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Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA

1 .1 . WPROWADZENIE

Seria kaset IP Agora jest złożona z modułu podstawowego (z 1 lub 2 przyciskami) w wersj i

audio/wideo oraz modułów rozszerzeń. System umożliwia podłączenie do 7 modułów

rozszerzeń z 8 przyciskami każdy do maksymalnej pojemności 58 wywołań. Kasety IP Agora

mogą być podłączone do sieci LAN użytkownika i pozwalają na połączenia do telefonów VoIP,

komputerów z odpowiednim oprogramowaniem oraz do specjalnych dedykowanych urządzeń.

Sygnalizacja komunikacji jest oparta na standardzie SIP z wykorzystaniem protokołu RTP,

dlatego jest możliwa integracja kasety zewnętrznej z większością systemów bazujących na

centralach VOIP dostępnych na rynku.

1 .2 FUNKCJE

- możliwość przypisania 2 grup 25-numerowych lub adresów do każdego z przycisków

- wysyłanie 1 lub 2 cyfrowych poleceń przez telefon VoIP do kasety zewnętrznej

- zróżnicowanie dzwonienia w zależności od czasu (tryb dzienny/nocny) lub do różnych

numerów telefonów/adresów IP w przypadku zajętości

- zmiana z trybu "Dzień" na tryb "Noc" w sposób automatyczny lub manualny

- przedłużenie czasu rozmowy przez wciśnięcie przycisku * na telefonie

- niezależna kontrola do 2 różnych elektrozaczepów

- do 5 trybów kontrol i sterowania przekaźnikami (również kombinacja obu)

- 2 kody do automatycznego przełączania z telefonu

- 6 kodów wejścia przez wciśnięcie kombinacji przycisku wywołania kasety zewnętrznej

- ustalanie okresu czasu między dwoma różnymi wywołaniami

- l iczba dzwonków przed automatyczną odpowiedzią kasety zewnętrznej

- czas oczekiwania przed wybraniem drugiej grupy numerów

- zasilanie zewnętrzne 1 2Vdc/ac lub za pomocą PoE

- grzałka na płycie głównej

- podświetlane nazwiska diodami LED

- zintegrowana kolorowa kamera z autofokusem

- złącze Ethernet 1 0/1 00Mb (1 0BaseT i 1 00BaseTX)

- serwer Web do zdalnego zarządzania
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- system operacyjny Linux 2.6

- niezależny streaming wideo JPEG/RTSP i H.263/H264.

- wspomaganie protokołu SIP w trybie P2P lub trybie Sip Proxy (z centralą SIP)

- aktual izacja firmware za pomocą strony administratora

- interfejs Web do pełnego programowania parametrów kasety zewnętrznej.

1 .3 INSTALACJA

Zaleca się montaż kasety zewnętrznej IP przy pomocy kołków 5mm i wkrętów 35mm. Moduł

kamery jest instalowany w górnej częsci kasety, kąt widzenia nie może być modyfikowany. Aby

wybrać włąściwą wysokość instalacj i kasety zaleca się zastosowanie wskazówek pokazanych na

poniższym rysunku. Zainstaluj moduł kamery tak, aby nie była narażona na bezpośrednie

padanie promieni słonecznych lub padanie światła bezpośrednio w soczewkę kamery.

ODKRĘCANIE

FRONTU

ZAMKNIĘCIE FRONTU

KASETY

Aby zamknąć front kasety

zamknij najpierw górną

część następnie dolną

część zgodnie z rysunkiem.

Zabezpiecz zamknięcie

przez przykręcenie dolnej

śrubki.

INSTALACJA MODUŁU PRZYCISKU

Użyj płaskiego śrubokręta aby zwolnić punkty mocowania i

usunąć zaślepkę lub moduł przycisku zgodnie z obrazkiem.
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2.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie 1 2Vdc/ac, PoE

Maksymalny pobór prądu 300mA (przy 1 2Vdc)

Interfejs sieciowy Ethernet 1 0BaseT, 1 00BaseTX

Protokół VoIP SIP

Kodeki Audio G.711 u, G.711 a, G.726-32b, GSM

Kodeki Wideo serie JPEG, MJPEG, H.263 (CIF), H.264

Wyjścia przekaźnikowe 2

Prąd styków przekaźników 1 2Vac/1 A

Temperatura pracy -1 5ºC +50ºC

Stopień ochrony IP34

POŁĄCZENIE DWÓCH MODUŁÓW

Zdejmij plastikową obudowę pokazaną na rysunku i umieść

dwie kasety zewnętrzne obok siebie. Użyj dostarczonych

plastikowych części do złączenia obu modułów.
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2.2 OPIS ELEMENTÓW KASETY

Trymer do regulacj i poziomu progowego światła

otoczenia dla automatycznego włączenia

podświetlenia podczas rozmowy.

