bity lze zvolit bitovou délku datového slova. 
Povolená délka závisí na použitém komunikačním protokolu a volba 
je dostupná pouze při vybrané lince.

Parita V seznamu Parita lze zvolit typ parity přenosu. Povolené typy závisí 
na použitém komunikačním protokolu a volba je dostupná pouze při 
vybrané lince.
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Stop bity V seznamu Stop bity lze zvolit počet stop bitů. Povolené hodnoty 
závisí na použitém komunikačním protokolu a volba je dostupná 
pouze při vybrané lince.

1. aktivita Ke každé lince/kartě lze v seznamu 1. aktivita vybrat akci, která se
2. aktivita provede pouze jednou, při prvním výskytu poruchy linky/karty. Pro
3. aktivita další provedení akce je nutno indikaci vynulovat (zresetovat)
Uklidnění z ovládacího panelu. V seznamech 2. a 3. aktivita lze vybrat akce, 

které se provedou při každém výskytu poruchy příslušné linky/karty. 
V seznamu Uklidnění lze vybrat akci, která nastane po odeznění 
poruchy příslušné linky/karty.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivity linek/karet nejsou ústřednou prozatím podporovány.

Informační řádka V informační řádce se zobrazuje typ vybrané linky nebo zásuvné 
karty.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] budou akceptovány nové hodnoty 
definované karty/linky. Při změně dat je název tlačítka automaticky 
barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být 
tlačítko stisknuto.

[ Přesunout ] Aktivací tlačítka [Přesunout] se přesunou definice příslušející vybrané 
lince (parametry, připojené moduly,...) na jinou, uživatelem zvolenou 
kompatibilní linku.

[ Konec ] Aktivace tlačítka [Konec] definici ukončí a dialogové okno uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Parametry protokolu Alfa

Hlásit poruchu Je-li vybrán protokol Alfa, je možno zaškrtnutím volby Hlásit poruchu
spojení spojení povolit hlášení poruchy spoje.

Předávat stavy Je-li vybrán protokol Alfa, je možno zaškrtnutím volby Předávat stavy
dveří dveří povolit hlášení stavů dveří.
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Parametry protokolu Terminál

ON-LINE výpisy V rámečku ON-LINE výpisy se volí trvalé výpisy:

EZS
Je-li vybrán protokol Terminal (text. výpis), je možno zaškrtnutím 
volby povolit trvalý výstup historie EZS. Každá událost historie bude 
odeslána okamžitě po jejím vzniku. Implicitně není ON-LINE výpis 
historie EZS povolen.

Přístupovky
Je-li vybrán protokol Terminal (text. výpis), je možno zaškrtnutím 
volby povolit trvalý výstup historie přístupovky. Každá událost 
historie bude odeslána okamžitě po jejím vzniku. Implicitně není ON-
LINE výpis historie přístupovky povolen.

Hlásit poruchu Je-li vybrán protokol Terminal (text. výpis), je možno zaškrtnutím
spojení volby Hlásit poruchu spojení povolit systému hlídání spojení mezi 

ústřednou a připojeným zařízením. Implicitně je hlídání zakázáno.

Hlídání spojení není ústřednou prozatím podporováno.

Občasné výpisy Je-li vybrán protokol Terminal (text. výpis), je možno zaškrtnutím 
volby Občasné výpisy povolit výpis historie jako celku. Historie bude 
odeslána příkazem z ovládacího panelu systému. Implicitně není 
občasný výpis povolen.

V řádce celá Je-li vybrán protokol Terminal (text. výpis), je možno zaškrtnutím
položka volby V řádce celá položka zvolit, že na každé řádce bude jedna celá 

položka. Implicitně je položka rozdělena do dvou řádek.

Zařízení V rámečku Zařízení lze vybrat typ připojeného zařízení:

Terminál DOMINUS
Volba znamená, že pro příjem bude použit program Terminal anebo 
TerminW. Toto je implicitní volba.

Terminál Windows
Volba znamená, že pro příjem bude použit standardní komunikační 
program typu Hyperterminal (je součástí Win95/98). U tohoto 
terminálu není zpětná kontrola o přijetí textové zprávy.
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Sériová tiskárna
Volba znamená, že pro příjem bude použita sériová tiskárna s řízením 
pomocí signálů DTR a DSR.

Kódování V rámečku Kódování se specifikuje typ kódování českých znaků.

Latin2
Kódování odpovídá kódové stránce CP852, která byla přijata jako 
mezinárodní standard pro kódování českých znaků s diakritikou. Toto 
je implicitní kód.

Kamenických
Kódování odpovídá kódování podle bratří Kamenických.

Windows
Kódování odpovídá kódové stránce CP1250 používané ve Windows.

ASCII
Kódování odpovídá 7-mi bitovému ASCII kódu, kde znaky 
s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez diakritiky.

Parametry protokolu DomiLine

Hlásit poruchu Volba Hlásit poruchu spojení umožňuje protokolu odesílat hlášení o 
spojení poruše spojení mezi ústřednou a připojeným zařízením.

Posílat testovací Volba Posílat testovací zprávy povoluje odesílat v protokolu testovací 
zprávy zprávy.

Povolit Rámeček Povolit umožňuje definovat řízení ústředny z připojeného 
zařízení.

Vypínání podsystémů
Volba povoluje uvádět podsystémy do nestřeženého stavu.

Zapínání podsystémů
Volba povoluje uvádět podsystémy do střeženého stavu.
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Přemostění vstupů
Volba povoluje přemostit čidla a rušit jejich přemostění.

Nulování vstupů
Volba povoluje nulovat alarmy čidel.

Ovládání výstupů
Volba povoluje ovládat výstupy.

Nulování poruch
Volba povoluje nulovat poruchy.

Hromadné nulování
Volba povoluje hromadně vynulovat všechny poplachy a poruchy.

Aktivace funkcí
Volba povoluje aktivovat uživatelsky definované funkce.

Tento parametr není ústřednou prozatím podporován.

Předávat Rámeček Předávat umožňuje definovat události, které odesílá 
ústředna do připojeného zařízení.

Tísně čidel
Volba povoluje odesílání tísní čidel.

Poplachy čidel
Volba povoluje odesílání poplachů čidel.

Systémové poplachy a poruchy
Volba povoluje odesílání systémových poplachů a poruch.

Ovládání podsystémů
Volba povoluje odesílání změn stavů podsystémů.

Stavy výstupů
Volba povoluje odesílání změn stavů výstupů.

Parametry protokolu Komunikátor MK1

Komunikátor pro Zaškrtnutá volba Komunikátor pro PCO připojen říká, že bude 
PCO připojen použita také komunikátorová část komunikátoru MK1.
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Modem pro dálkovou Zaškrtnutá volba Modem pro dálkovou správu připojen říká, že bude 
správu připojen použita také modemová část komunikátoru MK1.

Verze modemu Informační řádka Verze modemu obsahuje informaci o verzi modemu 
v komunikátoru MK1. Řádka se objeví pouze tehdy, je-li verze 
modemu známa.

Typ modemu Informační řádka Typ modemu obsahuje informaci o typu modemu v 
komunikátoru MK1. Řádka se objeví pouze tehdy, je-li typ modemu 
znám.

Parametry protokolu Echo a Alvis

Zasílat stavy čidel Zaškrtnutím volby Zasílat stavy čidel na PCO lze vnutit stav, že stavy
na PCO všech čidel budou vždy zasílány na PCO.

Nezasílat stavy čidel Zaškrtnutím volby Nezasílat stavy čidel na PCO lze zakázat zasílání
na PCO stavů všech čidel na PCO.

Stavy čidel na PCO Zaškrtnutím volby Stavy čidel na PCO podle konf. vstupu lze nastavit,
podle konf. vstupu že stav čidla bude zasílán na PCO pouze v případě, že u definice 

příslušného vstupu je nastaven příznak Předávat stav na PCO.

Parametry protokolu Latis

Předávat povolený Zaškrtnutím volby Předávat povolený přístup lze povolit předávání
přístup povolených přístupů.

Předávat hesla Zaškrtnutím volby Předávat hesla lze povolit předávání přístupových 
hesel.

Předávat karty Zaškrtnutím volby Předávat karty lze povolit předávání přístupových 
karet.

Posun čísla Zaškrtnutím volby Posun čísla podsystému lze povolit posun čísla
podsystému podsystému o 250.



PŘÍKAZY

111

Timeout Ve vstupní řádce Timeout lze zadat volitelný timeout. Rozsah 
timeoutu je 50 až 1000 milisekund s krokem 10 milisekund.

Systémové aktivity

Definice systémových aktivit dovoluje v dialogovém okně Systémové 
aktivity definovat konfigurační parametry pro čtyři systémové oblasti:

Systémové aktivity pro narušení ochranného kontaktu

Systémové aktivity Zaškrtnutím volby Systémové aktivity pro tamper přemostěny lze
pro tamper dočasně programově vyřadit z činnosti všechny systémové aktivity
přemostěny. určené pro tamper.
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Systémové aktivity pro systémový poplach

Systémové aktivity Zaškrtnutím volby Systémové aktivity pro poplach přemostěny lze
pro poplach dočasně programově vyřadit z činnosti všechny systémové aktivity
přemostěny určené pro poplachy.

Systémové aktivity pro systémovou poruchu
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Systémové aktivity Zaškrtnutím volby Systémové aktivity pro poruchu přemostěny lze
pro poruchu dočasně programově vyřadit z činnosti všechny systémové aktivity
přemostěny určené pro poruchy.

Systémové aktivity pro stav systému.

Aktivity pro stav Zaškrtnutím volby Aktivity pro stav systému přemostěny lze dočasně
systému přemostěny programově vyřadit z činnosti všechny systémové aktivity určené pro

stav systému.

Podsystém Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém, skupinu nebo seznam, 
jehož stav představuje stav systému. Seznam lze otevřít stiskem 
tlačítka na pravé straně.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text  nebo  Snnnn: xxx  nebo  Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystémů,
G je skupina podsystémů,
nnnn je číslo podsystému, seznamu nebo skupiny,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xxx je mnemonické označení všech podsystémů seznamu,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu
text je text popisující podsystém nebo skupinu.
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1. aktivita Ke každé systémové aktivitě lze v seznamu 1. aktivita vybrat akci,
2. aktivita která se provede pouze jednou, při prvním výskytu systémové
3. aktivita aktivity. Pro další provedení akce je nutno indikaci vynulovat 
Uklidnění (zresetovat) z ovládacího panelu. V seznamech 2. a 3. aktivita lze 

vybrat akce, které se provedou při každém výskytu systémové aktivity. 
V seznamu Uklidnění lze vybrat akci, která nastane po uvedení 
systémové aktivity do klidového stavu.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] budou akceptovány nadefinované hodnoty 
pro vybraný subjekt. Při změně dat je název tlačítka automaticky 
barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být 
tlačítko stisknuto.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se hodnoty vybraného subjektu nezmění.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Zdroje

Ústředna Dominus-Millennium umožňuje připojit současně jeden 
zdroj základní a jeden rozšiřující. Rozhraní mezi těmito zdroji a 
ústřednou umožňuje monitorovat současně 16 různých veličin pro 
každý z těchto zdrojů. To znamená, že v oblasti zdrojů existuje 32 
různých veličin, které mohou vyvolat při své změně některou z jí 
příslušejících aktivit. A právě definice těchto aktivit je obsahem 
tohoto příkazu.

Rozšiřující zdroj není prozatím podporován.

Tabulka obsahuje hodnoty jednotlivých veličin, které v případě, že 
jsou překročeny, vyvolají poplach.
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Měřená veličina Jmenovitá 
hodnota

Minimální 
hodnota

Maximální 
hodnota

Střídavé napětí na sek.vinutí transformátoru 18V 13,8V

Stejnosměrné napětí záložního akumulátoru 13,8V 10,5V

Stejnosměrné napětí zdroje ústředny 13,8V 10V

Stejnosměrné napětí zdroje č. 0 13,8V 10V

Stejnosměrné napětí zdroje č. 1 13,8V 10V

Stejnosměrné napětí zdroje č. 2 13,8V 10V

Stejnosměrné napětí zdroje č. 3 13,8V 10V

Stejnosměrné napětí zdroje M (modem) 9V/13,8V 8V/10V

Stejnosměrné napětí akumulátoru za 
překlenovacím kontaktem

12V

Stejnosměrné napětí 24V 24V 18V

Stejnosměrné napětí zdroje ústředny -12V -12V -8V

Stejnosměrné napětí za stabilizátorem napětí 13,8V

Stejnosměrné napětí zdroje ústředny 5V 5V

Teplota chladiče zdroje ústředny 60 °C 0 °C 100 °C

Teplota baterie 25 °C 0 °C 50 °C

Napětí NiCd akumulátoru pro paměť RAM 3,72V 3V

Zdroj Výběr zdroje lze uskutečnit v seznamu Zdroj a sledovanou veličinu
Veličina v seznamu Veličina. Číslo vybraného zdroje a číslo veličiny se po 

výběru automaticky objeví v titulku dialogového okna.

1. aktivita Ke každé veličině lze v seznamu 1. aktivita vybrat akci, která se
2. aktivita provede pouze jednou, při první aktivaci veličiny. Pro další provedení
3. aktivita akce je nutno indikaci vynulovat (zresetovat) z ovládacího panelu.
Uklidnění V seznamech 2. a 3. aktivita lze vybrat akce, které se provedou při 

každé aktivaci veličiny. V seznamu Uklidnění lze vybrat akci, která
nastane po uvedení veličiny do klidového stavu.

Při výpadku síťového napájení (veličina 00) jsou aktivity 1 a 3 
aktivovány až po uplynutí zpoždění Vyhlásit za. U ostatních veličin 
jsou aktivity aktivovány okamžitě.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Vyhlásit za Ve vstupní řádce Vyhlásit za lze zadat čas, po uplynutí kterého bude, 
v případě poplachu definované veličiny, vyhlášen poplach. Hodnota 
může být v intervalu 0 až 999 minut ale pokud bude hodnota větší než 
60 minut, bude automaticky zaokrouhlována na 5-ti minutové 
násobky. Implicitně je nastaveno 0 minut, tj. bez zpoždění.

Toto zpoždění má význam pouze u výpadku síťového napájení -
veličina 00:síť za trafem.

Veličina přemostěna Pokud chce některou z veličin uživatel přemostit, tj. dočasně vyřadit 
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její hlídání z provozu, musí tak učinit zaškrtnutím volby Veličina 
přemostěna.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] budou akceptovány nové hodnoty 
definované veličiny. Při změně dat je název tlačítka automaticky 
barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být 
tlačítko stisknuto.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Statické karty

Tato příkazová skupina nabízí příkazy pro 
definici síťových karet P-NET (Síťové karty 

P-NET).

Statické karty jsou ty ze zásuvných karet, které neumožňují připojit 
žádnou vnější linku ale nabízejí vlastní vstupy a výstupy případně 
připojení na Ethernet.

Síťové karty P-NET

Příkaz umožňuje nadefinovat všechny síťové karty P-NET pro 
připojení zařízení s rozhraním Ethernet.

Karta Ze seznamu Karta lze vybrat kartu, jejíž parametry se budou 
definovat.
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Síťová karta Pokud uživatel požaduje přemostění síťové karty, tj. její dočasné
přemostěna programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout volbu Síťová 

karta přemostěna.

IP adresa Ve vstupní řádce IP adresa je třeba nastavit unikátní síťovou adresu 
karty v číselné podobě (např. 192.168.0.0). Implicitní hodnota je 
0.0.0.0.

Číslo portu Ve vstupní řádce Číslo portu je třeba nastavit číslo portu TCP spojení. 
Je to číslo, které identifikuje kanál pro vzdálenou inicializaci spojení. 
Rozsah je 1 až 65535 vyjma rezervovaných čísel 1 až 1024, 9999, 
14000 až 14009, 30704 a 30718. Implicitní nastavení je 10001.

IP adresa brány Vstupní řádka IP adresa brány obsahuje adresu brány nebo router a 
dovoluje komunikaci s jiným segmentem sítě. Adresa by měla být IP 
adresou routeru připojeného ke stejnému segmentu sítě jako karta. 
Adresa brány musí být v rámci lokální sítě. Implicitně není adresa 
brány použita – volba není zaškrtnuta. Po zaškrtnutí volby se stane 
vstupní řádka dostupnou a adresu lze zadat v číselné podobě (např. 
192.168.0.0).

DHCP jméno Má-li server DHCP automaticky přiřazovanou IP adresu a síťové 
nastavení, lze jednotku identifikovat pod názvem specifikovaným ve 
vstupní řádce DHCP jméno.

Délka síťové masky Ve vstupní řádce Délka síťové masky lze definovat počet bitů IP 
adresy, které jsou přiřazeny části hostitele. Povolený rozsah je 0 
(255.255.255.255) až 31 bitů (128.0.0.0). Implicitně je nastaveno 0 
bitů.

Znak1, Znak2 Jestliže karta přijme od ústředny znak, který odpovídá jednomu ze 
znaků specifikovaných ve vstupních řádkách Znak1 a Znak2, okamžitě 
vyšle tento znak společně se všemi znaky čekajícími na TCP spojení. 
Tato akce minimalizuje dobu reakce na speciální znaky protokolu na 
sériové lince. Nastavení Znak1 na hodnotu 0 zakáže rozpoznávání 
znaků. Implicitně je rozpoznávání zakázáno.

Délka klíče Ze seznamu Délka klíče lze vybrat délku šifrovacího klíče v bitech. 
Pro šifrování se používá blokový šifrovací algoritmus Rijndael. 
Nulová delka šifrování zakáže. Implicitní délka je 128bitů.

Šifrovací klíč Není-li délka klíče nulová, lze ve vstupní řádce Šifrovací klíč zadat 
vlastní šifrovací klíč v hexadecimáním tvaru. Délka šifrovacího klíče 
odpovídá zadané délce v seznamu Délka klíče (128 bitů=16 bajtů=32 
hexadecimálních číslic). Implicitní hodnota jsou samé nuly.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] budou akceptovány nové parametry síťové 
karty. Při změně dat je název tlačítka automaticky barevně zvýrazněn, 
což indikuje, že pro jejich akceptování musí být tlačítko stisknuto.
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[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybrané síťové karty. Klávesová zkratka je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se nové parametry neakceptují a dialogové 
okno se uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Linkové moduly

Příkaz umožňuje nadefinovat parametry 
všech linkových modulů připojených na 
linky D-bus, T-bus, DN-bus, RS232 a 
RS485.

Moduly TERMINUS

Prostřednictvím zásuvných karet typu TB2 lze 
k systému Dominus-Millennium připojit 
teoreticky až 17 linek s celkem 544

linkovými moduly. Linkové moduly TERMINUS mohou být různé a 
jejich typ lze zvolit příkazem Definice typu. Definici ovládacích 
panelů lze provést příkazem Ovládací panely.

Definice typu

Příkaz umožňuje nadefinovat typy všech linkových modulů 
připojených na linky T-bus.

Linka Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je připojen definovaný 
modul. Výběr linky způsobí, že se v seznamu Modul objeví všechny 
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možné moduly vybrané linky.

Modul Ze seznamu Modul lze vybrat modul. Číslo vybraného modulu se 
automaticky objeví v titulku dialogového okna. Pokud je modul 
definován, je u jeho adresy uvedena hvězdička.

Modul přemostěn Pokud uživatel požaduje přemostění modulu, t.j. dočasné programové 
vyřazení modulu ze systému, pak musí zaškrtnout volbu Modul 
přemostěn.

Typ modulu Každý modul může být jiného typu a proto lze v rámečku Typ modulu
specifikovat o jaký typ modulu půjde:

Neobsazen
Na danou adresu není dosud modul připojen.

linkový modul (ML1)
Na dané adrese je připojen linkový modul.

ovládací panel (OP1)
Na dané adrese je připojen ovládací panel.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] bude akceptován nový typ definovaného 
modulu. Při změně dat je název tlačítka automaticky barevně 
zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být tlačítko 
stisknuto.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.



SetTermW – program pro konfiguraci ústředen řady DOMINUS - MILLENNIUM

120

Ovládací panely

Příkaz umožňuje nadefinovat ovládací panely na lince T-bus.

Linka Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je připojen definovaný 
panel. Výběr linky způsobí, že v seznamu Modul se objeví všechny 
připojené panely vybrané linky.

Modul Ze seznamu Modul lze vybrat definovaný panel. Číslo vybraného 
panelu se automaticky objeví v titulku dialogového okna.

Aktivovat výstupy Zaškrtnutá volba Aktivovat výstupy při protažení karty znamená, že
při protažení karty první čtyři výstupy (výstupy 0, 1, 2 a 3) ovládacího panelu budou 

použity k ovládání elektromechanického zámku. V opačném případě 
budou výstupy volně k dispozici. Výstupy 0, 1 a 2 se aktivují v případě
platné karty, výstup 3 v případě neplatné karty. Výstupy by měly být 
typu Pulzní od startu.