Trymer redukcji echa: zaleca się regulację

trymera do minimalnej wartości i ustawienie za

pomocą konfiguratora web.

Trymer do regulacj i czułości

mikrofonu

Trymer do ustawienia poziomu

głośności

Czerwona dioda sygnalizacji

stanu kasety zewnętrznej.

Przełączniki do ustawienia trybu

pracy i przywrócenia ustawień fa-

brycznych

Gniazdo do podłączenia modułu

rozszerzenia

Gniazdo LAN : do podłączenia

kasety zewnętrznej do sieci LAN

za pomocą przewodu kat. 5 i wtyku

RJ-45.

Przyciski wywołania

Mikrofon

Moduł podświetlenia

przycisków

Styki zasilania 1 2Vac/dc używane

w przypadku braku zasilania PoE.

Wyjścia styków przekaźnika

Jeśl i zielona dioda świeci się

oznacza to że jest aktywne

połączenie LAN; Czerwona dioda

oznacza że moduł VoIP transmituje

dane do sieci.

Biała dioda do podświetlenia

kamery w miejscach słabo

doświetlonych.

Wyjścia (-/+) do podłączenia

niskoprądowego elektrozaczepu w

przypadku zasilania przez PoE.

Uwaga! To są styki wyjścia

prosimy nie podłączać do tych

styków żadnych źródeł prądu aby

zapobiec uszkodzeniu kasety

zewnętrznej.
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2.3. PODŁĄCZENIE

Kaseta zewnętrzna jest złożona z modułu domofonowego z kontrolą elektrozaczepu, regulacją

sygnału audio, modułu kamery i modułu VoIP konwertującego sygnał audio i wideo do formatu

cyfrowego i transmisj i po sieci.

Gniazdo Ethernet które zlokalizowane jest w dolnej, prawej części płytki elektroniki modułu służy

do podłączenia kasety zewnętrznej do sieci LAN za pomocą przewodu kategori i 5 zakończonego

wtykiem RJ-45.

Kaseta zewnętrzna może być zasilona za pomocą gniazda 1 2Vdc/ac (gniazdo "1 2V" znajduje

się w dolnej, lewej części płyty elektroniki) lub w trybie PoE, który umożliwia zasilanie za pomocą

przewodu sieciowego. Maksymalny pobór prądu kasety zewnętrznej wynosi 300mA.

Podłączenie elektrozaczepu może być wykonane zgodnie z poniższym schematem. "NO"

oznacza styk normalnie otwarty, "NC" oznacza styk normalnie zamknięty, natomiast "COM"

oznacza masę przekaźnika. Wszystkie styki przekaźnika są galwanicznie izolowane od reszty

elektroniki.

Więcej szczegółów na temat programowania trybu pracy przekaźnika znajduje się w rozdziale

2.6.7. (parametr "m").

Poniższy schemat pokazuje jak wykorzystać wyjścia znajdujące się w pobliżu złącza do

zasilenia elektrozaczepu w przypadku zasilania kasety w trybie PoE. W tym przypadku

maksymalny pobór prądu elektrozaczepu nie może być wyższy niż 350mA.

2.4 REGULACJA

Trymery zlokalizowane w górnej części elektroniki zostały ustawione podczas produkcji do

optymalnej wartości. Niemniej jednak w przypadku konieczności możliwe jest ich dostosowanie.

Trymer "światło" umożliwa ustawienie progu czułości fotokomórki do automatycznego włączenia

podświetlenia w warunkach słabego oświetlenia." Trymer "Echo" należy ustawić na wartość

minimalną (w lewą stronę) tak aby konfiguracja za pomocą strony działała poprawnie. Dwa
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ostatnie trymery pozwalają na regulację czułości mikrofonu oraz głośności: obrót w prawo

zwiększa wartość wzmocnienia natomiast w lewo zmniejsza wartość wzmocnienia.