Zapisovat průchody Zaškrtnutá volba Zapisovat průchody dveřmi do historie znamená, že
dveřmi do historie každý průchod dveřmi bude zapsán do historie. Volba má význam 

pouze v tom případě, že je zaškrtnutá volba Aktivovat výstupy při 
protažení karty.

Ovládat podsystémy Zaškrtnutá volba Ovládat podsystémy přiřazené panelu znamená, že
přiřazené panelu panelem lze ovládat podsystémy přiřazené tomuto docházkovému 

panelu.
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Blokovat přístup Zaškrtnutá volba Blokovat přístup k nepřiřazeným podsystémům
k nepřiřazeným znamená, že přístup k podsystémům, které nejsou přiřazeny této
podsystémům klávesnici bude zablokován. Toto neplatí pro oprávnění Technik a 

Master.

Zobrazovat všechny Zaškrtnutá volba Zobrazovat všechny poplachy a poruchy znamená, že
poplachy a poruchy na displeji ovládacího panelu se budou objevovat všechny poplachy a 

poruchy systému. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Podsystém Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo skupinu 
podsystémů), který bude ovládán tímto panelem. Seznam podsystémů, 
seznamů a skupin lze otevřít stiskem tlačítka na pravé straně.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text  nebo  Snnnn: xxx nebo  Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystémů,
G je skupina podsystémů,
nnnn je číslo podsystému, seznamu nebo skupiny,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xxx je mnemonické označení všech podsystémů seznamu,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu
text je text popisující podsystém nebo skupinu.

Aktivita pro Fn Ke každému panelu lze v seznamech Aktivita pro Fn vybrat akce, 
které nastanou při stisku funkčních kláves F1 až F4.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec 
libovolných znaků, který má význam textového popisu ovládacího 
panelu. Text lze také vybrat přímo z již definovaných textů, které se 
objeví po stisku tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Pískání V rámečku Pískání lze pro každý panel blíže specifikovat pět 
časových intervalů, po dobu trvání kterých bude aktivována akustická 
signalizace. Délka signalizace může být 0 až 999 sekund ale pokud 
bude hodnota větší než 60 sekund, bude automaticky zaokrouhlována 
na 5-ti sekundové násobky.

při poplachu
Délka akustické signalizace při vyhlášení poplachu.
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při poruše
Délka akustické signalizace při vyhlášení poruchy.

pro síť a baterii
Délka akustické signalizace při výpadku síťového napětí a při poruše 
záložní baterie.

při předzvěsti
Délka akustické signalizace při vyhlášení předzvěsti nebo znamení.

při volbě
Délka akustické signalizace při vyhlášení aktivity.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] budou akceptovány nové parametry 
definovaného ovládacího panelu. Při změně dat je název tlačítka 
automaticky barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich 
akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného ovládacího panelu. Aktivity se nekopírují.
Klávesová zkratka je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Moduly DOMINUS

Příkaz umožňuje nadefinovat typy všech modulů připojených na linky 
D-bus.

Linka Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je připojen definovaný 
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modul. Výběr linky způsobí, že v seznamu Modul se objeví všechny 
možné moduly vybrané linky.

Modul Ze seznamu Modul lze vybrat modul. Číslo vybraného modulu se 
automaticky objeví v titulku dialogového okna. Pokud je modul 
definován, je u jeho adresy uvedena hvězdička.

Modul přemostěn Pokud uživatel požaduje přemostění modulu, tj. dočasné programové 
vyřazení modulu ze systému, pak musí zaškrtnout volbu Modul 
přemostěn.

Typ modulu Každý modul může být jiný a proto lze v seznamu Typ modulu
specifikovat o jaký typ modulu půjde:

Neobsazen
Na danou adresu není dosud modul připojen.

L1
Linkový modul (2 nevyvážené vstupy, 2 výstupy).

LM1
Linkový modul (3 jednoduše vyvážené vstupy).

LM2
Linkový modul (6 jednoduše vyvážených vstupů).

LM4
Linkový modul (8 jednoduše vyvážených vstupů, 1 tamper, 1 výstup).

LM5
Linkový modul (4 dvojitě vyvážené vstupy, 1 tamper, 1 výstup).

VZ2
Přístupový zámek (4 jednoduše vyvážené vstupy, 4 předzvěsti, 1 
tamper, 1 výstup).

VZ3
Přístupový zámek (4 jednoduše vyvážené vstupy, 2 předzvěsti, 3 
tampery, 1 výstup).

N4
Zdroj s linkovým modulem LM4.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] bude akceptován nový typ definovaného 
modulu. Při změně dat je název tlačítka automaticky barevně 
zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být tlačítko 
stisknuto.
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[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Moduly DOMINOR

Prostřednictvím zásuvných karet typu P485 a 
DN2 lze k systému Dominus-Millennium
připojit teoreticky až 16 linek s celkem 512 
linkovými moduly. Linkové moduly 
DOMINOR mohou být různé a jejich typ lze 
zvolit příkazem Definice typu. Definici 

ovládacích panelů lze provést příkazem Ovládací panely a definici 
řadičů lze provést příkazem Řadiče.

Definice typu
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Příkaz umožňuje nadefinovat typy všech modulů Dominor.

Linka Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je připojen definovaný 
modul. Výběr linky způsobí, že se v seznamu Modul objeví všechny 
možné moduly vybrané linky.

Modul Ze seznamu Modul lze vybrat modul. Číslo vybraného modulu se 
automaticky objeví v titulku dialogového okna. Pokud je modul 
definován, je u jeho adresy uvedena hvězdička.

Modul přemostěn Pokud uživatel požaduje přemostění modulu, t.j. dočasné programové 
vyřazení modulu ze systému, pak musí zaškrtnout volbu Modul 
přemostěn. Volba není dostupná u typu Čidlový modul, protože 
v tomto případě se uplatní přemostění u jednotlivých čidlových 
modulků MC1.

Typ modulu Každý modul může být jiného typu a proto lze v rámečku Typ modulu
specifikovat o jaký typ modulu půjde:

Neobsazen
Na danou adresu není dosud modul připojen.

Linkový modul
Na dané adrese je připojen linkový modul. V případě protokolu 
Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince b.

Ovl. panel
Na dané adrese je připojen ovládací panel. V případě protokolu 
Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince a.

Řadič
Na dané adrese je připojen řadič Dominor. Pro tento typ modulu je 
třeba v rámečku Počet karet specifikovat kapacitu lokální paměti pro 
definici karet. V případě protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu 
definovat pouze na lince a.
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Ladon
Na dané adrese je připojen modul Ladon. V případě protokolu 
Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince a.

Tablo
Na dané adrese je připojeno tablo Dominor. V případě protokolu 
Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince a.

Zdroj
Na dané adrese je připojen přídavný napájecí modul Dominor.
V případě protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu definovat 
pouze na lince b.

Čidlový modul
Na dané adrese je připojena osmice čidlových modulků MC1.
V případě protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu definovat 
pouze na lince b.

Klíčové hosp.
Na dané adrese je připojen modul klíčového hospodářství. V případě 
protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince
b.

Link. přijímač
Na dané adrese je připojen linkový přijímač MX1S. V případě 
protokolu Dominor kruh lze tento typ modulu definovat pouze na lince
b.

Počet karet Každý ovládací panel a řadič může být vybaven jinou velikostí lokální 
paměti pro definici karet. Rámeček Počet karet je k dispozici pouze u 
těchto dvou typů modulů.

MR1/MPx/MPxD
Modul nedisponuje žádnou pamětí pro lokální karty.

MR2 (2000 karet)
Modul disponuje pamětí pro 2000 karet a je typu MR2.

MR2 (5000 karet)
Modul disponuje pamětí pro 5000 karet a je typu MR2.

MR2 (6000 karet)
Modul disponuje pamětí pro 6000 karet a je typu MR2.

MR2 (8000 karet)
Modul disponuje pamětí pro 8000 karet a je typu MR2.
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Čidlové moduly Rámeček Čidlové moduly je k dispozici pouze u typu Čidlový modul a 
umožňuje definovat přítomnost a přemostění všech modulků MC1 
osmice.

n. modul použit
Modulek MC1 není fyzicky přítomen - není připojen do systému.

n. modul přemostěn
Modulek MC1 je fyzicky přítomen ale bude programově přemostěn.

Vysílačů Rámeček Vysílačů je k dispozici pouze u typu Link. přijímač a 
umožňuje definovat počet vysílačů připojených k danému modulu 
MX1S.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] bude akceptován nový typ definovaného 
modulu. Při změně dat je název tlačítka automaticky barevně 
zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být tlačítko 
stisknuto.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Ovládací panely, panel PanTerm a panel MK1

Příkaz umožňuje nadefinovat všechny ovládací panely Dominor, 
programový ovládací panel PanTerm a panel komunikátoru MK1.

Linka Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je připojen definovaný 
panel. Výběr linky způsobí, že v seznamu Modul se objeví všechny 
připojené panely vybrané linky.

Modul Ze seznamu Modul lze vybrat definovaný panel. Číslo a typ vybraného 
panelu se automaticky objeví v titulku dialogového okna.

Aktivovat výstup při Zaškrtnutá volba Aktivovat výstup při protažení karty znamená, že
protažení karty výstup relé ovládacího panelu bude použit k ovládání 

elektromechanického zámku. V opačném případě bude výstup volně 
k dispozici.

Zapisovat průchody Zaškrtnutá volba Zapisovat průchody dveřmi do historie znamená, že
dveřmi do historie každý průchod dveřmi bude zapsán do historie. Volba má význam 

pouze v tom případě, že je zaškrtnutá volba Aktivovat výstup při 
protažení karty.
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Ovládat podsystémy Zaškrtnutá volba Ovládat podsystémy přiřazené panelu znamená, že
přiřazené panelu panelem lze ovládat podsystémy přiřazené tomuto docházkovému 

panelu.

Blokovat přístup Zaškrtnutá volba Blokovat přístup k nepřiřazeným podsystémům
k nepřiřazeným znamená, že přístup k podsystémům, které nejsou přiřazeny této
podsystémům klávesnici bude zablokován. Toto neplatí pro oprávnění Technik a 

Master.

Zobrazovat všechny Zaškrtnutá volba Zobrazovat všechny poplachy a poruchy znamená,
poplachy a poruchy že na displeji ovládacího panelu se budou objevovat všechny poplachy 

a poruchy systému. Implicitně se zde budou objevovat pouze lokální 
poplachy (poplachy z podsystémů přiřazených ovládacímu panelu) a 
nebudou se objevovat poruchy.

Docházkový panel Zaškrtnutá volba Docházkový panel znamená, že ovládací panel bude 
také součástí docházkového systému.

Vyžadovat PIN po Zaškrtnutá volba Vyžadovat PIN po přiložení karty znamená, že
přiložení karty po přečtení karty musí následovat doplňující kód z klávesnice.

Blokovat dveře Zaškrtnutá volba Blokovat dveře stavem podsystému znamená, že je-li
stavem podsystému zastřeženo, nebude dveře možno otevřít.

Nevyhlašovat Zaškrtnutá volba Nevyhlašovat nedovolené přístupy znamená, že
nedovolené přístupy nedovolené přístupy nebudou systémem vyhlašovány.

Otevírat dveře i při Zaškrtnutá volba Otevírat dveře i při zastřežování znamená, že
zastřežování dveře lze otevřít i v procesu zastřežování.

Ovládání podsystémů Zaškrtnutá volba Ovládání podsystémů dvěma čtečkami a ne tlačítkem
dvěma čtečkami a ne znamená, že podsystém nebude ovládán stavem tlačítka, ale
tlačítkem systémem dvou čteček – vnější a vnitřní.

Automatické Zaškrtnutá volba Automatické přemosťování při zapnutí přístupovou
přemosťování při kartou znamená, že při zapínání přístupovou kartou se bude provádět
zapnutí přístupovou automatické přemosťování v souladu s prioritou karty a vstupu.
kartou

Podsystém se Zaškrtnutá volba Podsystém se zamkne při ovládání přístupovou
zamkne při ovládání kartou  znamená, že při ovládání přístupovou kartou se podsystém
přístupovou kartou vždy zamkne. Narušená a nepřemostěná čidla vyhlásí poplachy.

Podsystém Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo skupinu 
podsystémů), který bude ovládán tímto panelem. Seznam podsystémů, 
seznamů a skupin lze otevřít stiskem tlačítka na pravé straně.

Popis je ve tvaru:
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Pnnn: A/a text  nebo  Snnn: xxx nebo  Gnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystémů,
G je skupina podsystémů,
nnn je číslo podsystému, seznamu nebo skupiny,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xxx je mnemonické označení všech podsystémů seznamu,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu
text je text popisující podsystém nebo skupinu.

Aktivita pro Fn Ke každému panelu lze v seznamech Aktivita pro Fn vybrat akce, 
které nastanou při stisku funkčních kláves F1 až F4.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec 
libovolných znaků, který má význam textového popisu ovládacího 
panelu. Text lze také vybrat přímo z již definovaných textů, které se 
objeví po stisku tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Pískání V rámečku Pískání lze pro každý panel blíže specifikovat pět 
časových intervalů, po dobu trvání kterých bude aktivována akustická 
signalizace. Délka signalizace může být 0 až 999 sekund ale pokud 
bude hodnota větší než 60 sekund, bude automaticky zaokrouhlována 
na 5-ti sekundové násobky.

při poplachu
Délka akustické signalizace při vyhlášení poplachu.

při poruše
Délka akustické signalizace při vyhlášení poruchy.

pro síť a baterii
Délka akustické signalizace při výpadku síťového napětí a při poruše 
záložní baterie.

při předzvěsti
Délka akustické signalizace při vyhlášení předzvěsti nebo znamení.

při volbě
Délka akustické signalizace při vyhlášení aktivity.
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[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] budou akceptovány nové parametry 
definovaného ovládacího panelu. Při změně dat je název tlačítka 
automaticky barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich 
akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného ovládacího panelu. Aktivity se nekopírují.
Klávesová zkratka je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a okno se uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Řadiče

Příkaz umožňuje nadefinovat všechny řadiče Dominor, které jsou 
připojeny prostřednictvím RS485.

Linka Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je připojen definovaný 
řadič. Výběr linky způsobí, že se v seznamu Modul objeví všechny 
možné řadiče vybrané linky.

Modul Ze seznamu Modul lze vybrat řadič. Číslo vybraného řadiče se 
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automaticky objeví v titulku dialogového okna.

Aktivita při stisku Ke každému řadiči lze v seznamu Aktivita při stisku tlačítka vybrat 
akci, která nastane při stisku tlačítka řadiče.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivita při stisku není ústřednou prozatím podporována.

Podsystém Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém, skupinu nebo seznam, 
který bude ovládán tímto řadičem. Seznam podsystémů, seznamů a 
skupin lze otevřít stiskem tlačítka na pravé straně.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text  nebo  Snnnn: xxx nebo  Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystémů,
G je skupina podsystémů,
nnnn je číslo podsystému, seznamu nebo skupiny,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xxx je mnemonické označení všech podsystémů seznamu,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu
text je text popisující podsystém nebo skupinu.

Volba je dostupná pouze u jiného, než ovládacího panelu Dominor.

MRB1–pro ovládání Zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání bytových jednotek znamená, že
bytových jednotek tento řadič je určen pro ovládání bytových jednotek. Volba má význam 

pouze u ústředny s bytovou verzí a je dostupná pouze pro řadiče MR1.

Aktivovat výstup Zaškrtnutá volba Aktivovat výstup při protažení karty znamená, že
při protažení karty výstup relé řadiče bude použit k k ovládání elektromechanického

zámku. V opačném případě bude výstup volně k dispozici. Volba je 
dostupná pouze není-li zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání 
bytových jednotek.

Zapisovat průchody Zaškrtnutá volba Zapisovat průchody dveřmi do historie znamená, že
dveřmi do historie každý průchod dveřmi bude zapsán do historie. Volba je dostupná 

pouze v případě, že je zaškrtnutá volba Aktivovat výstup při protažení 
karty a volba MRB1 – pro ovládání bytových jednotek zaškrtnutá není.

Ovládat podsystémy Zaškrtnutá volba Ovládat podsystémy přiřazené řadiči znamená, že
přiřazené řadiči vybraný podsystém bude ovládán tímto řadičem. Volba je dostupná 



PŘÍKAZY

133

pouze není-li zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání bytových 
jednotek.

Vyžadovat PIN Zaškrtnutá volba Vyžadovat PIN po přiložení karty znamená, že
po přiložení karty po přečtení karty musí následovat doplňující kód z klávesnice. Volba 

je dostupná pouze není-li zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání 
bytových jednotek.

Blokovat dveře Zaškrtnutá volba Blokovat dveře stavem podsystému znamená, že je-li
stavem podsystému zastřeženo, nebude dveře možno otevřít. Volba je dostupná pouze 

není-li zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání bytových jednotek.

Nevyhlašovat Zaškrtnutá volba Nevyhlašovat nedovolené přístupy znamená, že
nedovolené přístupy nedovolené přístupy nebudou systémem vyhlašovány. Volba je 

dostupná pouze není-li zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání 
bytových jednotek.

Otevírat dveře i při Zaškrtnutá volba Otevírat dveře i při zastřežování znamená, že
zastřežování dveře lze otevřít i v procesu zastřežování. Volba je dostupná pouze 

není-li zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání bytových jednotek.

Ovládání podsystémů Zaškrtnutá volba Ovládání podsystémů dvěma čtečkami a ne tlačítkem
dvěma čtečkami znamená, že podsystém nebude ovládán stavem tlačítka, ale systémem
a ne tlačítkem dvou čteček – vnější a vnitřní. Volba je dostupná pouze není-li 

zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání bytových jednotek.

Automatické Zaškrtnutá volba Automatické přemosťování při zapnutí přístupovou
přemosťování při kartou znamená, že při zapínání přístupovou kartou se bude provádět
zapnutí přístupovou automatické přemosťování v souladu s prioritou karty a vstupu. Volba
kartou je dostupná pouze není-li zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání 

bytových jednotek.

Podsystém se vždy Zaškrtnutá volba Podsystém se vždy zamkne při ovládání přístupovou
zamkne při ovládání kartou znamená, že při ovládání přístupovou kartou se podsystém
přístupovou kartou vždy zamkne. Narušená a nepřemostěná čidla vyhlásí poplachy. Volba 

je dostupná pouze není-li zaškrtnutá volba MRB1 – pro ovládání 
bytových jednotek.

Tamper čidla slouží Zaškrtnutá volba Tamper čidla slouží k otevírání dveří znamená, že
k otevírání dveří tamperová část dvojitě vyváženého vstupu C bude sloužit k otevírání 

dveří (i v režimu off-line).

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] bude akceptováno nové nastavení vybraného 
řadiče. Při změně dat je název tlačítka automaticky barevně zvýrazněn, 
což indikuje, že pro jejich akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného řadiče. Aktivita se nekopíruje. Klávesová 
zkratka je <Ctrl>+<C>.
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[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Tabla

Příkaz umožňuje nadefinovat všechna tabla Dominor, která jsou 
připojena prostřednictvím RS485.

Linka Ze seznamu Linka lze vybrat linku, na kterou je připojeno definované 
tablo. Výběr linky způsobí, že se v seznamu Modul objeví všechna 
tabla vybrané linky.

Modul Ze seznamu Modul lze vybrat tablo. Číslo vybraného tabla se 
automaticky objeví v titulku dialogového okna.

Tablo přemostěno Zaškrtnutá volba Tablo přemostěno dočasně vyřazuje modul tabla ze 
systému.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec, 
který má význam textového popisu tabla. Text lze také vybrat přímo z 
již definovaných textů, které se objeví po stisku tlačítka na pravé 
straně vstupní řádky.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] bude akceptováno nové nastavení vybraného 
tabla. Při změně dat je název tlačítka automaticky barevně zvýrazněn, 
což indikuje, že pro jejich akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
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uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Komunikátory MK1

Příkaz umožňuje nadefinovat všechny komunikátory MK1, které jsou 
připojeny prostřednictvím RS485.

Slot Ze seznamu Slot lze vybrat slot, na který je připojen definovaný 
komunikátor MK1. Výběr slotu způsobí, že se ve vybrané záložce 
objeví data vybraného komunikátoru.

[ Záložku uložit ] Aktivací tlačítka [Záložku uložit] budou akceptovány nové parametry 
vybrané záložky, což se projeví přidáním hvězdičky do jejího názvu.

[ Záložku smazat ] Aktivací tlačítka [Záložku smazat] budou vymazány parametry 
vybrané záložky, což se projeví ztrátou hvězdičky v jejím názvu.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Záložka Tlf. čísla komunikátoru

Záložka umožňuje nadefinovat všech patnáct telefonních čísel 
komunikátorové části komunikátoru MK1. Výběr definovaného čísla 
lze provést na záložce v horní části. Čísla, která jsou definována, jsou 
označena hvězdičkou. Je-li definováno alespoň jedno telefonní číslo, 
je hvězdička doplněna také k názvu hlavní záložky.

Definice parametrů v záložce je ukončena teprve po stisknutí tlačítka 
[Záložku uložit]. Zrušení parametrů lze provést stisknutím tlačítka 
[Záložku smazat].

Číslo přemostěno Pokud uživatel požaduje přemostění telefonního čísla komunikátoru, 
tj. jeho dočasné programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout 
volbu Číslo přemostěno.

Přemostění telefonního čísla není ústřednou prozatím podporováno.

Telefonní číslo Ve vstupní řádce Telefonní číslo lze zadat až 16 znaků telefonního 
čísla. Číslo může obsahovat číslice 0 až 9 a znaky ‘P’ (pauza 2,5s) a 
‘T’ (test tónu před dalším číslem).

Protokol Ve vstupní řádce Protokol lze vybrat přenosový protokol určený pro 
definované číslo. Možnosti se objeví po stisku tlačítka na pravé straně 
vstupní řádky.

Silent Knight 4+2
Tento protokol vyžaduje pozdější definici dvoumístného 
hexadecimálního kódu.

Franklin Fast 4+2
Tento protokol vyžaduje pozdější definici dvoumístného 
hexadecimálního kódu.

Radionix
Tento protokol vyžaduje pozdější definici dvoumístného 
hexadecimálního kódu.

Ademco Contact ID
Tento protokol vyžaduje pozdější definici devítimístného 
hexadecimálního kódu. Tato volba je implicitní.

Adresa objektu Ve vstupní řádce Adresa objektu lze zadat 4-znakovou adresní 
identifikaci objektu. Adresa může obsahovat hexadecimální číslice 0 
až F.

Záložní telefonní Ve vstupní řádce Záložní telefonní číslo lze zvolit existující (již
číslo definované) telefonní číslo komunikátoru. Je-li vybrána hodnota 0, 
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nebude záložní číslo definováno a vstupní řádka Počet přechodů mezi 
čísly nebude dostupná.

Počet přechodů Ve vstupní řádce Počet přechodů mezi čísly lze zvolit počet přechodů
mezi čísly mezi tímto a záložním telefonním číslem. Dovolené hodnoty jsou 0 až 

12 a implicitně je nastaven 1 přechod.

Počet vytáčení Ve vstupní řádce Počet vytáčení lze zvolit počet pokusů o vytočení 
tohoto telefonního čísla. Dovolené hodnoty jsou 1 až 12 a implicitně je
nastaveno 1 vytáčení.

Počet opakování Ve vstupní řádce Počet opakování lze zvolit počet opakování 
nepotvrzené zprávy na toto telefonní číslo. Dovolené hodnoty jsou 2 
až 12 a implicitně jsou nastavena 2 opakování.

Aktivity při volání Rámeček Aktivity při volání umožňuje definovat akce, které nastanou 
po provedeném volání na toto telefonní číslo. Implicitně se žádné akce 
neprovádějí.

při poruše
Akce, která nastane při neúspěšném volání.

při úspěšném volání
Akce, která nastane při úspěšném volání.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Tónová volba Zaškrtnutá volba Tónová volba znamená, že volba tohoto telefonního 
čísla se provede tónově. Jinak se provede pulsně. Implicitně je volba 
zaškrtnuta.

Testovat Zaškrtnutá volba Testovat oznamovací tón znamená, že po zvednutí
oznamovací tón bude testován oznamovací tón. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Posun kódů čidel Zaškrtnutá volba Posun kódů čidel znamená, že kódy čidel budou 
posunuty v závislosti na čísle slotu, ke kterému je komunikátor 
připojen. Implicitně není volba zaškrtnuta.

Na telefonní číslo Rámeček Na telefonní číslo předávat dovoluje definovat skupiny
předávat událostí, které se budou na toto telefonní číslo předávat. Implicitně 

není zvolena žádna skupina událostí.

tísně čidel
Předávat se budou tísně čidel.

poplachy čidel
Předávat se budou poplachy čidel.
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neoprávněné přístupy
Předávat se budou neoprávněné přístupy do systému.

poruchy zdrojů
Předávat se budou poruchy zdrojů.

ostatní poruchy
Předávat se budou ostatní systémové poruchy.

ovládání podsystémů
Předávat se bude ovládání podsystémů.

Předávat Výběr podmnožiny podsystémů v seznamu Předávat z podsystémů
z podsystémů způsobí, že na telefonní číslo budou předána pouze ta čidla a ovládání, 

která jsou přiřazena podsystémům z vybrané podmnožiny. Implicitně 
jsou vybrány podsystémy 0 až 99.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec, 
který má význam textového popisu tohoto telefonního čísla. Text lze 
také vybrat přímo z již definovaných textů, které se objeví po stisku 
tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Záložka Oznamovací tón

Záložka umožňuje nadefinovat všechny parametry vztahující se
k testování oznamovacího tónu linky. Jsou-li parametry nadefinovány 
je k názvu záložky doplněna hvězdička.

Definice parametrů v záložce je ukončena teprve po stisknutí tlačítka 
[Záložku uložit]. Zrušení parametrů lze provést stisknutím tlačítka 
[Záložku smazat].



PŘÍKAZY

139

Test oznamovacího Pokud uživatel požaduje přemostění testu oznamovacího tónu, tj. jeho 
tónu přemostěn dočasné programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout volbu 

Test oznamovacího tónu přemostěn.

Přemostění testu oznamovacího tónu není ústřednou prozatím 
podporováno.

Aktivity Rámeček Aktivity oznamovacího tónu umožňuje definovat akce, které
oznamovacího tónu nastanou po testu oznamovací tónu. Implicitně se žádné akce 

neprovádějí.

při ztrátě
Akce, která nastane při poruše oznamovacího tónu.

při obnovení
Akce, která nastane při obnovení oznamovacího tónu.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Telefonní číslo pro Ve vstupní řádce Telefonní číslo pro předání obnovy oznamovacího
předání obnovy tónu lze zvolit existující (již definované) telefonní číslo komunikátoru.
oznamovacího tónu Je-li vybrána hodnota 0, nebude telefonní číslo definováno a rámeček 

Kód obnovení ozn.tónu nebude dostupný.
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Počet testů pro Ve vstupní řádce Počet testů pro vyhlášení poruchy oznamovacího
vyhlášení poruchy tónu lze zvolit počet testů oznamovacího tónu s chybným výsledkem,
oznamovacího tónu než dojde k vyhlášení poruchy. Dovolené hodnoty jsou 0 až 99 a 

implicitně je nastaven 1 test. Hodnota 0 znamená, že test se nebude 
provádět.

Perioda testu Ve vstupní řádce Perioda testu oznamovacího tónu lze zvolit interval
oznamovacího tónu mezi dvěma testy oznamovacího tónu. Dovolené hodnoty jsou 0 až 

999 minut a implicitně je nastaveno 0 minut.

Kód obnovení V rámečku Kód obnovení ozn. tónu lze definovat kód, který je
ozn. tónu komunikátorem odeslán v případě, že došlo k obnovení oznamovacího 

tónu. Rámeček je dostupný pouze v případě, že je definováno 
Telefonní číslo pro předání obnovy oznamovacího tónu (hodnota > 0).

Formát kódu
V informační řádce se automaticky objeví typ přenosového protokolu, 
který je přiřazen vybranému telefonnímu číslu. Formát protokolu 
definuje strukturu kódu.

Kód
Ve vstupní řádce Kód se zadává kód odesílaný na komunikátor. Jeho 
struktura je dána formátem použitého protokolu. Každá číslice kódu 
má hexadecimální tvar a musí být v rozsahu 0 až F. Implicitně je 
hodnota kódu 0. V případě protokolu Contact ID je implicitní hodnota 
částí GG a ZZZ rovna A.

Záložka Selftest

Záložka umožňuje nadefinovat všechny parametry vztahující se 
k autotestu komunikátoru. Jsou-li parametry nadefinovány je k názvu 
záložky doplněna hvězdička.

Definice parametrů v záložce je ukončena teprve po stisknutí tlačítka 
[Záložku uložit]. Zrušení parametrů lze provést stisknutím tlačítka 
[Záložku smazat].
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Selftest přemostěn Pokud uživatel požaduje přemostění selftestu, tj. jeho dočasné 
programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout volbu Selftest 
přemostěn.

Přemostění selfttestu není ústřednou prozatím podporováno.

Aktivity selftestu Rámeček Aktivity selftestu umožňuje definovat akce, které nastanou 
po provedení selftestu. Implicitně se žádné akce neprovádějí.

při poruše
Akce, která nastane při selhání selftestu.

při úspěchu
Akce, která nastane při úspěšném selftestu.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Telefonní číslo pro Ve vstupní řádce Telefonní číslo pro zaslání selftestu lze zvolit
zaslání selftestu existující (již definované) telefonní číslo komunikátoru. Je-li vybrána 

hodnota 0, nebude telefonní číslo definováno a rámeček Kód selftestu
nebude dostupný.
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Počet pokusů pro Ve vstupní řádce Počet pokusů pro vyhlášení poruchy selftestu lze
vyhlášení poruchy zvolit počet pokusů selftestu s chybným výsledkem, než dojde
selftestu k vyhlášení poruchy. Dovolené hodnoty jsou 0 až 99 a implicitně je 

nastavena 0. Hodnota 0 znamená, že test se nebude provádět.

Perioda zasílání Ve vstupní řádce Perioda zasílání selftestu lze zvolit interval mezi
selftestu dvěma selftesty. Dovolené hodnoty jsou 0 až 999 hodin a implicitně je 

nastaveno 0 hodin.

Kód selftestu V rámečku Kód selftestu lze definovat kód, který je komunikátorem 
odeslán v případě, že došlo k poruše při selftestu. Rámeček je 
dostupný pouze v případě, že je definováno Telefonní číslo pro zaslání 
selftestu (hodnota > 0).

Formát kódu
V informační řádce se automaticky objeví typ přenosového protokolu, 
který je přiřazen vybranému telefonnímu číslu. Formát protokolu 
definuje strukturu kódu.

Kód
Ve vstupní řádce Kód se zadává kód odesílaný na komunikátor. Jeho 
struktura je dána formátem použitého protokolu. Každá číslice kódu 
má hexadecimální tvar a musí být v rozsahu 0 až F. Implicitně je 
hodnota kódu 0. V případě protokolu Contact ID je implicitní hodnota 
částí GG a ZZZ rovna A.

Záložka Reset

Záložka umožňuje nadefinovat všechny parametry vztahující se 
k resetu komunikátoru. Jsou-li parametry nadefinovány je k názvu 
záložky doplněna hvězdička.

Definice parametrů v záložce je ukončena teprve po stisknutí tlačítka 
[Záložku uložit]. Zrušení parametrů lze provést stisknutím tlačítka 
[Záložku smazat].
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Reset přemostěn Pokud uživatel požaduje přemostění resetu, tj. jeho dočasné 
programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout volbu Reset 
přemostěn.

Přemostění resetu není ústřednou prozatím podporováno.

Telefonní číslo pro Ve vstupní řádce Telefonní číslo pro zaslání resetu lze zvolit
zaslání resetu existující (již definované) telefonní číslo komunikátoru. Je-li vybrána 

hodnota 0, nebude telefonní číslo definováno a rámeček Kód resetu
nebude dostupný.

Aktivita po resetu Vstupní řádek Aktivita po resetu umožňuje definovat akci, která
nastane po provedení resetu. Implicitně se žádná akce neprovádí.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Kód resetu V rámečku Kód resetu lze definovat kód, který je komunikátorem 
odeslán po provedeném resetu. Rámeček je dostupný pouze v případě, 
že je definováno Telefonní číslo pro zaslání resetu (hodnota > 0).

Formát kódu
V informační řádce se automaticky objeví typ přenosového protokolu, 
který je přiřazen vybranému telefonnímu číslu. Formát protokolu 
definuje strukturu kódu.
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Kód
Ve vstupní řádce Kód se zadává kód odesílaný na komunikátor. Jeho 
struktura je dána formátem použitého protokolu. Každá číslice kódu 
má hexadecimální tvar a musí být v rozsahu 0 až F. Implicitně je 
hodnota kódu 0. V případě protokolu Contact ID je implicitní hodnota 
částí GG a ZZZ rovna A.

Záložka Parametry modemu

Záložka umožňuje nadefinovat všechny parametry modemové části 
komunikátoru MK1. Jsou-li parametry nadefinovány je k názvu 
záložky doplněna hvězdička.

Definice parametrů v záložce je ukončena teprve po stisknutí tlačítka 
[Záložku uložit]. Zrušení parametrů lze provést stisknutím tlačítka 
[Záložku smazat].

Instalační režim Pokud uživatel požaduje aby dálková správa umožňovala přechod
povolen vzdálené ústředny do instalačního režimu, pak musí zaškrtnout volbu 

Instalační režim povolen. Implicitně není instalační režim povolen.

Stažení konfigurace Pokud uživatel požaduje aby dálková správa umožňovala přečtení
povoleno konfigurace ze vzdálené ústředny, pak musí zaškrtnout volbu Stažení 

konfigurace povoleno. Implicitně není stahování povoleno.
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Zaslání konfigurace Pokud uživatel požaduje aby dálková správa umožňovala nahrání
povoleno konfigurace do vzdálené ústředny, pak musí zaškrtnout volbu Zaslání 

konfigurace povoleno. Implicitně není zaslání povoleno.

Parametry modemu Pokud uživatel požaduje přemostění parametrů modemu, tj. jeho 
přemostěny dočasné programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout volbu 

Parametry modemu přemostěny.

Přemostění parametrů modemu není ústřednou prozatím 
podporováno.

Počet zazvonění Ve vstupní řádce Počet zazvonění lze zvolit počet zazvonění než 
modem zvedne příchozí volání. Dovolené hodnoty jsou 1 až 3 a 
implicitně jsou nastavena 2 zvonění.

Typ spojení Ve vstupní řádce Typ spojení lze zvolit režim, v jakém bude modem 
komunikovat se vzdálenou stranou.

nepovoleno
Vzdálený přístup modem nepovoluje.

přímé spojení
Modem přijme volání a ustaví spojení.

zpětné volání S
Modem přijme volání, zavěsí a zavolá zpět na přijaté telefonní číslo.

zpětné volání U
Modem přijme volání, zavěsí a zavolá zpět na telefonní číslo získané 
z ústředny. Toto je implicitní volba.

zpětné volání M
Modem přijme volání, zavěsí a zavolá zpět na telefonní číslo zadané 
masterem vzdálené ústředny.

volitelné spojení
Typ spojení zvolí master vzdálené ústředny.

Max. doba pro Ve vstupní řádce Max. doba pro navázání spojení lze definovat 
navázání spojení maximálně přípustnou dobu pro navázání dálkové správy. Dovolené 

hodnoty jsou 0 až 60 minut a implicitně je nastaveno 10 minut.

Čas mezi sériemi Ve vstupní řádce Čas mezi sériemi zvonění lze definovat interval mezi
zvonění dvěma po sobě následujícími sériemi zvonění. Dovolené hodnoty jsou 

20 až 60 sekund a implicitně je nastaveno 50 sekund.

Aktivity Rámeček Aktivity umožňuje definovat akce, které nastanou v době 
trvání dálkové správy. Implicitně se žádné akce neprovádějí.
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při povolení dálkové správy
Akce, která nastane při povolení dálkové správy.

při úspěšném připojení dálkové správy
Akce, která nastane při úspěšném připojení dálkové správy.

při neúspěšném připojení dálkové správy
Akce, která nastane při neúspěšném připojení dálkové správy.

při ukončení dálkové správy
Akce, která nastane při ukončení dálkové správy.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Záložka Heslo

Záložka umožňuje nadefinovat přístupové heslo vzdálené správy 
ústředny. Je-li heslo nadefinováno je k názvu záložky doplněna 
hvězdička.

Definice parametrů v záložce je ukončena teprve po stisknutí tlačítka 
[Záložku uložit]. Zrušení parametrů lze provést stisknutím tlačítka 
[Záložku smazat].
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Heslo přemostěno Pokud uživatel požaduje přemostění hesla pro vzdálenou správu, tj. 
jeho dočasné programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout 
volbu Heslo přemostěno.

Přemostění hesla není ústřednou prozatím podporováno.

Heslo Ve vstupní řádce Heslo lze zadat až 20 znaků představujících 
přístupový kód určený pro vzdálenou správu ústředny. Heslo se 
vypisuje v utajeném tvaru. Heslo nesmí obsahovat mezeru.

Heslo pro ověření Ve vstupní řádce Heslo pro ověření musí obsluha zopakovat heslo 
zadané v řádce Heslo. Ověřované heslo se vypisuje v utajeném tvaru.

Záložka AT příkaz

Záložka umožňuje nadefinovat inicializační příkaz pro modemovou 
část komunikátoru MK1. Je-li příkaz nadefinován je k názvu záložky 
doplněna hvězdička.

Definice parametrů v záložce je ukončena teprve po stisknutí tlačítka 
[Záložku uložit]. Zrušení parametrů lze provést stisknutím tlačítka 
[Záložku smazat].

AT příkaz Pokud uživatel požaduje přemostění inicializačního AT příkazu 
přemostěn modemu, tj. jeho dočasné programové vyřazení ze systému, pak musí 

zaškrtnout volbu AT příkaz přemostěn.
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Přemostění AT příkazu není ústřednou prozatím podporováno.

AT příkaz Ve vstupní řádce AT příkaz lze zadat až 20 znaků představujících 
inicializační příkaz modemu. Tento příkaz může, ale nemusí, začínat 
prefixem ‘AT’ a je do modemu zasílán vždy po jeho resetu.

Záložka Tlf. čísla modemu

Záložka umožňuje nadefinovat obě telefonní čísla modemové části 
komunikátoru MK1. Výběr definovaného čísla lze provést na záložce 
v horní části. Čísla, která jsou definována, jsou označena hvězdičkou. 
Je-li definováno alespoň jedno telefonní číslo, je hvězdička doplněna 
také k názvu hlavní záložky.

Definice parametrů v záložce je ukončena teprve po stisknutí tlačítka 
[Záložku uložit]. Zrušení parametrů lze provést stisknutím tlačítka 
[Záložku smazat].

Číslo přemostěno Pokud uživatel požaduje přemostění telefonního čísla modemu, tj. 
jeho dočasné programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout 
volbu Číslo přemostěno.

Přemostění telefonního čísla není ústřednou prozatím podporováno.

Telefonní číslo Ve vstupní řádce Telefonní číslo lze zadat až 16 znaků telefonního 
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čísla. Číslo může obsahovat číslice 0 až 9 a znaky ‘P’ (pauza 2,5s) a 
‘T’ (test tónu před dalším číslem).

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec, 
který má význam textového popisu tohoto telefonního čísla. Text lze 
také vybrat přímo z již definovaných textů, které se objeví po stisku 
tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Počet vytáčení Ve vstupní řádce Počet vytáčení lze zvolit počet pokusů o vytočení 
tohoto telefonního čísla. Dovolené hodnoty jsou 1 až 12 a implicitně je
nastaveno 1 vytáčení.

Tónová volba Zaškrtnutá volba Tónová volba znamená, že volba tohoto telefonního 
čísla se provede tónově. Jinak se provede pulsně. Implicitně je volba 
zaškrtnuta.

Testovat Zaškrtnutá volba Testovat oznamovací tón znamená, že po zvednutí
oznamovací tón bude testován oznamovací tón. Implicitně je volba zaškrtnuta.

Vstupy a výstupy

Vstupy i výstupy mohou být několika typů a záleží 
pouze na typu karty anebo modulu, jaký a kolik 
kterých vstupů či výstupů nabízí.
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Vstupy

Karta/modul Počet vstupů Čísla vstupů Vstupy na modulu

IN4.2 8 0...7 I0(P+T)...I3(P+T)

IN8.1 8 0...7 I0...I7

IN8.2 16 0...15 I0(P+T)...I7(P+T)

RH3 0/3 3 0,2...3 interní vstupy pro hlídání 0+0-, 1+1-, 2+2-

RH3 0/2+1 2 2...3 interní vstupy pro hlídání 1+1-, 2+2-

RH3 2/2 4 0...3 0+, 0-,  interní vstupy pro hlídání 1+1-, 2+2-

OP1 17 0...16 I0(P+T)...I7(P+T), TS

ML1 17 0...16 I0(P+T)...I7(P+T), TS

L1 2 0...1 0, 1

LM1 3 0...2 Č0...Č2

LM2 6 0...5 Č0...Č5

LM4 9 0...8 Č0...Č5, TS, Č7...Č8

LM5 9 0...8 Č1(T+P), Č3(T+P), Č5(T+P), Č7(T+P), TS

VZ2 9 0...8 Č1...Č5

VZ3 9 0...8 ČA...ČD

N4 9 0...8 Č0...Č5, TS, Č7...Č8

SPIDER 64 x 64 (0-63) x (0-63) 0...4095

OP Dominor 4 0...3 C(P+T), D, T

LM Dominor 17 0...16 C0(P+T)...C7(P+T), TS

Řadič Dominor 4 0...3 C(P+T), D, interní tlač.