2.5 PRZEŁĄCZNIKI I OBSŁUGA

Przełączniki w dolnej części płyty głównej umożliwiają zaprogramowanie następujących

parametrów:

1 . Zarezerwowane

2. Wybór trybu pracy między P2P (Peer to Peer) lub jako serwer SIP

3. Przywrócenie ustawień fabrycznych. Resetuje wszystkie parametry konfiguracyjne kasety

zewnętrznej (z wyjątkiem adresów IP) do ustawień fabrycznych.

4. Reset adresu IP kasety zewnętrznej do wartości fabrycznych (1 92.1 68.1 .250).

Aby uzyskać informacje o sposobie resetu kasety zewnętrznej do ustawień fabrycznych patrz

rozdział 2.5.3.

Wybór trybu pracy może być dokonany tylko za pomocą przełącznika 2; nie można tego

dokonać za pomocą strony konfiguracji . Zaleca się, aby wybór trybu pracy wykonać jako

pierwszy krok konfiguracji przed podłączeniem zasilania. Jeśl i musimy zmienić tryb pracy należy

najpierw wyłączyć zasilanie w przeciwnym razie tryb pracy nie zmieni się. Aby zrestartować

kasetę zewnętrzną możemy również odłączyć i podłączyć ponownie zasilanie lub wybrać opcję

"Uruchom ponownie" na stronie "Serwis".

2.5.1 Tryb Peer to Peer (P2P)

Tryb Peer to Peer (P2P) umożliwia wywołanie jednego lub dwóch adresów IP przez wciśnięcie

przycisku kasety zewnętrznej. Wybierz tę opcję jeśl i wymagane jest dzwonienie do określonego

numeru IP którym może być na przykład telefon VoIP lub komputer z odpowiednim oprogramo-

waniem, głośnikiem i mikrofonem do rozmowy z gościem.

2.5.2 Tryb serwera SIP

Tryb serwera SIP pozwala na instalację kasety zewnętrznej w systemach VoIP gdzie jest już

zainstalowana centralka kompatybilna z SIP. W tym przypadku wymagane jest

zaprogramowanie modułu kasety zewnętrznej tak, aby mogła zalogować się do serwera/central i

SIP po podłączeniu zasilania. Więcej szczegółów o konfiguracji SIP patrz opis w rozdziale 2.6.4.

Za pomocą tabeli "Pamięć numerów" na stronie konfiguracyjnej możemy przypisać do każdego
przycisku adres IP lub numer wewnętrzny używany przez centralę do sygnalizacji wywołania.
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2.5.3 Reset do ustawień fabrycznych

Aby zresetować urządzenie do wartości fabrycznych i/lub przywrócić fabryczny adres IP należy

ustawić przełączniki 3 i 4 w pozycji "off", wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie kasety.

Uwaga. Po uruchomieniu kasety zewnętrznej (około 1 minuta) należy ustawić przełączniki 3 i 4
w pozycję "ON".

2.5.4 Sygnalizacja optyczna i akustyczna

Kaseta sygnalizuje akustycznie stan pracy. Ponadto kilka innych informacji sygnalizowanych jest

za pomocą czerwonej diody znajdującej się bl isko modułu kamery. Poniższy opis omawia

szczegółowo tą sygnalizację.

2.5.5 Dzwonienie z zewnątrz

Po wciśnięciu przez gościa przycisku wywołania w kasecie zewnętrznej urządzenie wysyła

połączenie do numeru wewnętrznego (w przypadku wyboru trybu SIP) lub adres IP (w

przypadku trybu P2P): słyszysz sygnał potwierdzenia i czerwona dioda zaczyna mrugać. Pamięć

numerów kasety zewnętrznej jest podzielona na dwie kolumny (zgodnie z opisem w rozdziale

2.6.9). Kaseta zewnętrzna pozwala na realizację połączenia zgodnie z trybem:

- Dzień / Noc (strefy czasowe): jeśl i kaseta zewnętrzna pracuje w trybie dzień zostanie wywo-

łany numer zapisany w pierwszej kolumnie, natomiast w trybie "Noc" zostanie wywołany

numer zapisany w drugiej kolumnie. Tryb Dzień/Noc może być wybrany manualnie (przez

telefon VoIP za pomocą zaprogramowanego kodu) lub automatycznie. W tym celu możemy

ustawić do 3 okresów czasu dla każdego dnia tygodnia: podczas tych okresów kaseta

zewnętrzna wybierze numer zapisany w kolumnie Dzień, natomiast w pozostałych okresach

będzie wywoływany numer zapisany w kolumnie Noc.