Tablo Dominor 1 0 TS(T)

Zdroj Dominor 17 0...16 int.0(P+T)...int.6(P+T), C(P+T), TS

Ladon 105 0...104 0...104

Čidlový modul 
MC1

8 x 2 0...15 ČIDLO (P),
TAMPER (T)

Linkový přijímač 
MX1S

(1 až 8) x 16 + 1 (0-7) x (0-15),
16

(*) stavové informace, vysílače,
tamper modulu

Vysvětlivky: (P+T)...poplach+tamper (dvojitě vyvážený vstup)
TS...tamper skřínky int...nevyvedený (interní) vstup s pevnou funkcí
(*)...význam vstupu je závislý na typu přijímače a při definici je uveden v závorce.

V dialogovém okně lze nadefinovat parametry všech vstupů.
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Linka/Karta Ze seznamu Linka/Karta lze vybrat linku anebo statickou kartu, na 
které je definovaný vstup. To automaticky zaktualizuje seznamy 
Modul a Vstup.

Modul Seznam Modul má význam pouze u linkových modulů, a lze z něj 
vybrat modul s definovaným vstupem. Výběr modulu automaticky 
zaktualizuje seznam Vstup.

Vstup Ze seznamu Vstup lze vybrat definovaný vstup. Číslo vybraného 
vstupu se automaticky objeví v titulku dialogového okna. V závorce 
může být uveden význam vstupu anebo číslování dvojitě vyvážených 
vstupů. Pokud je vstup definován, je u jeho adresy uvedena hvězdička. 
Popis vstupu se automaticky objeví v informační řádce v dolní části 
dialogového okna.

Typ vstupu Každý vstup může být jiného typu a proto lze v rámečku Typ vstupu
specifikovat o jaký typ vstupu půjde.

Nepoužitý
Vstup může mít definovány parametry ale v systému není použit. 
Tento typ se používá při předběžné definici ještě neexistujícího 
vstupu. Vstup nemusí být zakončen vyvažovacím odporem.

Poplach
Poplach je vyhlášen pouze při rozvážení vstupu v době střežení 
(zamčený podsystém). Jinak systém na rozvážení vstupu nereaguje.
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Poplach zpožděný
V době střežení vstup při svém rozvážení spustí vstupní zpoždění 
příslušného podsystému a vyhlásí zpožděný poplach, pokud není 
v nastavené době příslušný podsystém odemčen. V době nestřežení 
systém na jeho rozvážení nereaguje.

Poplach zpožděný vnitřní
V době střežení spustí rozvážení vstupu vstupní zpoždění (je-li před 
ním rozvážen vstup typu Poplach zpožděný) anebo spustí okamžitý 
poplach. V době nestřežení systém na jeho rozvážení nereaguje.

Panika
Vstup pro tísňová tlačítka. Jeho chování je totožné s typem Poplach s 
tím rozdílem, že indikace na ovládacím panelu je tichá.

Tamper - ochranný kontakt
Vstup pro připojení ochranných kontaktů detektorů a kabeláže. Je 
střežen nepřetržitě.

[ <-- ] V případě dvojitě vyváženého vstupu, lze aktivací tlačítka [<--],
zkopírovat do „tamperové“ části vstupu parametry „poplachové“ části 
téhož vstupu. Klávesová zkratka je <Ctrl>+<T>.

Ze seznamu vedle šipky lze vybrat prioritu, která bude implicitně při 
tomto kopírování použita.

Předzvěst
Vstup nemá charakter poplachu ale varování a indikuje trvání události 
(např. narušení smyčky). Po odeznění události odezní také indikace.

Znamení
Vstup nemá charakter poplachu ale varování a indikuje vznik události 
(např. narušení smyčky). Po odeznění události indikace trvá až do 
potvrzení uživatelem.

Záznam do historie
Vstup provede pouze záznam události do historie a také případnou 
nadefinovanou aktivitu. Vstup lze použít jako skrytou paniku.

Nulování stavu
Vstup nuluje stav jiného vstupu. Při instalaci se místo podsystému 
zadává číslo nulovaného vstupu. Používá se např. u systému SPIDER, 
kde se jedním kontaktem vyhlašuje poplach a druhým se nuluje jeho 
stav, aby systém měl informaci o zavření oken, dveří....

Automaticky nulovaný poplach
Vstup je určen pro systém SPIDER a chová se stejně jako vstup typu 
Poplach. Tento typ vstupu nepotřebuje nulování jiným vstupem, 
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zatímco vstup typu Poplach musí být nulován jiným vstupem typu 
Nulování stavu.

Výpadek síťového napájení
Vstup používaný pro indikaci výpadku sítě vzdáleného zdroje.

Porucha baterie
Vstup používaný pro indikaci poruchy baterie vzdáleného zdroje.

Zápisy do historie
Vstup má stejné chování jako vstup typu Záznam do historie s tím 
rozdílem, že se do historie zapisuje jak narušení, tak uklidnění tohoto 
vstupu.

Porucha
Vstup používaný pro indikaci poruchy.

Ovládání podsystému
Vstup používaný pro ovládání podsystému pomocí klíčenky. Při 
vyvážení vstupu se zadaný podsystém otevře, při narušení uzavře. K 
uzavření podsystému dojde pouze tehdy, jsou-li všechny vstupy patřící 
do ovládaného podsystému vyváženy. Vstup nevylučuje ovládání 
stejného podsystému z klávesnice.

Nulování událostí
Vstup při uklidnění znuluje všechny události v historii systému tak, 
jak se nulují pod heslem z klávesnice. Trvale uklidněný nebo narušený 
stav tohoto vstupu nemá na poplachy v systému žádný vliv.

Odchod
V době střežení (podsystém je uzamčen) vyhlásí rozvážení vstupu 
okamžitý poplach, v době nestřežení (podsystém je odemčen) systém 
na jeho rozvážení nereaguje. Na rozdíl od typu Poplach se nehlídá při 
zapínání podsystému.

Odchod zpožděný
V době střežení vstup při svém rozvážení spustí vstupní zpoždění 
příslušného podsystému a vyhlásí zpožděný poplach, pokud není 
v nastavené době příslušný podsystém odemčen. V době nestřežení 
systém na jeho rozvážení nereaguje. Na rozdíl od typu Poplach 
zpožděný se nehlídá při zapínání podsystému.

Odchod zpožděný vnitřní
V době střežení spustí rozvážení vstupu vstupní zpoždění (je-li před 
ním rozvážen vstup typu Poplach zpožděný) anebo spustí okamžitý 
poplach. V době nestřežení systém na jeho rozvážení nereaguje. Na 
rozdíl od typu Poplach zpožděný vnitřní se nehlídá při zapínání 
podsystému.
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Kombinované
Vstup se chová ve dne jako typ Předzvěst a v noci jako typ Poplach.

Kombinované zpožděné
Vstup se chová ve dne jako typ Předzvěst a v noci jako typ Poplach 
zpožděný.

Kombinované zpožděné vnitřní
Vstup se chová ve dne jako typ Předzvěst a v noci jako typ Poplach 
zpožděný vnitřní.

Indikační poplach
Vstup se chová jako typ Poplach a je určený pro indikaci na table 
Dominor.

Indik. poplach zpožděný
Vstup se chová jako typ Poplach zpožděný a je určený pro indikaci na 
table Dominor.

Indik. popl. zpožd. vnitřní
Vstup se chová jako typ Poplach zpožděný vnitřní a je určený pro 
indikaci na table Dominor.

Indikační panika
Vstup se chová jako typ Panika a je určený pro indikaci na table 
Dominor.

Indikační tamper
Vstup se chová jako typ Tamper - ochranný kontakt a je určený pro 
indikaci na table Dominor.

Indikační výpadek sítě
Vstup se chová jako typ Výpadek síťového napájení a je určený pro 
indikaci na table Dominor.

Indikační porucha baterie
Vstup se chová jako typ Porucha baterie a je určený pro indikaci na 
table Dominor.

Indikační záznam do hist.
Vstup se chová jako typ Záznam do historie a je určený pro indikaci 
na table Dominor.

Indikační odchod
Vstup se chová jako typ Odchod a je určený pro indikaci na table 
Dominor.

Indikační odchod zpožď.
Vstup se chová jako typ Odchod zpožděný a je určený pro indikaci na 
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table Dominor.

Indikační odch. zp. vnitřní
Vstup se chová jako typ Odchod zpožděný vnitřní a je určený pro 
indikaci na table Dominor.

Požár
Vstup je určený pro indikaci požáru.

Hlídání dveří
Vstup je určený pro indikaci stavu dveří.

Otevření dveří
Vstup je určený pro připojení tlačítka řadiče.

Evakuace
Aktivace vstupu vyvolá otevření všech dveří.

Vstup přemostěn Zaškrtnutá volba Vstup přemostěn dočasně vyřazuje vstup ze systému.

Inverzní polarita Zaškrtnutá volba Inverzní polarita znamená, že vstup reaguje na 
vyvážení (uvedení do klidového stavu). V opačném případě vstup 
reaguje na rozvážení.

SW filtrace Zaškrtnutá volba SW filtrace znamená, že vstup bude programově 
ošetřen proti falešným alarmům. Implicitně je filtrace zapnutá. U 
vstupů jiných, než na linkách Dominor a Reminus, se doporučuje ji 
mít zapnutou.

Předávat stav na Zaškrtnutá volba Předávat stav na PCO znamená, že kromě poplachů
PCO se budou na PCO přenášet také ostatní stavy vstupu.

Předávat poplach na Zaškrtnutá volba Předávat poplach na PCO znamená, že poplachy
PCO vstupu se budou přenášet na PCO.

Priorita V seznamu Priorita dovoluje systém zvolit skupinu osob, které mohou 
přemostit definovaný vstup. Seznam priorit lze otevřít stiskem tlačítka 
na pravé straně.

Uživatelé jsou rozděleni do 16-ti skupin a každé skupině je přidělena 
tzv. priorita, což je číslo od 0 (Technik - nejvyšší priorita) do 15 
(Informátor - nejnižší priorita).

Příklad: Pokud bude pro přemostění vstupu zvolena priorita  6, pak 
přemostění mohou provádět pouze uživatelé s prioritou 6 a vyšší.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec, 
který má význam textového popisu vstupu. Text lze také vybrat přímo 
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z již definovaných textů, které se objeví po stisku tlačítka na pravé 
straně vstupní řádky.

Podsystém Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém, ke kterému bude vstup 
přiřazen. Seznam podsystémů lze otevřít stiskem tlačítka na pravé 
straně.

Popis podsystému je ve tvaru: Pnnnn: A/a text,

kde: nnnn je číslo podsystému,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém
text je text popisující podsystém.

V případě vstupu typu Nulování stavu, je tento parametr nahrazen 
vstupní řádkou Nulovaný vstup.

Nulovaný vstup Ve vstupní řádce Nulovaný vstup lze specifikovat číslo vstupu, který 
bude právě definovaným vstupem nulován. Tvar zadávaného vstupu:

q-z pro výstup na zásuvné kartě,
x-y-z pro ostatní výstupy,

kde q je číslo zásuvné karty,
x je číslo linky,
y je číslo modulu na lince,
z je číslo vstupu.

1. aktivita Ke každému vstupu lze v seznamu 1. aktivita vybrat akci, která se
2. aktivita provede pouze jednou, při prvním narušení vstupu a při zavřeném
3. aktivita podsystému - tedy při vyhlášení poplachu. Pro další provedení akce je
Uklidnění nutno indikaci vynulovat (zresetovat) z ovládacího panelu. V seznamu 

2. aktivita lze vybrat akci, která se provede při každém narušení 
vstupu. V seznamu 3. aktivita lze vybrat akci, která se provede při 
každém narušení vstupu a to pouze tehdy, je-li příslušný podsystém 
zavřený. V seznamu Uklidnění lze vybrat akci, která nastane po 
uvedení příslušného vstupu do klidu a to pouze tehdy, je-li příslušný 
podsystém zavřený.

Je-li vstup definován jako indikační, má 1. aktivita význam výstupu na 
červenou LED a 2. aktivita význam výstupu na zelenou LED.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Informační řádka V dolní části dialogového okna se nachází informační řádka, která 
popisuje vybraný vstup. Je zde obsažen jak logický význam vstupu, 
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tak označení vstupu na fyzickém modulu.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] budou akceptovány nové hodnoty 
definovaného vstupu. Při změně dat je název tlačítka automaticky 
barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být 
tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] bude definovaný vstup odstraněn 
z databáze vstupů.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného vstupu. Aktivity se nekopírují. Klávesová 
zkratka je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.



SetTermW – program pro konfiguraci ústředen řady DOMINUS - MILLENNIUM

158

Výstupy

Karta/modul Počet 
výstupů

Čísla 
výstupů

Druh
výstupu

Označení na modulu

RH3 0/2+1 1
2

0
1...2

P / V
H

0+0-
1+1-...2+2-

RH3 0/3 3 0...2 H 0+0-...2+2-
RH3 2/2 2 1...2 H 1+1-...2+2-
RN4 4 0...3 P / V 0-0+...3-3+
RN8 8 0...7 P / V C0...C3, D4...D7
Ústřednové relé 1 0 P / V ±C±NC±NO
Tablo 
DOMINUS

256 0...255 P / V 4x (C0O0...C0O7, 
C1O8...C0O15, C2O16...C0O23, 
C3O24...C3O32)

ML1 8 0...7 P / V 0+0-...7+7-
OP1 9 0...8 P / V C-0+...C-7+, LED Volba
L1 2 0...1 P / V 0...1
LM4 1 0 P / V KaKb
LM5 1 0 P / V KaKb
VZ2 1 0 P / V KaKb
VZ3 1 0 P / V KaKb
N4 1 0 P / V KaKb
OP 
PanTerm/MK1

1 0 P / V LED Volba

OP Dominor 3 0...2 P / V RR...L1(L2), LED Volba
LM Dominor 8 0...7 P / V O0...O7
Řadič Dominor 2 0...1 P / V RR...interní LED
Tablo Dominor 41 0...40 P / V 0...39, Z
Zdroj Dominor 8 0...7 P / V interní výstupy 0 až 7 s pevnou 

funkcí
Ladon 1 0 P / V povolení sirénky
Čidlový modul 
MC1

8 x 1 0...7 P / V RE1-RE2

Linkový přijímač 
MX1S

(1 až 8) x 8 (0-7) x (0-7) P / V (*) řízení vysílače, stav LED 
vysílače

Vysvětlivky:
          (*)...význam výstupu je závislý na typu přijímače a při jeho definici je uveden
          v závorce.
Označení druhu výstupu:
          H/P/V ... hlídaný / nehlídaný předdefinovaný / nehlídaný volitelný

V dialogovém okně lze nadefinovat parametry všech výstupů.
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Linka/Karta Ze seznamu Linka/Karta lze vybrat linku anebo statickou kartu, na 
které je definovaný výstup. To automaticky zaktualizuje seznamy 
Modul a Výstup.

Modul Seznam Modul má význam pouze u linkových modulů, a lze z něj 
vybrat modul s definovaným výstupem. Výběr modulu automaticky 
zaktualizuje seznam Výstup.

Výstup Ze seznamu Výstup lze vybrat definovaný výstup. Číslo a druh 
vybraného výstupu se automaticky objeví v titulku dialogového okna. 
V závorce může být uveden význam výstupu. Pokud je výstup 
definován, je u jeho adresy uvedena hvězdička. Popis výstupu se 
automaticky objeví v informační řádce v dolní části dialogového okna.

Druh výstupu Každý výstup může být jiného druhu a proto lze v rámečku Druh 
výstupu specifikovat o jaký druh výstupu půjde.

předdefinovaný
Výstup bude nehlídaný předdefinovaný.

volitelný
Výstup bude nehlídaný volitelný.

hlídaný
Výstup bude hlídaný.

Typ výstupu Každý výstup může být jiného typu a proto lze v rámečku Typ výstupu
specifikovat o jaký typ výstupu půjde.
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Nepoužitý
Výstup může mít definovány parametry ale v systému není použit. 
Tento typ se používá při předběžné definici ještě neexistujícího 
výstupu.

Trvalý
Výstup po aktivaci setrvá v aktivním stavu do vynulování uživatelem.

Sledující
Výstup se aktivuje při vzniku události a při jejím skončení se opět 
automaticky deaktivuje. Tento výstup se nenuluje z klávesnice a je 
proto vhodný např. pro indikaci stavu podsystému. 

Sledující prodloužený
Výstup se aktivuje při vzniku události a při jejím skončení se po 
uplynutí nastaveného zpoždění automaticky deaktivuje. Tento výstup 
se nenuluje z klávesnice. Tento typ nelze nastavit u předdefinovaného 
výstupu.

Pulzní od startu
Výstup se aktivuje při vzniku události a po uplynutí nastavené doby se 
opět deaktivuje (i v případě, že událost stále trvá). Tento typ nelze 
nastavit u předdefinovaného výstupu.

Pulzní od konce
Výstup se aktivuje při vzniku události a skončí stanovenou dobu po 
jejím ukončení. Tento typ nelze nastavit u předdefinovaného výstupu.

Pulzující
Výstup opakovaně pulzuje se zadanou střídou. Tento typ nelze
nastavit u předdefinovaného výstupu.

Sledující součtový
Výstup se aktivuje při vzniku první události a automaticky se 
deaktivuje až po uplynutí nastaveného zpoždění od uklidnění poslední 
události. Tento typ je vhodný pro aktivity vstupů a podsystémů. Tento 
výstup se nenuluje z klávesnice. Tento typ nelze nastavit u 
předdefinovaného výstupu.

Dveřní
Výstup je obdobou typu Pulzní od startu. Tento typ nelze nastavit u 
předdefinovaného výstupu.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec 
libovolných znaků, který má význam textového popisu výstupu. Text 
lze také vybrat přímo z již definovaných textů, které se objeví po 
stisku tlačítka na pravé straně vstupní řádky. Text nelze definovat u 
předdefinovaného výstupu.
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Délka aktivní úrovně Ve vstupní řádce Délka aktivní úrovně lze definovat časový interval, 
kdy bude výstup aktivní (není-li to přímo určeno typem výstupu). 
Hodnota může být v intervalu 0 až 999 sekund ale pokud bude 
hodnota větší než 60 sekund, bude automaticky zaokrouhlována na 5-
ti sekundové násobky. Hodnotu lze nastavit pouze u výstupů typu 
Sledující prodloužený, Pulzní od startu, Pulzní od konce, Pulzující a 
Dveřní.

Délka klidové úrovně Ve vstupní řádce Délka klidové úrovně se definuje časový interval, 
kdy bude výstup v klidovém stavu. Hodnota může být v intervalu 0 až 
999 sekund ale pokud bude hodnota větší než 60 sekund, bude 
automaticky zaokrouhlována na 5-ti sekundové násobky. Hodnotu lze 
nastavit pouze u typu Pulzující.

Výstup přemostěn Zaškrtnutá volba Výstup přemostěn dočasně vyřazuje výstup ze 
systému.

Inverzní polarita Zaškrtnutá volba Inverzní polarita znamená, že výstup je v klidu 
sepnutý a při aktivaci rozepne. V opačném případě je výstup v klidu 
rozepnutý a při aktivaci sepne.

Výstup na PCO Zaškrtnutá volba Výstup na PCO znamená, že na PCO půjdou všechny 
stavy výstupu.

Informační řádka V dolní části dialogového okna se nachází informační řádka, která 
popisuje vybraný výstup. Je zde obsažen jak logický význam výstupu, 
tak označení výstupu na fyzickém modulu.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] budou akceptovány nové hodnoty 
definovaného výstupu. Při změně dat je název tlačítka automaticky 
barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být 
tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] bude definovaný výstup odstraněn 
z databáze výstupů.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného výstupu. Klávesová zkratka je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se definice ukončí a dialogové okno se 
uzavře.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Podsystémy

Z důvodu větší přehlednosti se rozsáhlé systémy dělí do menších 
skupin - podsystémů, se kterými lze samostatně pracovat jako se 
samostatnými systémy.

Podsystém Výběr podsystému lze provést v seznamu Podsystém pomocí jeho 
identifikačního čísla, což je automaticky indikováno v titulku 
dialogového okna. V seznamu jsou uvedeny všechny možné 
podsystémy ale pouze podsystémy označené znakem * jsou 
definovány. Pokud bude vybrán neoznačený podsystém, budou do 
všech jeho parametrů dosazeny implicitní hodnoty.

Seznam také nabízí možnost hromadné změny a mazání podsystémů 
použitím vícenásobného výběru. Současným stiskem levého tlačítka 
myši a kláves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat více podsystémů 
současně a na ty použít příkazy Vložit nebo Smazat. Bude-li použit 
příkaz Vložit, pak ve výběru nesmí být žádný definovaný podsystém 
(se znakem *).

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec, 
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který má význam textového popisu podsystému. Text lze také vybrat 
přímo z již definovaných textů, které se objeví po stisku tlačítka na 
pravé straně vstupní řádky.

Je-li použit vícenásobný výběr, doplní se k textu identifikační číslo 
podsystému. Neobsahuje-li text žádný znak, nebude definován.

Vstupní zpoždění Ve vstupní řádce Vstupní zpoždění lze definovat zpoždění podsystému 
v sekundách. Vstupní zpoždění může nabývat hodnot 0 až 999 sekund 
ale pokud bude hodnota větší než 60 sekund, bude automaticky 
zaokrouhlována na 5-ti sekundové násobky.

Výstupní zpoždění Ve vstupní řádce Výstupní zpoždění lze definovat zpoždění 
podsystému v sekundách. Výstupní zpoždění může nabývat hodnot 0 
až 999 sekund ale pokud bude hodnota větší než 60 sekund, bude 
automaticky zaokrouhlována na 5-ti sekundové násobky.

Mnemonika Ve vstupní řádce Mnemonika zapnutého pods. lze zadat jednoznakový
zapnutého pods. kód, indikující podsystém v hlídaném stavu. V tomto případě se 

doporučuje písmeno velké abecedy.

Mnemonika Ve vstupní řádce Mnemonika vypnutého pods. lze zadat jednoznakový
vypnutého pods. kód, indikující podsystém v nehlídaném stavu. V tomto případě se 

doporučuje písmeno malé abecedy.

Podsystém zapnut Zaškrtnutá volba Podsystém zapnut znamená, že podsystém bude po 
odeslání instalace do ústředny uveden do ostrého režimu.

Podsystém Pokud uživatel požaduje přemostění podsystému, tj. jeho dočasné
přemostěn programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout volbu 

Podsystém přemostěn.

Přemostění podsystému není ústřednou prozatím podporováno.

Zrušit přemostění Zaškrtnutá volba Zrušit přemostění při vypnutí znamená, že při
při vypnutí vypnutí podsystému budou zrušena všechna přemostění čidel tohoto 

podsystému.

Zrušit poplachy Zaškrtnutá volba Zrušit poplachy při zapnutí znamená, že při zapnutí
při zapnutí podsystému budou zrušeny poplachy čidel tohoto podsystému.

Předávat stav Zaškrtnutá volba Předávat stav na PCO znamená, že stav podsystému
na PCO se bude předávat i na PCO.

Aktivity při zapnutí Definice akcí, které nastanou při uvedení podsystému do střežení, lze 
provést pomocí seznamů 1.aktivita a 2.aktivita v rámečku Aktivity při 
zapnutí.

Aktivity při vypnutí Definice akcí, které nastanou při uvedení podsystému ze stavu 
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střežení, lze provést pomocí seznamů 1.aktivita a 2.aktivita v rámečku 
Aktivity při vypnutí.

Poznámka: Při směrování stavu podsystému na výstup stačí tento 
výstup zadat u jedné z aktivit - buď při zapnutí nebo při vypnutí.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Aktivity při poplachu Definice akcí, které nastanou při poplachu podsystému, lze provést 
v rámečku Aktivity při poplachu. Ke každému podsystému lze 
v seznamu 1. aktivita vybrat akci, která se provede pouze jednou, při 
prvním poplachu podsystému. Pro další provedení akce je nutno 
indikaci vynulovat (zresetovat) z ovládacího panelu. V seznamech 
2.aktivita  a 3.aktivita lze vybrat akce, které se provedou při každém 
poplachu podsystému. V seznamu Uklidnění lze vybrat akci, která 
nastane po uvedení podsystému do klidového stavu.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] dojde k tomu, že podsystém bude definován 
a v seznamu Podsystém dojde k označení jeho čísla znakem *. Proces 
lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Konec. Při změně dat je název 
tlačítka automaticky barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich 
akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde k tomu, že definice vybraného 
podsystému bude zrušena a v seznamu Podsystém dojde u jeho čísla 
ke zrušení znaku *. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka 
Konec.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného podsystému. Aktivity se nekopírují. Klávesová 
zkratka je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivace tlačítka [Konec] dialogové okno uzavře a příkaz ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Společné podsystémy

Někdy je zapotřebí použít podsystém, jehož stav je závislý na stavu 
některého jiného podsystému nebo na stavu více podsystémů. Z tohoto 
důvodu byly zavedeny tzv. společné podsystémy, kterých stavy mohou 
záviset na stavech až dvaceti podsystémů. V dialogovém okně 
Společný podsystém lze vybrat podsystémy, které budou definovány 
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jako společné.

Společný podsystém V seznamu Společný podsystém lze provést výběr společného 
podsystému pomocí jeho identifikačního čísla a popisu. Výběr je 
automaticky indikován v titulku dialogového okna. V seznamu jsou 
uvedeny všechny definované podsystémy systému ale pouze 
podsystémy označené znakem * jsou společné.

Seznam také nabízí možnost hromadné změny a mazání společných 
podsystémů použitím vícenásobného výběru. Současným stiskem 
levého tlačítka myši a kláves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat více 
společných podsystémů současně a na ty použít příkazy Vložit nebo 
Smazat. Bude-li použit příkaz Vložit, pak ve výběru nesmí být žádný 
definovaný společný podsystém (se znakem *).

Společný podsystém Zaškrtnutá volba Společný podsystém přemostěn znamená, že vybraný
přemostěn společný podsystém bude dočasně programově vyřazen ze systému.

Přemostění společného podsystému není ústřednou prozatím 
podporováno.

Odemykání povoleno Společný podsystém bude automaticky odemčen pouze tehdy, bude-li 
jeden z podsystémů ovlivňujících stav společného podsystému 
odemčen a zároveň bude-li volba Odemykání povoleno zaškrtnuta.

Zamykání povoleno Společný podsystém bude automaticky zamčen pouze tehdy, budou-li 
všechny podsystémy ovlivňující stav společného podsystému zamčeny 
a zároveň bude-li volba Zamykání povoleno zaškrtnuta.

Vázaný podsystém Ze seznamu Vázaný podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo 
skupinu podsystémů), kterého stav (stavy) budou ovlivňovat stav 
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společného podsystému. Seznam podsystémů, seznamů a skupin lze 
otevřít stiskem tlačítka na pravé straně.
Popis je ve tvaru:

Pnnnn: A/a text  nebo  Snnnn: xxx nebo  Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystémů,
G je skupina podsystémů,
nnnn je číslo podsystému, seznamu nebo skupiny,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xxx je mnemonické označení všech podsystémů seznamu,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu
text je text popisující podsystém nebo skupinu.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] dojde k tomu, že vybraný podsystém se stane 
společným podsystémem a v seznamu Společný podsystém (u čísla 
tohoto podsystému) dojde k označení znakem *. Proces lze kdykoliv 
přerušit stiskem tlačítka Konec. Při změně dat je název tlačítka 
automaticky barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich 
akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde k tomu, že vybraný podsystém 
přestane být společným podsystémem a v seznamu Společný 
podsystém (u čísla tohoto podsystému) dojde ke zrušení znaku *. 
Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Konec.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného společného podsystému. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se dialogové okno uzavře a příkaz se 
ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Skupiny podsystémů

Skupina V seznamu Skupina lze provést výběr skupiny pomocí jejího 
identifikačního čísla (paměťové lokace). To je automaticky 
indikováno v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena 
všechna vyhrazená identifikační čísla, ale pouze identifikační čísla 
s přiřazenou skupinou jsou označena znakem *. Pokud bude vybráno 
volné identifikační číslo, budou do všech parametrů popisujících 
skupinu dosazeny implicitní hodnoty.

Seznam také nabízí možnost hromadné změny a mazání skupin 
použitím vícenásobného výběru. Současným stiskem levého tlačítka 
myši a kláves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat více skupin současně a 
na ty použít příkazy Vložit nebo Smazat. Bude-li použit příkaz Vložit, 
pak ve výběru nesmí být žádná definovaná skupina (se znakem *).

Podsystémy Ve výběrovém seznamu Podsystémy lze současně vybrat až 20 
podsystémů, které budou patřit do skupiny podsystémů vybrané 
v seznamu Skupina. Pořadí výběru v seznamu je indikováno číslem 
v závorce. Není-li podsystém vybrán, jsou v závorce pomlčky.

Popis je ve tvaru: Pnnnn: (xx.) A/a text,

kde:
P je podsystém,
nnnn je číslo podsystému,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xx. je pořadové číslo vybraného podsystému,
text je text popisující podsystém.
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Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec 
libovolných znaků, který má význam bližšího popisu skupiny. Text lze 
také vybrat přímo z již definovaných textů, které se objeví po stisku 
tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Je-li použit vícenásobný výběr, doplní se k textu identifikační číslo 
skupiny. Neobsahuje-li text žádný znak, nebude definován.

Skupina přemostěna Zaškrtnutá volba Skupina přemostěna znamená, že skupina bude 
dočasně programově vyřazena ze systému.

Přemostění skupiny není ústřednou prozatím podporováno.

Změna skupiny Zaškrtnutá volba Změna skupiny povolena znamená, že vybranou
povolena skupinu podsystémů bude možno měnit i v provozu.

Mnemonika Ve vstupní řádce Mnemonika zapnuté skupiny lze zadat jednoznakový
zapnuté skupiny kód indikující skupinu ve stavu, kdy jsou všechny její podsystémy 

v zapnutém stavu. V tomto případě se doporučuje písmeno velké 
abecedy.

Mnemonika Ve vstupní řádce Mnemonika polozapnuté skupiny lze zadat
polozapnuté skupiny jednoznakový kód indikující skupinu ve stavu, kdy některé 

podsystémy skupiny jsou v zapnutém stavu a jiné ve vypnutém stavu. 
V tomto případě se doporučuje písmeno velké nebo malé abecedy 
(podle toho, co je důležitější indikovat).

Mnemonika Ve vstupní řádce Mnemonika vypnuté skupiny lze zadat jednoznakový
vypnuté skupiny kód indikující skupinu ve stavu, kdy jsou všechny její podsystémy 

ve vypnutém stavu. V tomto případě se doporučuje písmeno malé 
abecedy.

Aktivity při poplachu Definice akcí, které nastanou při poplachu ve skupině podsystémů, lze 
provést v rámečku Aktivity při poplachu. Ke každému podsystému lze 
v seznamu 1. aktivita vybrat akci, která se provede při prvním 
poplachu ve skupině. Pro další provedení akce je nutno indikaci 
vynulovat (zresetovat) z ovládacího panelu. V seznamech 2.aktivita a 
3.aktivita lze vybrat akce, které se provedou při každém poplachu ve 
skupině. V seznamu Uklidnění lze vybrat akci, která nastane po 
uvedení všech poplachů ve skupině do klidového stavu.

Aktivity při poplachu nejsou ústřednou prozatím podporovány.

Aktivity při zapnutí V rámečku Aktivity při zapnutí lze definovat akce, které nastanou při 
uvedení prvního podsystému skupiny do střežení (1.aktivita) a při 
uvedení ostatních podsystémů skupiny do střežení (2.aktivita).

Aktivity při zapnutí nejsou ústřednou prozatím podporovány.
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Aktivity při vypnutí V rámečku Aktivity při vypnutí lze definovat akce, které nastanou při 
vypnutí prvního podsystému skupiny ze střežení (1.aktivita) a při 
vypnutí ostatních podsystémů skupiny ze střežení (2.aktivita).

Aktivity při vypnutí nejsou ústřednou prozatím podporovány.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly. Aktivity skupin podsystémů se 
prozatím nepoužívají.

[ Vytvořit ] Aktivací tlačítka [Vytvořit] dojde k vytvoření nových identifikačních 
čísel skupin (dojde k vyhrazení paměťového místa pro nové skupiny). 
Čísla jsou přidána na konec seznamu Skupina a není jim přiřazena 
žádná skupina. Počet nově vytvořených skupin je specifikován ve 
vstupní řádce pod tlačítkem. Implicitně je vytvářena jedna skupina. 
Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Konec.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] se přiřadí nová skupina vybranému 
identifikačnímu číslu a v seznamu Skupina dojde k označení tohoto 
čísla znakem *. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Konec.
Při změně dat je název tlačítka automaticky barevně zvýrazněn, což 
indikuje, že pro jejich akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde ke zrušení přiřazení skupiny 
identifikačnímu číslu (skupina bude zrušena ale paměťové místo 
zůstane alokováno) a v seznamu Skupina dojde u identifikačního čísla 
ke zrušení znaku *. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka 
Konec.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybrané skupiny podsystémů. Aktivity se nekopírují.
Klávesová zkratka je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se dialogové okno uzavře a příkaz se 
ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet tuto nápovědu.
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Seznamy podsystémů

Pokud je potřeba ovládat z jednoho ovládacího panelu více 
podsystémů, nebo pokud chceme jednomu uživateli povolit ovládání 
více podsystémů, pak lze místo jednoho podsystému použít seznam 
podsystémů.

Seznamy V seznamu Seznamy lze provést výběr seznamu pomocí jeho 
identifikačního čísla (paměťové lokace). To je automaticky 
indikováno v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena 
všechna vyhrazená identifikační čísla, ale pouze identifikační čísla 
s definovaným seznamem jsou označena znakem *. Pokud bude 
vybráno volné identifikační číslo, budou do všech parametrů 
popisujících seznam dosazeny implicitní hodnoty.

Seznam také nabízí možnost hromadné změny a mazání seznamů 
podsystémů použitím vícenásobného výběru. Současným stiskem 
levého tlačítka myši a kláves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat více 
seznamů podsystémů současně a na ty použít příkazy Vložit nebo 
Smazat. Bude-li použit příkaz Vložit, pak ve výběru nesmí být žádný 
definovaný seznam podsystémů (se znakem *).

Podsystémy Ve výběrovém seznamu Podsystémy lze současně vybrat až 20 
podsystémů (nebo skupin podsystémů), které budou patřit do seznamu 
podsystémů a skupin vybraného v seznamu Seznamy. Pořadí výběru 
v seznamu je indikováno číslem v závorce. Není-li podsystém 
(skupina) vybrán, jsou v závorce místo čísla pomlčky.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: (xx.) A/a text  nebo  Gnnnn: (xx.) 1/2/3 text,

kde:
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P je podsystém,
G je skupina podsystémů,
nnnn je číslo podsystému nebo skupiny,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu,
xx. je pořadové číslo vybraného podsystému nebo skupiny,
text je text popisující podsystém nebo skupinu.

Seznam podsystémů Pokud má být vybraný seznam podsystémů přemostěn, tj. dočasně
přemostěn programově vyřazen ze systému, je nutno zaškrtnout volbu Seznam 

přemostěn.

Přemostění seznamu není ústřednou prozatím podporováno.

Změna seznamu Zaškrtnutá volba Změna seznamu povolena znamená, že vybraný
povolena seznam podsystémů bude možno měnit i v provozu.

[ Vytvořit ] Aktivací tlačítka [Vytvořit] dojde k vytvoření nových identifikačních 
čísel seznamů (dojde k vyhrazení paměťového místa pro nové 
seznamy). Čísla jsou přidána na konec seznamu Seznamy a není jim 
přiřazen žádný seznam. Počet nově vytvořených seznamů je 
specifikován ve vstupní řádce pod tlačítkem. Implicitně je vytvářen 
jeden seznam. Maximální počet všech seznamů je 10000. Proces lze 
kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Konec.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] dojde k přiřazení nového seznamu právě 
vybranému identifikačnímu číslu a v seznamu Seznamy dojde k 
označení tohoto identifikačního čísla znakem *. Proces lze kdykoliv 
přerušit stiskem tlačítka Konec. Při změně dat je název tlačítka 
automaticky barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich 
akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde ke zrušení přiřazení seznamu 
identifikačnímu číslu (seznam bude zrušen ale paměťové místo 
zůstane alokováno) a v seznamu Seznamy dojde u identifikačního čísla 
ke zrušení znaku *. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka 
Konec.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného seznamu podsystémů. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.
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[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se dialogové okno uzavře a příkaz se 
ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Funkce

Pro účely definice výstupních aktivit lze několik izolovaných 
výstupních aktivit sdružit do skupin, které se nazývají funkce. Je-li 
funkce použita jako výstupní aktivita, potom při její aktivaci dojde 
k současné aktivaci všech výstupních aktivit v ní sdružených.

Funkce V seznamu Funkce lze provést výběr funkce pomocí jejího 
identifikačního čísla (paměťové lokace). To je automaticky 
indikováno v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena 
všechna vyhrazená identifikační čísla, ale pouze identifikační čísla 
s definovanou funkcí jsou označena znakem *. Pokud bude vybráno 
volné identifikační číslo, budou do všech parametrů popisujících 
funkci dosazeny implicitní hodnoty.

Seznam také nabízí možnost hromadné změny a mazání funkcí 
použitím vícenásobného výběru. Současným stiskem levého tlačítka 
myši a kláves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat více funkcí současně a 
na ty použít příkazy Vložit nebo Smazat. Bude-li použit příkaz Vložit, 
pak ve výběru nesmí být žádná definovaná funkce (se znakem *).

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec 
libovolných znaků, který má význam bližšího popisu funkce. Text lze 
také vybrat přímo z již definovaných textů, které se objeví po stisku 
tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Je-li použit vícenásobný výběr, doplní se k textu identifikační číslo 
funkce. Neobsahuje-li text žádný znak, nebude definován.
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Funkce přemostěna Zaškrtnutá volba Funkce přemostěna znamená, že funkce bude 
dočasně programově vyřazena ze systému.

Přemostění funkce není ústřednou prozatím podporováno.

Aktivita Rámeček Aktivita dovoluje definovat pět akcí A až E, které bude 
funkce provádět.

žádná
Nebude vyvolána žádná výstupní akce.

aktivace jiné funkce (AF:)
Výstupní aktivita způsobí, že bude aktivována funkce. To znamená, že 
budou aktivovány všechny výstupní aktivity přiřazené této funkci.

ovládání výstupu (OV:)
Výstupní aktivita způsobí, že zvolený výstup změní stav. Subjekt lze 
rozepnout, sepnout, invertovat, rozblikat, rozepnout trvale, sepnout 
trvale, přemostit a zrušit jeho přemostění. 

ovládání podsystému (OP:)
Výstupní aktivita způsobí, že některý z podsystémů, seznamů či 
skupin změní stav. Subjekt lze odemknout a zamknout a podsystém lze 
navíc invertovat.

start časovače (SČ:)
Výstupní aktivita způsobí, že bude spuštěn časovač. Tento typ 
výstupní aktivity je dostupný pouze při definici funkcí.

kód na SEDAT (KSDT:)
Výstupní aktivita způsobí, že bude vyslán kód na zařízení Sedat
(Fautor).

kód na komunikátor MK1 (KMK1:)
Výstupní aktivita způsobí, že bude vyslán kód na komunikátor MK1. 
Struktura kódu závisí na protokolu, který je přiřazen vybranému 
telefonnímu číslu. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při 
definici funkcí.

změna podsystému uživatele (ZPU:)
Výstupní aktivita způsobí, že zvolenému uživateli je ovládání 
zvoleného podsystému, skupiny nebo seznamu povoleno (bylo-li 
zakázáno) nebo zakázáno (bylo-li povoleno). Tento typ výstupní 
aktivity je dostupný pouze při definici funkcí.

zastavení časovače (ZČ:)
Výstupní aktivita způsobí, že bude zastaven časovač. Tento typ 
výstupní aktivity je dostupný pouze při definici funkcí.
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nulování všech poplachů a poruch (NVP:)
Výstupní aktivita způsobí, že budou vynulovány všechny poplachy a 
poruchy. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při definici 
funkcí.

nulování poplachů v podsystému (NPP:)
Výstupní aktivita způsobí, že budou vynulovány všechny poplachy 
náležející zvolenému podsystému. Tento typ výstupní aktivity je 
dostupný pouze při definici funkcí.

změna priority uživatele (ZPR:)
Výstupní aktivita způsobí, že uživateli bude změněna priorita na 
zvolenou úroveň. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při 
definici funkcí.

změna parametrů vstupu (ZPV:)
Výstupní aktivita způsobí, že se změní parametry příslušného vstupu. 
Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při definici funkcí. U 
subjektu lze znulovat poplach, přemostit ho a zrušit jeho přemostění.

aktivace časovače (AČ:)
Výstupní aktivita způsobí, že dojde ke zvolené akci nad vybraným 
časovačem. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při definici 
funkcí. Aktivity start časovače a zastavení časovače jsou 
podmnožinou této aktivity a jsou ponechány pouze z důvodu zpětné 
kompatibility se staršími verzemi ústředen. Subjekt lze spustit (start), 
zastavit (zastavení) a spustit s náhodným časem (náhodný start). 
Interval tohoto náhodného času lze definovat v rozsahu 0 až 995 
sekund.

změna stavu klávesnice (ZSK:)
Výstupní aktivita způsobí, že dojde ke změně stavu klávesnice 
ovládacího panelu. Tento typ výstupní aktivity je dostupný pouze při 
definici funkcí. Subjekt může varovat pomocí varovného hlášení a lze 
ho vypnout a zapnout.

Aktivace Ze seznamu Aktivace lze vybrat typ činnosti, která bude provedena v 
okamžiku provádění aktivity. Aktivace jsou různých typů a závisí na 
typu vybrané aktivity.

Rozepnout
Volba uvede výstup do neaktivního stavu.

Sepnout
Volba uvede výstup do aktivního stavu.

Změnit stav
Volba uvede výstup do opačného stavu.
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Rozblikat
Volba způsobí, že výstup bude periodicky měnit svůj stav. Volba je 
určena pro výstupy tabel Dominor. V ostatních případech je totožný 
s volbou Sepnout.

Trvale rozepnout
Volba uvede výstup natrvalo do neaktivního stavu.

Trvale sepnout
Volba uvede výstup natrvalo do aktivního stavu.

Přemostit
Volba přemostí výstup.

Zrušit přemostění
Volba zruší přemostění výstupu.

Odemknout
Volba uvede podsystém, skupinu nebo seznam do nestřeženého stavu.

Zamknout
Volba uvede podsystém, skupinu nebo seznam do střeženého stavu.

Změnit stav
Volba uvede podsystém do opačného stavu.

Znulovat poplach
Volba zruší alarm na zvoleném vstupu.

Přemostit
Volba přemostí vstup.

Zrušit přemostění
Volba zruší přemostění vstupu.

Start
Volba spustí časovač.

Zastavení
Volba zastaví časovač.

Náhodný start
Volba spustí časovač s náhodně nastaveným časem. Tento náhodný 
čas bude vygenerován z intervalu, jehož hranice lze definovat v 
rozsahu 0 až 995 sekund.

Vypnout
Volba vypne klávesnici.
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Zapnout
Volba zapne klávesnici.

Varovat
Volba zobrazí na displeji varovné hlášení.

Min [s] Vstupní řádka Min [s] se objeví pouze v případě vybrané aktivity typu 
Aktivace časovače a typu aktivace Náhodný start a dovoluje definovat 
dolní hranici intervalu, ze kterého bude vybrána hodnota pro náhodný 
obsah časovače. Dovolené hodnoty jsou 0 až 995 sekund.

Max [s] Vstupní řádka Max [s] se objeví pouze v případě vybrané aktivity typu 
Aktivace časovače a typu aktivace Náhodný start a dovoluje definovat 
horní hranici intervalu, ze kterého bude vybrána hodnota pro náhodný 
obsah časovače. Dovolené hodnoty jsou 0 až 995 sekund.

[ Vytvořit ] Aktivací tlačítka [Vytvořit] dojde k vytvoření nových identifikačních 
čísel funkcí (dojde k vyhrazení paměťového místa pro nové funkce). 
Čísla jsou přidána na konec seznamu Funkce a není jim přiřazen žádný
časovač. Počet nově vytvořených funkcí je specifikován ve vstupní 
řádce pod tlačítkem. Implicitně je vytvářena jedna funkce. Maximální 
počet všech funkcí je 10000. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem 
tlačítka Konec.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] dojde k přiřazení nové funkce právě 
vybranému identifikačnímu číslu a v seznamu Funkce dojde k 
označení tohoto identifikačního čísla znakem *. Proces lze kdykoliv 
přerušit stiskem tlačítka Konec. Při změně dat je název tlačítka 
automaticky barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich 
akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde ke zrušení přiřazení funkce 
identifikačnímu číslu (funkce bude zrušena ale paměťové místo 
zůstane alokováno) a v seznamu Funkce dojde u identifikačního čísla 
ke zrušení znaku *. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka 
Konec.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se dialogové okno uzavře a příkaz se 
ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Časové akce

Časové akce umožňují specifikovat činnosti, 
které jsou závislé na reálném čase. Časové 
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ovládání provádí činnost ve stanoveném okamžiku, Časovače provádí 
činnost po
uplynutí definovaného časového intervalu a Svátky umožňují vytvořit 
databázi svátků pro časové ovládání.

Časové ovládání

Časové ovládání umožňuje definovat jednorázové nebo periodické 
činnosti, které se provádějí ve stanovený časový okamžik.

Časové ovládání V seznamu Časové ovládání lze provést výběr časového ovládání 
pomocí jeho identifikačního čísla (paměťové lokace). To je 
automaticky indikováno v titulku dialogového okna. V seznamu jsou 
uvedena všechna vyhrazená identifikační čísla, ale pouze identifikační 
čísla s definovaným časovým ovládáním jsou označena znakem *. 
Pokud bude vybráno volné identifikační číslo, budou do všech 
parametrů popisujících časové ovládání dosazeny implicitní hodnoty.

Seznam také nabízí možnost hromadné změny a mazání časových 
ovládání použitím vícenásobného výběru. Současným stiskem levého 
tlačítka myši a kláves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat více časových 
ovládání současně a na ty použít příkazy Vložit nebo Smazat. Bude-li 
použit příkaz Vložit, pak ve výběru nesmí být žádné definované časové 
ovládání (se znakem *).

Priorita V seznamu Priorita dovoluje systém zvolit skupinu osob, které mohou 
přemostit definované časové ovládání. Seznam priorit lze otevřít 
stiskem tlačítka na pravé straně.

Uživatelé jsou rozděleni do 16-ti skupin a každé skupině je přidělena 
tzv. priorita, což je číslo od 0 (Technik - nejvyšší priorita) do 15 
(Informátor - nejnižší priorita).
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Příklad: Pokud bude k provedení přemostění časového ovládání 
zvolena priorita 6, pak přemostění mohou provádět pouze uživatelé s 
prioritou 6 a vyšší.

Vždy zamknout Zaškrtnutá volba Vždy zamknout znamená, že podsystém se zamkne i 
v případě rozvážených čidel.

Automaticky přem. Zaškrtnutá volba Automaticky přem. znamená, že při zapínání se bude 
provádět automatické přemosťování.

Vyřaz. MASTEREM Zaškrtnutá volba Vyřaz. MASTEREM znamená, že obsluha 
s oprávněním MASTER má možnost jednorázově vyřadit časové 
ovládání.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec 
libovolných znaků, který má význam bližšího popisu časového 
ovládání. Text lze také vybrat přímo z již definovaných textů, které se 
objeví po stisku tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Je-li použit vícenásobný výběr, doplní se k textu identifikační číslo 
časového ovládání. Neobsahuje-li text žádný znak, nebude definován.

Aktivita V seznamu Aktivita lze vybrat akci, která se provede v okamžiku 
aktivace časového ovládání.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Časová specifikace V rámečku Časová specifikace lze přesně definovat časové okamžiky, 
kdy bude provedena Aktivita.

Volbou jednotlivých dnů je umožněno týdenní programování 
časového ovládání.

Volba Svátek umožňuje časové ovládání ve dnech, které jsou 
definovány příkazem Svátky.

Datum ovládání Datum provedení činnosti se zadává ve vstupní řádce Datum ovládání. 
Nebude-li přijaté datum ústředny v pořádku, bude zobrazeno chybové 
hlášení. Po stisknutí šipky na pravé straně se otevře kalendář, který 
umožní vybrat nové datum.
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Dvě horní tlačítka kalendáře umožňují přecházet mezi měsíci. Datum 
zvýrazněné modrým pozadím představuje nastavené datum 
v editačním okně a datum zvýrazněné červeným zaškrtnutím 
představuje aktuální datum počítače.

Datum ovládání není ústřednou prozatím podporováno.

Čas ovládání Přesný časový okamžik provedení činnosti se zadává ve vstupní řádce 
Čas ovládání. Čas lze zadat přímo ve formátu hh:mm:ss anebo po 
vybrání požadované položky hodnotu krokově měnit šipkami na pravé 
straně. Počet sekund je ignorován a je vždy nastaven na 0.

Časové ovládání Zaškrtnutá volba Časové ovládání přemostěno znamená, že časové
přemostěno ovládání bude dočasně programově vyřazeno ze systému.

Přemostění časového ovládání není ústřednou prozatím podporováno.

[ Vytvořit ] Aktivací tlačítka [Vytvořit] dojde k vytvoření nových identifikačních 
čísel časových ovládání (dojde k vyhrazení paměťového místa pro 
nová časová ovládání). Čísla jsou přidána na konec seznamu Časové 
ovládání a není jim přiřazeno žádné časové ovládání. Počet nově 
vytvořených časových ovládání je specifikován ve vstupní řádce pod 
tlačítkem. Implicitně je vytvářeno jedno časové ovládání. Maximální 
počet všech časových ovládání je 10000. Proces lze kdykoliv přerušit 
stiskem tlačítka Konec.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] dojde k přiřazení nového časového ovládání 
právě vybranému identifikačnímu číslu a v seznamu Časové ovládání
dojde k označení tohoto identifikačního čísla znakem *. Proces lze 
kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Konec. Při změně dat je název 
tlačítka automaticky barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich 
akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde ke zrušení přiřazení časového 
ovládání identifikačnímu číslu (časové ovládání bude zrušeno ale 
paměťové místo zůstane alokováno) a v seznamu Časové ovládání
dojde u identifikačního čísla ke zrušení znaku *. Proces lze kdykoliv 
přerušit stiskem tlačítka Konec.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
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parametrů vybraného časového ovládání. Aktivita se nekopíruje.
Klávesová zkratka je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se dialogové okno uzavře a příkaz se 
ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Časovače

Časovač umožňuje definovat časový interval, po uplynutí kterého se 
provede nadefinovaná výstupní aktivita.

Časovače V seznamu Časovače lze provést výběr časovače pomocí jeho 
identifikačního čísla (paměťové lokace). To je automaticky 
indikováno v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena 
všechna vyhrazená identifikační čísla, ale pouze identifikační čísla 
s definovaným časovačem jsou označena znakem *. Pokud bude 
vybráno volné identifikační číslo, budou do všech parametrů 
popisujících časovač dosazeny implicitní hodnoty.

Seznam také nabízí možnost hromadné změny a mazání časovačů 
použitím vícenásobného výběru. Současným stiskem levého tlačítka 
myši a kláves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat více časovačů současně 
a na ty použít příkazy Vložit nebo Smazat. Bude-li použit příkaz 
Vložit, pak ve výběru nesmí být žádný definovaný časovač (se znakem 
*).
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Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec 
libovolných znaků, který má význam bližšího popisu časovače. Text 
lze také vybrat přímo z již definovaných textů, které se objeví po 
stisku tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Je-li použit vícenásobný výběr, doplní se k textu identifikační číslo 
časovače. Neobsahuje-li text žádný znak, nebude definován.

Aktivita po doběhu V seznamu Aktivita po doběhu lze vybrat akci, která se provede 
v okamžiku ukončení běhu časovače.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

Doba běhu Ve vstupní řádce Doba běhu lze definovat časový interval v 
sekundách. Hodnota může nabývat hodnot 0 až 999 sekund ale pokud 
bude hodnota větší než 60 sekund, bude automaticky zaokrouhlována 
na 5-ti sekundové násobky.

Časovač přemostěn Zaškrtnutá volba Časovač přemostěn znamená, že časovač bude 
dočasně programově vyřazen ze systému.
Přemostění časovače není ústřednou prozatím podporováno.

[ Vytvořit ] Aktivací tlačítka [Vytvořit] dojde k vytvoření nových identifikačních 
čísel časovačů (dojde k vyhrazení paměťového místa pro nové 
časovače). Čísla jsou přidána na konec seznamu Časovače a není jim 
přiřazen žádný časovač. Počet nově vytvořených časovačů je 
specifikován ve vstupní řádce pod tlačítkem. Implicitně je vytvářen 
jeden časovač. Maximální počet všech časovačů je 10000. Proces lze 
kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Konec.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] dojde k přiřazení nového časovače právě 
vybranému identifikačnímu číslu a v seznamu Časovače dojde k 
označení tohoto identifikačního čísla znakem *. Proces lze kdykoliv 
přerušit stiskem tlačítka Konec. Při změně dat je název tlačítka 
automaticky barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich 
akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde ke zrušení přiřazení časovače 
identifikačnímu číslu (časovač bude zrušen ale paměťové místo 
zůstane alokováno) a v seznamu Časovače dojde u identifikačního 
čísla ke zrušení znaku *. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka 
Konec.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného časovače. Aktivita se nekopíruje. Klávesová 
zkratka je <Ctrl>+<C>.
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[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se dialogové okno uzavře a příkaz se 
ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Svátky

Příkaz Svátky umožňuje nadefinovat databázi dní, které představují 
v Časovém ovládání svátky.

Svátek Seznam Svátek obsahuje všechny dny, které již databáze svátků 
obsahuje 

Popis svátku Ve vstupní řádce Popis svátku lze zadat až 20-znakový řetězec 
libovolných znaků, který má význam bližšího popisu svátku. Text lze 
také vybrat přímo z již definovaných textů, které se objeví po stisku 
tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Státní svátky V seznamu Státní svátky jsou předdefinovány všechny standardní 
státní svátky. Tyto svátky lze hromadně přesunout do databáze svátků 
tlačítkem [+Státní svátky]. Výběrem svátku z tohoto seznamu se 
rozepíší jeho parametry, které lze modifikovat před uložením do 
databáze svátků tlačítkem [Přidat].

Svátek přemostěn Zaškrtnutá volba Svátek přemostěn znamená, že svátek bude dočasně 
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programově vyřazen ze systému.

Přemostění svátků není ústřednou prozatím podporováno.

Datum Datum svátku se zadává ve vstupní řádce Datum. Nebude-li zadané 
datum v pořádku, bude zobrazeno chybové hlášení. Po stisknutí šipky 
na pravé straně se otevře kalendář, který umožní vybrat nové datum.

Dvě horní tlačítka kalendáře umožňují přecházet mezi měsíci. Datum 
zvýrazněné modrým pozadím představuje nastavené datum 
v editačním okně a datum zvýrazněné červeným zaškrtnutím 
představuje aktuální datum počítače.

Každý rok Zaškrtnutá volba Každý rok znamená, že svátek bude platit každý rok 
bez ohledu na to, jaký rok je nastaven ve vstupní řádce Datum.

[ Přepsat ] Aktivací tlačítka [Přepsat] dojde k přepsání parametrů právě 
vybraného svátku.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde ke zrušení právě vybraného svátku.

[ Přidat ] Aktivací tlačítka [Přidat] dojde k vytvoření nového svátku.

[ +Státní svátky ] Aktivací tlačítka [+Státní svátky] dojde k zařazení všech státních 
svátků do databáze svátků. Státní svátky jsou předdefinovány 
v seznamu Státní svátky.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se dialogové okno uzavře a příkaz se 
ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.
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Texty transakcí

Texty transakcí umožňují nadefinovat vlastnosti transakcí 
docházkového systému.

Text V seznamu Text lze provést výběr textu pomocí jeho identifikačního 
čísla, což je automaticky indikováno v titulku dialogového okna. Za 
identifikačním číslem textu transakce se v uvozovkách objeví vlastní 
text transakce totožný s textem ve vstupní řádce Text transakce.

Text transakce Ve vstupní řádce Text transakce lze zadat až 20-znakový text 
transakce. Text lze také vybrat přímo z již definovaných textů, které se 
objeví po stisku tlačítka na pravé straně vstupní řádky. Text transakce 
se po jeho vložení tlačítkem [Vložit] automaticky objeví v seznamu 
transakcí Text.

Zasílat text do Zaškrtnutá volba Zasílat text do docházkové klávesnice znamená, že
klávesnice definovaný text bude automaticky zaslán do příslušné docházkové 

klávesnice.

Text transakce Zaškrtnutá volba Text transakce přemostěn znamená, že text bude 
přemostěn dočasně programově vyřazen ze systému.

Přemostění textu transakce není ústřednou prozatím podporováno.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] dojde k definici vybraného textu transakce.
Při změně dat je název tlačítka automaticky barevně zvýrazněn, což 
indikuje, že pro jejich akceptování musí být tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde ke zrušení definice vybraného textu 
transakce.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
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parametrů vybraného textu. Klávesová zkratka je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se dialogové okno uzavře a příkaz se 
ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Hesla

Tato množina příkazů slouží k definici 
konfiguračních parametrů popisujících  
přístupová hesla a také přístupové karty.

Přístupová hesla

Přístup k funkcím ústředny je umožněn teprve po přečtení přístupové 
karty anebo zadáním přístupového hesla na panelu. Přístupová hesla 
jsou charakterizována několika konfiguračními parametry, které lze 
definovat v dialogovém okně Přístupová hesla.

Hesla Výběr hesla lze provést v seznamu Hesla pomocí jeho identifikačního 
čísla (paměťové lokace). To je automaticky indikováno v titulku 
dialogového okna. V seznamu jsou uvedena všechna vyhrazená 
identifikační čísla, ale pouze identifikační čísla s přiřazeným heslem 
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jsou označena znakem *. Pokud bude vybráno volné identifikační 
číslo, budou do všech parametrů dosazeny implicitní hodnoty.

Seznam také nabízí možnost hromadné změny a mazání hesel 
použitím vícenásobného výběru. Současným stiskem levého tlačítka 
myši a kláves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat více hesel současně a 
na ty použít příkazy Vložit nebo Smazat. Bude-li použit příkaz Vložit, 
pak ve výběru nesmí být žádné definované heslo (se znakem *).

Obsah Ve vstupní řádce Obsah lze definovat vlastní kód hesla, který 
představuje řetězec čtyř až osmi číslic. Při přečtení již existujícího 
hesla se kód vypíše v utajeném tvaru (hvězdičky místo číslic) a počet 
hvězdiček odpovídá počtu číslic v kódu. 

Je-li použit vícenásobný výběr, je tato vstupní řádka nedostupná.

Heslo přemostěno Pokud uživatel požaduje přemostění hesla, tj. jeho dočasné 
programové vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout volbu Heslo 
přemostěno.

Přemostění hesla není ústřednou prozatím podporováno.

Blokovat přístup Zaškrtnutá volba Blokovat přístup zablokuje uživateli přístup k těm 
podsystémům, které nejsou přiřazeny klávesnici, ze které ovládá. Toto 
neplatí pro oprávnění Technik a Master.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec, 
který má význam textového popisu hesla. Text lze také vybrat přímo z 
již definovaných textů, které se objeví po stisku tlačítka na pravé 
straně vstupní řádky.

Je-li použit vícenásobný výběr, doplní se k textu identifikační číslo 
hesla. Neobsahuje-li text žádný znak, nebude definován.

Priorita V seznamu Priorita dovoluje systém definovat množinu činností, 
které může osoba přihlášená pod tímto heslem provádět. Seznam 
priorit lze otevřít stiskem tlačítka na pravé straně.

Uživatelé jsou rozděleni do 16-ti skupin a každé skupině je přidělena 
tzv. priorita, což je číslo od 0 (Technik - nejvyšší priorita) do 15 
(Informátor - nejnižší priorita).

Podsystém Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo skupinu 
podsystémů), který bude k dispozici osobě přihlášené pod tímto 
heslem. Seznam podsystémů, seznamů a skupin lze otevřít stiskem 
tlačítka na pravé straně.

Popis je ve tvaru:
Pnnnn: A/a text  nebo  Snnnn: xxx nebo  Gnnnn: 1/2/3 text,
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kde: P je podsystém,
S je seznam podsystémů,
G je skupina podsystémů,
nnnn je číslo podsystému, seznamu nebo skupiny,
A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xxx je mnemonické označení všech podsystémů seznamu,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu
text je text popisující podsystém nebo skupinu.

1. aktivita Definice akcí, které nastanou při zadání hesla, lze provést pomocí
2. aktivita seznamů 1.aktivita a 2.aktivita.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

[ Vytvořit ] Aktivací tlačítka [Vytvořit] dojde k vytvoření nových identifikačních 
čísel hesel (dojde k vyhrazení paměťového místa pro nová hesla). 
Čísla jsou přidána na konec seznamu Hesla a není jim přiřazeno žádné 
heslo. Počet nově vytvořených hesel je specifikován ve vstupní řádce 
pod tlačítkem. Implicitně je vytvářeno jedno heslo. Maximální počet 
všech hesel je 10000. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka 
Konec.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] dojde k přiřazení nového hesla právě 
vybranému identifikačnímu číslu a v seznamu Hesla dojde k označení 
tohoto identifikačního čísla znakem *. Proces lze kdykoliv přerušit 
stiskem tlačítka Konec. Při změně dat je název tlačítka automaticky 
barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být 
tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde ke zrušení přiřazení hesla 
identifikačnímu číslu (heslo bude zrušeno ale paměťové místo zůstane 
alokováno) a v seznamu Hesla dojde u identifikačního čísla ke zrušení 
znaku *. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Konec.

[ Hledat obsah ] Aktivací tlačítka [Hledat obsah] dojde k vyhledání hesla podle jeho 
kódu ve vstupní řádce Obsah. Je-li heslo nalezeno, budou vypsány 
konfigurační parametry tohoto hesla, jinak se objeví hlášení o 
neexistenci hesla.

[ Hledat text ] Aktivací tlačítka [Hledat text] dojde k vyhledání hesla podle obsahu 
vstupní řádky Uživatelský text. Je-li heslo nalezeno, budou vypsány 
konfigurační parametry tohoto hesla, jinak se objeví hlášení o 
neexistenci hesla.
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[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybraného hesla. Aktivity se nekopírují. Klávesová zkratka 
je <Ctrl>+<C>.

[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se dialogové okno uzavře a příkaz se 
ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Přístupové karty

Přístup k funkcím ústředny je umožněn teprve po přečtení přístupové 
karty anebo zadáním přístupového hesla na panelu. Přístupové karty 
jsou charakterizovány několika konfiguračními parametry, které lze 
definovat v dialogovém okně Přístupové karty.

Karty Výběr karty lze provést v seznamu Karty pomocí jejího 
identifikačního čísla (paměťové lokace). To je automaticky 
indikováno v titulku dialogového okna. V seznamu jsou uvedena 
všechna vyhrazená identifikační čísla, ale pouze identifikační čísla 
s přiřazenou kartou jsou označena znakem *. Pokud bude vybráno 
volné identifikační číslo, budou do všech parametrů popisujících kartu 
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dosazeny implicitní hodnoty.

Seznam také nabízí možnost hromadné změny a mazání karet 
použitím vícenásobného výběru. Současným stiskem levého tlačítka 
myši a kláves <Ctrl> nebo <Shift> lze vybrat více karet současně a na 
ty použít příkazy Vložit nebo Smazat. Bude-li použit příkaz Vložit, pak 
ve výběru nesmí být žádná definovaná karta (se znakem *).

Obsah Ve vstupní řádce Obsah lze definovat vlastní kód karty, který 
představuje řetězec až dvaceti hexadecimálních číslic. Při přečtení již 
existující karty se kód vypíše v utajeném tvaru (hvězdičky místo 
číslic) a počet hvězdiček odpovídá počtu číslic v kódu.

Pokud v okamžiku definice karty není kód znám, lze nechat tento 
parametr prázdný a doplnit ho až v ústředně.

Je-li použit vícenásobný výběr, je tato vstupní řádka nedostupná.

[ Čti ] Aktivací tlačítka [Čti] lze kód karty také přímo přečíst ze snímače 
karty. V tomto případě musí být k sériovému portu připojen řadič 
MRW1.

Je-li použit vícenásobný výběr, je toto tlačítko nedostupné.

V okamžiku stisku tlačítka se změní jeho nápis na Čtu. Od tohoto 
okamžiku čeká aplikace 5 sekund na přiložení karty k řadiči. Poté se 
nápis opět změní na Čti.

Sériový port, na kterém bude řadič připojen, lze zvolit v dialogovém 
okně Připojení čtečky, které se otevře při první aktivaci tlačítka.

Seznam Port obsahuje všechny dostupné komunikační porty, kterými 
počítač disponuje. Z nich lze vybrat ten, na kterém bude připojen 
řadič. Implicitní volba je port COM1.

Pro správnou funkci musí být všechny kontakty přepínače DIL-6 
v poloze OFF.

PIN Ve vstupní řádce PIN lze definovat doplňkový kód uživatele karty. 
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Ten se v systému doplní k vlastnímu kódu karty a lze ho využít 
v případě, že jednu kartu používá více osob s různým oprávněním. 
Doplňkový kód představuje řetězec až čtyř číslic. Při přečtení již 
existujícího PINu se kód vypíše v utajeném tvaru (hvězdičky místo 
číslic) a počet hvězdiček odpovídá počtu číslic v doplňkovém kódu.

Karta přemostěna Požaduje-li uživatel přemostění karty, tj. její dočasné programové 
vyřazení ze systému, pak musí zaškrtnout volbu Karta přemostěna.

Přemostění karty není ústřednou prozatím podporováno.

Karta lokální Zaškrtnutá volba Karta lokální znamená, že kód karty bude uložen v 
modulu a ne v ústředně.

Tato volba není ústřednou prozatím podporována.

Blokovat přístup Zaškrtnutá volba Blokovat přístup zablokuje uživateli přístup k těm 
podsystémům, které nejsou přiřazeny klávesnici, ze které ovládá. Toto 
neplatí pro oprávnění Technik a Master.

Uživatelský text Ve vstupní řádce Uživatelský text lze zadat až 20-znakový řetězec, 
který má význam textového popisu přístupové karty. Text lze také 
vybrat přímo z již definovaných textů, které se objeví po stisku 
tlačítka na pravé straně vstupní řádky.

Je-li použit vícenásobný výběr, doplní se k textu identifikační číslo 
karty. Neobsahuje-li text žádný znak, nebude definován.

Priorita V seznamu Priorita dovoluje systém definovat množinu činností, 
které může osoba přihlášená touto kartou provádět. Seznam priorit lze 
otevřít stiskem tlačítka na pravé straně.

Uživatelé jsou rozděleni do 16-ti skupin a každé skupině je přidělena 
tzv. priorita, což je číslo od 0 (Technik - nejvyšší priorita) do 15 
(Informátor - nejnižší priorita).

Podsystém Ze seznamu Podsystém lze vybrat podsystém (seznam nebo skupinu 
podsystémů), který bude k dispozici osobě přihlášené touto kartou. 
Seznam podsystémů, seznamů a skupin lze otevřít stiskem tlačítka na 
pravé straně.

Popis je ve tvaru:

Pnnnn: A/a text  nebo  Snnnn: xxx nebo  Gnnnn: 1/2/3 text,

kde: P je podsystém,
S je seznam podsystémů,
G je skupina podsystémů,
nnnn je číslo podsystému, seznamu nebo skupiny,
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A je mnemonické označení pro zapnutý podsystém,
a je mnemonické označení pro vypnutý podsystém,
xxx je mnemonické označení všech podsystémů seznamu,
1 je mnemonické označení pro zapnutou skupinu,
2 je mnemonické označení pro částečně zapnutou skupinu,
3 je mnemonické označení pro vypnutou skupinu
text je text popisující podsystém nebo skupinu.

1. aktivita Definice akcí, které nastanou při přečtení karty, lze provést
2. aktivita pomocí seznamů 1.aktivita a 2.aktivita.

Při výběru typu aktivity lze vybírat z pěti možností. Jejich popis je 
obsahem samostatné kapitoly.

[ Vytvořit ] Aktivací tlačítka [Vytvořit] dojde k vytvoření nových identifikačních 
čísel karet (dojde k vyhrazení paměťového místa pro nové karty). 
Čísla jsou přidána na konec seznamu Karty a není jim přiřazena žádná 
karta. Počet nově vytvořených karet je specifikován ve vstupní řádce 
pod tlačítkem. Implicitně je vytvářena jedna karta. Maximální počet 
všech karet je 10000. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka 
Konec.

[ Vložit ] Aktivací tlačítka [Vložit] dojde k přiřazení nové karty právě 
vybranému identifikačnímu číslu a v seznamu Karty dojde k označení 
tohoto identifikačního čísla znakem *. Proces lze kdykoliv přerušit 
stiskem tlačítka Konec. Při změně dat je název tlačítka automaticky 
barevně zvýrazněn, což indikuje, že pro jejich akceptování musí být 
tlačítko stisknuto.

[ Smazat ] Aktivací tlačítka [Smazat] dojde ke zrušení přiřazení karty 
identifikačnímu číslu (karta bude zrušena ale paměťové místo zůstane 
alokováno) a v seznamu Karty dojde u identifikačního čísla ke zrušení 
znaku *. Proces lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Konec.

[ Hledat obsah ] Aktivací tlačítka [Hledat obsah] dojde k vyhledání karty podle jejího 
kódu ve vstupní řádce Obsah a doplňkového kódu ve vstupní řádce 
PIN. Je-li karta nalezena, budou vypsány konfigurační parametry této 
karty, jinak se objeví hlášení o neexistenci karty.

[ Hledat text ] Aktivací tlačítka [Hledat text] dojde k vyhledání karty podle obsahu 
vstupní řádky Uživatelský text. Je-li karta nalezena, budou vypsány 
konfigurační parametry této karty, jinak se objeví hlášení o neexistenci 
karty.

[ Kopírovat ] Aktivací tlačítka [Kopírovat] lze do pracovní paměti uložit kopii 
parametrů vybrané karty. Aktivity se nekopírují. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<C>.
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[ Obnovit ] Aktivací tlačítka [Obnovit] lze z pracovní paměti přečíst kopii 
parametrů získaných tlačítkem [Kopírovat]. Klávesová zkratka je 
<Ctrl>+<V>.

[ Konec ] Aktivace tlačítka [Konec] dialogové okno uzavře a příkaz ukončí.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Historie

Do této množiny příkazů patří příkaz 
pro načtení historie z ústředny a příkaz pro 
spuštění prohlížeče dat historie.

Příjem historie

Umožňuje přečtení kompletní historie z ústředny do souboru. Jméno 
souboru lze vybrat v dialogovém okně Výběr souboru historie. 
Dialogové okno automaticky nabízí posledně použitou složku.

Podle vybraného formátu budou data uložena v otevřené formě 
(implicitní rozšíření .hi3) anebo v zašifrované formě (implicitní 
rozšíření .hi4, .hi5 a .hi6). Neobsahuje-li název rozšíření, bude toto 
automaticky doplněno v souladu se zvoleným formátem.

Jsou-li data ukládána v novém formátu (.hi4, .hi5 anebo .hi6), je 
v dialogovém okně Hlavička, definován popis historie.

Jsou-li data ukládána v zašifrované formě, budou zašifrována pod 
heslem, které je definováno ve vstupní řádce Šifrovací klíč v hlavičce.

Při příjmu se v informačním okně Přečtení historie průběžně 
zobrazuje kolik procent z přenášeného obsahu bylo úspěšně 
přeneseno. Přenos lze kdykoliv přerušit aktivací tlačítka [Stop]. 
Objeví-li se při přenosu chyba, program zareaguje chybovým hlášením 
a příkaz ukončí.

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

Popis okna pro definici hlavičky historie, okna pro výběr souboru a 
oken zobrazujících průběžný stav přenosu je obsahem samostatných 
kapitol.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemu a telefonních linek, 
bude příkaz dostupný až po navázání spojení pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání na 
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zavolání.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím internetu a jedná se o vytáčené 
připojení, bude příkaz dostupný až po úspěšném připojení.

Příkaz je nedostupný, jestliže není nainstalován modul HisTerm.

Prohlížení historie

Příkaz spustí prohlížeč historie, který je obsahem modulu HisTerm. 
Prohlížeč slouží k prohlížení dat historie systému Dominus-
Millennium a umožňuje historii archivovat v šifrované nebo 
nešifrované formě, tisknout na tiskárně nebo do souboru a položky 
libovolně filtrovat a barevně zvýrazňovat.

Podrobnější popis prohlížeče historie lze nalézt v příručce „SetTermW 
– modul HisTerm“.

Docházky

Do této množiny příkazů patří příkaz 
pro načtení docházky z ústředny a příkaz pro 
spuštění prohlížeče dat docházky.

Příjem docházky

Umožňuje přečtení kompletní docházky z ústředny do souboru. Jméno 
souboru lze vybrat v dialogovém okně Výběr souboru docházky. 
Dialogové okno automaticky nabízí posledně použitou složku.

Neobsahuje-li název rozšíření, bude toto automaticky doplněno 
v souladu se zvoleným formátem.

Před uložením je v dialogovém okně Hlavička, definován popis 
docházky.

Data budou uložena v zašifrované formě a budou zašifrována pod 
heslem, které je definováno ve vstupní řádce Šifrovací klíč v hlavičce.

Při příjmu se v informačním okně Přečtení docházky průběžně 
zobrazuje kolik procent z přenášeného obsahu bylo úspěšně 
přeneseno. Přenos lze kdykoliv přerušit aktivací tlačítka [Stop]. 
Objeví-li se při přenosu chyba, program zareaguje chybovým hlášením 
a příkaz ukončí.

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.
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Popis okna pro definici hlavičky docházky, okna pro výběr souboru a 
oken zobrazujících průběžný stav přenosu je obsahem samostatných 
kapitol.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemu a telefonních linek, 
bude příkaz dostupný až po navázání spojení pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání na 
zavolání.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím internetu a jedná se o vytáčené 
připojení, bude příkaz dostupný až po úspěšném připojení.

Příkaz je nedostupný, jestliže není nainstalován modul DochTerm.

Prohlížení docházky

Příkaz spustí prohlížeč docházky, který je obsahem modulu 
DochTerm. Prohlížeč slouží k prohlížení transakcí docházky systému 
Dominus-Millennium a umožňuje docházku archivovat v šifrované 
nebo nešifrované formě, tisknout na tiskárně nebo do souboru a 
transakce libovolně filtrovat a barevně zvýrazňovat.

Podrobnější popis prohlížeče docházky lze nalézt v příručce 
„SetTermW – modul DochTerm“.

Panel

Do této množiny příkazů patří příkaz pro spuštění 
programového ovládacího panelu.

Spusť panel

Příkaz umožní ovládání systému z počítače. Po spuštění příkazu se 
otevře programový ovládací panel, okamžitě se připojí k systému a 
obnoví stav displeje i indikačních LED. Připojení systému se 
uskutečňuje prostřednictvím sériového rozhraní. Číslo na ikoně 
příkazu indikuje verzi vybraného protokolu.

Výběr protokolu a nastavení parametrů sériového rozhraní lze provést 
příkazem Nastavení/Parametry spojení.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemu a telefonních linek, 
bude příkaz dostupný až po navázání spojení pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání na 
zavolání.
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Probíhá-li komunikace prostřednictvím internetu a jedná se o vytáčené 
připojení, bude příkaz dostupný až po úspěšném připojení.

Příkaz je nedostupný, jestliže aplikace neobsahuje podporu 
programového panelu.

Příkaz lze použít u ústředny s programovým vybavením verze 1.88 a 
vyšším.

Paměť

Do této množiny příkazů patří 
příkazy pro čtení (Čtení paměti 
FLASH, Čtení paměti RTC), 
smazání (Smazání paměti 
FLASH, Smazání paměti RTC) a 
programování (Programování 
paměti FLASH, Programování 
paměti RTC) obsahů pamětí 
FLASH a RTC. Rovněž je zde 

příkaz pro zjištění velikosti pamětí a parametrů stávajícího obsahu 
(Informace o pamětech FLASH a RTC).

Informace o pamětech FLASH a RTC

Příkaz umožňuje z ústředny přečíst základní informace o pamětech 
Flash a RTC. V informačním okně se objeví velikost pamětí a verze 
nahraného programového vybavení (verze, datum a čas vytvoření, 
případně jazyková mutace).

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto příkazu lze použít pouze lokální připojení, připojení 
prostřednictvím modemu a sítě není možné.

Čtení paměti FLASH

Umožňuje přečtení kompletního obsahu paměti Flash ústředny do 
souboru, jehož jméno lze vybrat v dialogovém okně Výběr FLASH 
souboru. Dialogové okno automaticky nabízí posledně použitou 
složku. Neobsahuje-li název rozšíření, bude toto automaticky 
doplněno v souladu se zvoleným formátem.

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.
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U tohoto příkazu lze použít pouze lokální připojení, připojení 
prostřednictvím modemu a sítě není možné.

Při příjmu se v informačním okně Čtení paměti průběžně zobrazuje 
kolik kilobajtů z přenášeného obsahu již bylo úspěšně přeneseno. 
Přenos lze kdykoliv přerušit aktivací tlačítka [Stop]. Objeví-li se při 
přenosu chyba, program zareaguje chybovým hlášením a příkaz 
ukončí.

V dialogovém okně Hlavička bude specifikován popis načteného 
obsahu paměti flash. Data mohou být zašifrována pod heslem, které je 
definováno ve vstupní řádce Šifrovací klíč.

Popis okna pro definici hlavičky, okna pro výběr souboru a okna 
zobrazujícího průběžný stav přenosu je obsahem samostatných 
kapitol.

Smazání paměti FLASH

Příkaz umožňuje v ústředně vymazat paměť flash. To je nutné provést 
před každým programováním paměti.

Před vlastním mazáním se aplikace ujistí, zda má operaci opravdu 
provést. Teprve po potvrzení uživatelem dojde ke skutečnému 
smazání.

Při příjmu se v informačním okně Mazání paměti průběžně zobrazuje, 
kolik procent z celkové velikosti paměti již bylo úspěšně smazáno. 
Přenos lze kdykoliv přerušit aktivací tlačítka [Stop]. Objeví-li se při 
přenosu chyba, program zareaguje chybovým hlášením a příkaz 
ukončí. 

Dojde-li k násilnému nebo chybovému přerušení, důrazně 
doporučujeme operaci opakovat, neboť paměť zůstane v 
nedefinovaném stavu a nepůjde ani naprogramovat! 

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto příkazu lze použít pouze lokální připojení, připojení 
prostřednictvím modemu a sítě není možné.

Popis okna zobrazujícího průběžný stav mazání je obsahem 
samostatné kapitoly.

Programování paměti FLASH

Příkaz umožňuje v ústředně naprogramovat paměť flash. Pokud není 
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paměť před programováním vymazána, musí být nejprve vymazána 
příkazem Paměť/Smazání paměti FLASH. Obsah paměti je uložen 
v souboru, jehož jméno lze vybrat v dialogovém okně Výběr FLASH 
souboru. Dialogové okno automaticky nabízí posledně použitou 
složku. Před vlastním programováním se aplikace ujistí, zda má 
operaci opravdu provést. Teprve po potvrzení uživatelem dojde ke 
skutečnému spuštění programování.

Před odvysíláním dat aplikace zkontroluje, zda odpovídají verze, 
datum a čas vytvoření, typ ústředny, jazyková verze a identifikační 
číslo ústředny. Neodpovídají-li, je požadováno potvrzení přenosu.

Obsahuje-li vybraný soubor data v zašifrované formě, musí uživatel 
specifikovat heslo pro jejich odšifrování v dialogovém okně Šifrovací 
heslo. 

Při programování se v informačním okně Programování paměti 
průběžně zobrazuje, kolik procent z celkové velikosti paměti již bylo 
úspěšně naprogramováno. Přenos lze kdykoliv přerušit aktivací 
tlačítka [Stop]. Objeví-li se při přenosu chyba, program zareaguje 
chybovým hlášením a příkaz ukončí. 

Dojde-li k násilnému nebo chybovému přerušení, důrazně 
doporučujeme paměť vymazat a operaci opakovat, neboť paměť 
zůstane v nedefinovaném stavu a bez vymazání by nešla ani 
naprogramovat! 

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto příkazu lze použít pouze lokální připojení, připojení 
prostřednictvím modemu a sítě není možné.

Popis okna pro pro výběr souboru a okna zobrazujícího průběžný stav 
přenosu je obsahem samostatných kapitol.

Čtení paměti RTC

Umožňuje přečtení kompletního obsahu paměti RTC ústředny do 
souboru, jehož jméno lze vybrat v dialogovém okně Výběr RTC 
souboru. Dialogové okno automaticky nabízí posledně použitou 
složku. Neobsahuje-li název rozšíření, bude toto automaticky 
doplněno v souladu se zvoleným formátem.

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto příkazu lze použít pouze lokální připojení, připojení 
prostřednictvím modemu a sítě není možné.
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Při příjmu se v informačním okně Čtení paměti průběžně zobrazuje 
kolik kilobajtů z přenášeného obsahu již bylo úspěšně přeneseno. 
Přenos lze kdykoliv přerušit aktivací tlačítka [Stop]. Objeví-li se při 
přenosu chyba, program zareaguje chybovým hlášením a příkaz 
ukončí.

V dialogovém okně Hlavička bude specifikován popis načteného 
obsahu paměti rtc. Data mohou být zašifrována pod heslem, které je 
definováno ve vstupní řádce Šifrovací klíč.

Popis okna pro definici hlavičky, okna pro výběr souboru a okna 
zobrazujícího průběžný stav přenosu je obsahem samostatných 
kapitol.

Smazání paměti RTC

Příkaz umožňuje v ústředně vymazat paměť rtc. To je nutné provést 
před každým programováním paměti.

Před vlastním mazáním se aplikace ujistí, zda má operaci opravdu 
provést. Teprve po potvrzení uživatelem dojde ke skutečnému 
smazání.

Při příjmu se v informačním okně Mazání paměti průběžně zobrazuje, 
kolik procent z celkové velikosti paměti již bylo úspěšně smazáno. 
Přenos lze kdykoliv přerušit aktivací tlačítka [Stop]. Objeví-li se při 
přenosu chyba, program zareaguje chybovým hlášením a příkaz 
ukončí. 

Dojde-li k násilnému nebo chybovému přerušení, důrazně 
doporučujeme operaci opakovat, neboť paměť zůstane v 
nedefinovaném stavu a nepůjde ani naprogramovat! 

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto příkazu lze použít pouze lokální připojení, připojení 
prostřednictvím modemu a sítě není možné.

Popis okna zobrazujícího průběžný stav přenosu je obsahem 
samostatné kapitoly.

Programování paměti RTC

Příkaz umožňuje v ústředně naprogramovat paměť rtc. Pokud není 
paměť před programováním vymazána, musí být nejprve vymazána 
příkazem Paměť/Smazání paměti RTC. Obsah paměti je uložen 
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v souboru, jehož jméno lze vybrat v dialogovém okně Výběr RTC 
souboru. Dialogové okno automaticky nabízí posledně použitou 
složku. Před vlastním programováním se aplikace ujistí, zda má 
operaci opravdu provést. Teprve po potvrzení uživatelem dojde ke 
skutečnému spuštění programování.

Před odvysíláním dat aplikace zkontroluje, zda odpovídají verze, 
datum a čas vytvoření, typ ústředny, jazyková verze a identifikační 
číslo ústředny. Neodpovídají-li, je požadováno potvrzení přenosu.

Obsahuje-li vybraný soubor data v zašifrované formě, musí uživatel 
specifikovat heslo pro jejich odšifrování v dialogovém okně Šifrovací 
heslo. 

Při programování se v informačním okně Programování paměti 
průběžně zobrazuje, kolik procent z celkové velikosti paměti již bylo 
úspěšně naprogramováno. Přenos lze kdykoliv přerušit aktivací 
tlačítka [Stop]. Objeví-li se při přenosu chyba, program zareaguje 
chybovým hlášením a příkaz ukončí. 

Dojde-li k násilnému nebo chybovému přerušení, důrazně 
doporučujeme paměť vymazat a operaci opakovat, neboť paměť 
zůstane v nedefinovaném stavu a bez vymazání by nešla ani 
naprogramovat! 

Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit počítač s 
ústřednou. Postup propojení je obsahem samostatné kapitoly.

U tohoto příkazu lze použít pouze lokální připojení, připojení 
prostřednictvím modemu a sítě není možné.

Popis okna pro výběr souboru a okna zobrazujícího průběžný stav 
přenosu je obsahem samostatných kapitol.

Nastavení

Do této množiny příkazů patří příkaz 
pro nastavení typu a parametrů spojení 
počítače s ústřednou (Parametry spojení), 
příkaz pro povolení/zákaz vizuálního 
zobrazení konfigurace (Vizualizace), 
příkaz pro volbu režimu konfigurace 
(Paralelní programování), povolení 
automatického zjišťování novější verze 

aplikace (Zjišťovat novější verzi), příkaz pro přečtení a modifikaci 
času a data ústředny a počítače (Čas a datum ústředny) a příkaz pro 
přečtení typu ústředny a verze jejího programového vybavení (Verze 
ústředny). Jazykové prostředí aplikace lze nastavit příkazem Jazyk.
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Parametry spojení

Připojení ústředny Dominus-Millennium k počítači se uskutečňuje 
prostřednictvím sériové, modemové nebo síťové komunikace. Typ 
připojení a jeho parametry může uživatel definovat v dialogovém okně 
Definice spoje. Každá změna je automaticky zobrazena ve stavové 
řádce za příznakem P: a použita i při dalších spuštěních programu.

Nastavení je společné jak pro přenosy dat, tak pro komunikaci 
prostřednictvím programového ovládacího panelu.

Kromě toho zde lze nastavit protokol pro komunikaci s programovým 
ovládacím panelem. Verze vybraného protokolu se automaticky objeví 
v ikoně příkazu Panel/Spusť panel.

Každé nastavení lze uložit jako předvolbu pro možné budoucí použití.
Tyto předvolby lze rychle vyvolat stiskem šipky v pravé části 
příkazového tlačítka.

Předvolby Seznam Předvolby obsahuje všechny existující předvolby 
komunikačních parametrů. Novou předvolbu lze definovat stiskem 
tlačítka [Definuj] a existující předvolbu lze smazat stiskem tlačítka 
[Smaž].

Předvolba STANDARDNÍ NASTAVENÍ obnoví tzv. "tovární" 
nastavení, tj. všechny parametry nastaví na  implicitní hodnoty. 

Předvolba POSLEDNÍ NASTAVENÍ obnoví posledně použité 
nastavení.

[ Definuj ] Aktivací tlačítka [Definuj] lze nadefinovat novou, uživatelskou 
předvolbu. Před stiskem tlačítka je třeba zadat jméno předvolby ve 
vstupní řádce Předvolby. Po stisku se do předvolby uloží aktuální 
nastavení všech komunikačních parametrů. 

Stiskem tohoto tlačítka se nastavení v aplikaci nezmění, to nastane 
teprve po stisku tlačítka [OK].

[ Smaž ] Aktivací tlačítka [Smaž] lze smazat předvolbu vybranou ve vstupní 
řádce Předvolby. Po smazání se aktuální stane předvolba 
STANDARDNÍ NASTAVENÍ. 

Stiskem tohoto tlačítka se nastavení v aplikaci nezmění, to nastane 
teprve po stisku tlačítka [OK].
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Připojení Typ spojení lze vybrat ve skupině Připojení:

Přímé
Volba nastavuje přímou komunikaci s blízkou ústřednou 
prostřednictvím sériového portu RS232. Tato volba je implicitní.

Modemem
Volba umožňuje spojení se vzdálenou ústřednou prostřednictvím 
modemu a telefonní linky.

Po síti
Volba umožňuje spojení s ústřednou prostřednictvím sítě. V tomto 
případě musí být ústředna připojena k síti prostřednictvím zásuvné 
karty P-NET.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se akceptují nové parametry spojení.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] se příkaz ukončí a k žádné změně 
komunikačních parametrů nedojde.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Přímé připojení

Port Seznam Port obsahuje všechny dostupné komunikační porty, kterými 
počítač disponuje. Z nich lze jeden vybrat. Implicitní volba je COM1.

Rychlost Rychlost komunikace lze zvolit ve skupině Rychlost. Je-li 
nainstalován modul PanTerm, pak lze volit pouze rychlost 19200Bd. 
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Je-li zvoleno spojení modemem, je možno používat pouze rychlost 
19200Bd. Implicitní volba je 19200Bd.

Pokud nejsou použity rychlé sériové obvody podporující frontování 
(fronta FIFO) anebo frontování je zakázáno, nedoporučujeme volit 
rychlosti větší než 9600Bd. Může docházet k přerušení komunikace 
z důvodu ztráty dat.

Rychlost 115200Bd není ústřednou podporována.

Zpoždění pro USB Při přepínání směru přenosu může u některých převodníků 
USB <-> RS232 dojít ke ztrátě znaku. Pro potlačení tohoto 
negativního jevu, lze ve vstupní řádce Zpoždění pro USB nadefinovat 
umělé zpoždění, které těmto výpadkům zabrání. Povolené hodnoty 
jsou 0 až 999 milisekund a implicitní hodnota je 0 milisekund.

Připojení modemem

V případě, že je ústředna příliš vzdálená, je možno použít k propojení 
ústředny a počítače telefonní linku a modem. Potom je možno v 
záložce Modem nastavit některé parametry telefonní komunikace.

Typ volby Ve skupině Typ volby lze zvolit jeden ze tří typů telefonní volby:

Pulzní
Modem zahájí spojení na komutované lince pulzní volbou. Tato volba 
je implicitní.

Tónová
Modem zahájí spojení na komutované lince tónovou volbou.
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Bez volby
Modem zahájí spojení na pevné lince bez vytáčení čísla.

Hlasitost Ve skupině Hlasitost lze zvolit hlasitost modemu při vytáčení:

Vypnuto
Zvuk modemu bude vypnut.

Nízká
Zvuk modemu bude tichý. Tato volba je implicitní.

Vysoká
Zvuk modemu bude hlasitý.

Detekovat Volba Detekovat oznamovací tón zajistí aby modem před vytáčením
oznamovací tón telefonního čísla nečekal na oznamovací tón. To umožní částečně 

eliminovat vliv nekvalitních linek. Implicitně není volba vybrána.

Inicializační řetězec Ve vstupní řádce Inicializační řetězec lze zadat inicializační AT 
posloupnost příkazů modemu. Tato posloupnost je do modemu 
nahrána vždy před zahájením komunikace. Předpokládá se modem 
standardu HAYES.

[ Test přítomnosti modemu ] Aktivací tlačítka [Test přítomnosti modemu] lze 
zkontrolovat, zda na zvolený port v záložce Spojení je připojen 
modem.

Spojení po síti

V případě, že je ústředna příliš vzdálená od počítače s nainstalovanou 
aplikací ale je k dispozici počítačová síť, lze k propojení tuto síť 
využít. Pro připojení ústředny k síti musí být použita zásuvná karta P-
NET a v záložce Síť je nutno nastavit jeho parametry.
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IP adresa Ve vstupní řádce IP adresa je třeba nastavit síťovou adresu vzdálené 
ústředny v číselné (např. 192.168.0.0) anebo textové podobě. 
Implicitní hodnota je www.spelza.cz. 

Port Ve vstupní řádce Port je třeba nastavit číslo vzdáleného portu 
v souladu s nastavením použitého převodníku. Na tomto portu 
očekává převodník data. Implicitní hodnota je 10001.

IP Adresa je automaticky nabídnuta při navazování spojení příkazem 
Připojení/Připojit.

Firewall/Proxy Bude-li spojení uskutečňováno pomocí zástupního (proxy) serveru, lze 
v rámečku Firewall/Proxy vybrat příslušný protokol a nadefinovat 
požadované parametry.

Verze
V seznamu Verze lze rozhodnout, zda bude či nebude ke spojení 
použit proxy server a pokud ano, jaká verze protokolu Socks bude 
použita. Implicitně není proxy server použit.

Adresa
Ve vstupní řádce Adresa je třeba nastavit síťovou adresu proxy serveru
v číselné (např. 192.168.0.0) anebo textové podobě. Implicitní 
hodnota není definována.

Port
Ve vstupní řádce Port je třeba nastavit číslo portu proxy serveru. Na 
tomto portu očekává proxy server data. Implicitní hodnota je 1080.

Jméno/Kód
Ve vstupní řádce Jméno/Kód je třeba specifikovat řetězec znaků, který 
slouží k identifikaci na proxy serveru. Implicitně není hodnota 
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definována.

Heslo
Ve vstupní řádce Heslo je třeba specifikovat řetězec znaků, který 
slouží jako přístupové heslo na proxy server. Heslo má význam pouze 
v případě, že je zvolen protokol Socks5. Implicitně není hodnota 
definována.

[ Test ]
Aktivací tlačítka [Test] lze zkontrolovat, zda lze navázat komunikaci 
se zvoleným proxy serverem.

Časy

Je-li zvolen typ komunikace modemem, je tato záložka dostupná a 
umožňuje nadefinovat časové konstanty modemové komunikace.

Doba vyzvánění Ve vstupní řádce Doba vyzvánění 1.série lze nadefinovat dobu
1. série první série vyzvánění. Povolené hodnoty jsou 10 až 255 sekund a 

implicitní hodnota je 15 sekund.

Doba od zavěšení Ve vstupní řádce Doba od zavěšení do vytáčení lze nadefinovat
do vytáčení prodlení mezi první a druhou sérií vyzvánění. Povolené hodnoty jsou 1 

až 255 sekund a implicitní hodnota je 30 sekund.

Doba čekání na Ve vstupní řádce Doba čekání na spojení lze nadefinovat dobu
spojení od začátku druhé série vyzvánění do navázání spojení. Povolené 

hodnoty jsou 15 až 255 sekund a implicitní hodnota je 60 sekund.

[Implicitně] Aktivací tlačítka [Implicitně] lze nastavit implicitní hodnoty všech 
časů.
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Protokol PanTerm

Je-li nainstalován programový ovládací panel, je tato záložka dostupná 
a umožňuje zvolit protokol, kterým se připojuje programový ovládací 
panel k ústředně.

Protokol Ve skupině Protokol lze zvolit jeden z protokolů programového 
ovládacího panelu:

PanTerm 3
Protokol PanTerm 3. Tento protokol je implicitní.

PanTerm 4
Protokol PanTerm 4.

Tento protokol není ústřednou prozatím podporován.

Jazyk

Příkaz umožní vybrat jazyk aplikace v závislosti na 
požadavku uživatele anebo automaticky podle 
jazykového prostředí operačního systému (volba 

[implicitní]).

Možnosti výběru se automaticky modifikují v souladu 
s nainstalovanou podporou konkrétního jazyka. Není-li nainstalována 
podpora žádného z cizích jazyků, bude příkaz nedostupný.

Vizualizace

Příkaz umožňuje povolit nebo zakázat vizuální panel pro názorné 
zobrazení otevřené konfigurace.
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Paralelní programování

Příkaz umožňuje přepínat mezi jednookénkovým a víceokénkovým 
režimem programování konfiguračních parametrů.

Jednookénkový režim umožňuje otevřít pouze jedno programovací 
okno, v něm definovat příslušné konfigurační parametry a poté okno 
uzavřít. Teprve poté lze otevřít další okno a dále pokračovat.

Víceokénkový režim umožňuje současně otevřít více oken s různými 
konfiguračními parametry mezi kterými lze libovolně přepínat. 
V tomto režimu se automaticky otevírá skupinová lišta pro snadnější 
přístup k příkazům.

Zjišťovat novější verzi

Příkaz umožňuje povolit/zakázat automatickou kontrolu novější verze 
aplikace při jejím startu.

To, zda novější verze aplikace existuje, lze kdykoliv provést příkazem 
Nápověda/Existuje novější verze?.

Čas a datum ústředny

Příkaz umožňuje synchronizovat čas a datum ústředny a počítače a 
také změnit aktuální čas a datum ústředny. Po vyvolání příkazu jsou 
oba údaje přečteny z ústředny a poté nabídnuty ke změně v rámečku 
Nastavení ústředny dialogového okna Datum a čas ústředny

Pro správnou funkci tohoto příkazu je potřeba propojit ústřednu 
s počítačem tak, jak je popsáno v kapitole Propojení počítače s 
ústřednou.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemu a telefonních linek, 
bude příkaz dostupný až po navázání spojení pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání na 
zavolání.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím internetu a jedná se o vytáčené 
připojení, bude příkaz dostupný až po úspěšném připojení.
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Čas Nový aktuální čas ústředny se zadává ve vstupní řádce Čas. Nebude-li 
přijatý čas ústředny v pořádku, bude zobrazeno chybové hlášení a 
aplikace nabídne aktuální čas počítače.

Datum Nové aktuální datum ústředny se zadává ve vstupní řádce Datum. 
Nebude-li přijaté datum ústředny v pořádku, bude zobrazeno chybové 
hlášení a aplikace nabídne aktuální datum počítače. Po stisknutí šipky 
na pravé straně se otevře kalendář, který umožní vybrat nové datum.

Dvě horní tlačítka kalendáře umožňují přecházet mezi měsíci. Datum 
zvýrazněné modrým pozadím představuje nastavené datum 
v editačním okně a datum zvýrazněné červeným zaškrtnutím 
představuje aktuální datum počítače.

[ PC -> Ústředna ] Aktivace tlačítka [PC->Ústředna] nastaví aktuální čas a datum 
ústředny na hodnoty času a data počítače (synchronizace podle 
počítače).

Není-li povoleno programování vzdálené ústředny, nebude tlačítko 
funkční.

[ Ústředna -> PC ] Aktivace tlačítka [Ústředna->PC] nastaví aktuální čas a datum 
počítače na hodnoty času a data ústředny (synchronizace podle 
ústředny).

[ Odeslat ] Aktivací tlačítka [Odeslat] jsou nové hodnoty času i data odeslány do 
ústředny.
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Není-li povoleno programování vzdálené ústředny, nebude tlačítko 
funkční.

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] je příkaz ukončen a k aktualizaci času a data 
v ústředně nedojde.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

Verze ústředny

Příkaz umožňuje přečíst bližší informace o ústředně. V informačním 
okně se objeví typ ústředny, její identifikační číslo, její programová 
verze a datum, kdy byla verze uvolněna.

Pro správnou funkci příkazu je potřeba propojit ústřednu s počítačem 
tak, jak je popsáno v kapitole Propojení počítače s ústřednou.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím modemu a telefonních linek, 
bude příkaz dostupný až po navázání spojení pomocí příkazů 
Připojení/Volání, Připojení/Zpětné volání nebo Připojení/Čekání na 
zavolání.

Probíhá-li komunikace prostřednictvím internetu a jedná se o vytáčené 
připojení, bude příkaz dostupný až po úspěšném připojení.

Nápověda

Tato skupina příkazů nabízí uživateli 
komplexní nápovědu k programu 
SetTermW.

Kromě toho jsou zde příkazy, které 
umožní odeslat elektronickou poštu 
výrobci, prohlížet WWW stránky 
výrobce, zaregistrovat produkt 
elektronickou cestou, prohlížet historii 
verzí aplikace a konečně také zjistit 
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novou verzi aplikace a provést update aplikace z internetu.

Obsah nápovědy

Příkaz otevře nápovědu k aplikaci na záložce Obsah. Nápověda 
obsahuje v levé části okna obsah nápovědy a v pravé části okna text 
vztahující se k vybrané položce obsahu.

Index nápovědy

Příkaz otevře nápovědu k aplikaci na záložce Rejstřík. Nápověda 
obsahuje v levé části okna seznam klíčových slov nápovědy a v pravé 
části okna text vztahující se k vybranému slovu. Klíčové slovo lze 
rovněž přímo zadat ve vstupní řádce Zadejte hledané klíčové slovo.
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SPELZA s.r.o.

Příkaz otevře dialogové okno, které obsahuje informace o firmě 
SPELZA s.r.o.

Kliknutím na zvýrazněné adresy WWW stránek a elektronické pošty 
lze spustit prostředky pro připojení k Internetu.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se okno uzavře.

Internetové stránky SPELZA

Příkaz spustí systémový prohlížeč sítě WWW (Internet) a automaticky 
načte stránky firmy SPELZA s.r.o.

E-mail SPELZA

Příkaz spustí systémový prostředek pro zasílání elektronické pošty po 
Internetu (e-mail) a umožní odeslat zprávu firmě SPELZA s.r.o.

Registrace ON-LINE

Příkaz spustí systémový prostředek pro zasílání elektronické pošty po 
Internetu (e-mail) a umožní on-line registraci produktu u firmy 
SPELZA s.r.o.

Registrace by měla obsahovat údaje, jenž jsou uvedeny v odstavci 
Registrace.

Existuje novější verze?

Příkaz spustí proces vyhledávání novější verze aplikace. Pokud 
novější verzi nalezne, oznámí to uživateli společně s informací, jak 
tuto verzi získat.
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Historie verzí

Příkaz vypíše historii změn aplikace, všechny vydané verze a popis 
důležitých změn v jednotlivých verzích. Všechny informace jsou 
získávány z internetu a proto nutné on-line připojení.

Aktualizace aplikace

Příkaz ověří, zda na internetu existuje novější verze aplikace a pokud 
ano, umožní stažení této verze a update stávající verze.

Pro úplné dokončení aktualizace je potřeba aplikaci restartovat!



PŘÍKAZY

213

Postup V seznamu, v pravé části okna, se vypisují aktuální události, které 
charakterizují právě probíhající fázi aktualizace.

Aplikace Informační položka Aplikace obsahuje informaci o názvu a verzi 
aplikace.

Autor Informační položka Autor obsahuje informaci o autorech aplikace.

e-mail Informační položka e-mail obsahuje elektronickou adresu pro odeslání 
pošty autorovi aplikace.

Aktuální verze Informační položka Aktuální verze obsahuje současné číslo verze 
aplikace.

Nová verze Informační položka Nová verze obsahuje číslo aktualizované verze 
aplikace.

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se ukončí proces aktualizace.

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna.

O aplikaci SetTermW

Příkaz otevře informační okno, které obsahuje všechny informace o 
verzi programu, datu vytvoření, autorovi a určení programu.
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Kliknutím na zvýrazněné jméno firmy lze o firmě získat podrobnější 
informace.

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se okno uzavře.
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POZNÁMKY
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Kontaktní adresa:

SPELZA® s.r.o.
Cejl 76, 602 00 Brno

tel.: 541211101-2
fax: 541211101
e-mail: info@spelza.cz
www.spelza.cz

#