- Tryb 2-grupy: W tym trybie po wciśnięciu przycisku kasety zewnętrznej w pierwszej kolejności

nastąpi wywołanie numeru zapisanego w pierwszej kolumnie. Jeśl i numer z pierwszej kolumny

jest zajęty, czas wywołania zakończy się lub jeśl i ponownie wciśniemy przycisk podczas wy-

wołania - kaseta zewnętrzna automatycznie wybierze numer z drugiej kolumny. Jeśl i ponownie

wciśniemy przycisk wywołania powrócimy do pierwszego numeru itd.

Kaseta zewnętrzna posiada funkcję otwierania drzwi za pomocą kodu dzięki możliwości

zaprogramowania kombinacji wciśnięcia przycisku (kod blokady). Jeśl i użytkownik wciśnie

właściwą kombinację przycisków i czas pomiędzy każdym wciśnięciem będzie mniejszy niż

zaprogramowany w parametrze "Czas pomiędzy wciśnięciamy" przekaźnik otworzy elektroza-
czep.

2.5.6 Odbieranie połączenia z zewnątrz

Urządzenie wewnętrzne które otrzymuje połączenie z kasety zewnętrznej może być telefonem

VoIP, innym urządzeniem zalogowanym do serwera SIP lub komputerem z kartą dźwiękową i

zainstalowanym oprogramowaniem UDVPanel. Po wywołaniu przez kasetę zewnętrzną numeru

przypisanego do przycisku odpowiedni telefon lub urządzenie będzie dzwonić. Po odebraniu

połączenia możemy odrazu porozmawiać z gościem (czerwona dioda na kasecie zewnętrznej

będzie się świeciła).
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Wprowadzając odpowiedni kod (fabrycznie 55) możemy otworzyć drzwi, zmienić tryb pracy

Dzień/Noc oraz aktywować elektrozczep, zmiana trybu Dzień/Noc. Na 1 0 sekund przed

zakończeniem czasu rozmowy, zostanie wyemitowany ton ostrzeżenia wówczas wciskając * lub

# na klawiaturze telefonu możemy wydłużyć czas rozmowy. Po odłożeniu słuchawki telefonu

rozmowa zakończy się.

Uwaga. Wyróżniamy 2 drogi wysyłania poleceń z urządzeń (telefonu) do kasety zewnętrznej.
1 . Za pomocą kanału RTP

2. Z pomocą SIP INFO.

Tony DTMF w paśmie audio nie są obsługiwane.

2.5.7 Dzwonienie do kasety zewnętrznej

Połączenia wychodzące są połączeniami aktywowanymi przez użytkownika wewnętrz

mieszkania do kasety zewnętrznej do kontrol i otoczenia. Aby wywołać kasetę zewnętrzną

wybierz numer lub adres IP przypisany do kasety zewnętrznej, kaseta będzie dzwonić

(czerwona dioda będzie się świecić) następnie po zaprogramowanej l iczbie dzwonków odpowie

automatycznie co umożliwia również komunikację audio z gościem. Możliwość aktywacji

przekaźnika lub wysyłanie poleceń jest takie same jak w przypadku połączeń wychodzących

opisanych w poprzednim rozdziale.

2.6 STRONA KONFIGURACJI

Większość parametrów konfiguracyjnych kasety zewnętrznej może być ustawione przez stronę

przeglądarki. Aby uzyskać dostęp do tej strony należy wprowadzić adres IP kasety zewnętrznej

w pasku adresu przeglądarki internetowej (fabryczny adres IP 1 92.1 68.1 .250). Jeśl i sieć LAN

posiada adresację IP z innego zakresu (pierwsze trzy numery są inne od tych które są

fabrycznie wprowadzone w kasecie zewnętrznej) wtedy należy zmienić tymczasowo w

komputerze ustawienia sieci (np. poprzez zastosowanie wolnego adresu IP z tej samej klasy co

kaseta zewnętrzna (fabrycznie 1 92.1 68.1 .250). W ten sposób uzyskamy dostęp do strony

konfiguracyjnej i możemy zmienić w opcji "Ustawienia sieci" adres zgodny z ustawieniami sieci

LAN.

Zapoznaj się z rozdziałem 2.6.2, aby uzyskać szczegółowe informacje o polach dostępnych na

tej stronie.

Gdy nowy adres IP zostanie przypisany do kasety zewnętrznej, możemy przywrócić oryginalne

ustawienia sieci w komputerze.

Na koniec wprowadzamy adres IP kasety zewnętrznej, przeglądarka pokaże okno podobne do

poniższego wyświetlając obraz wideo z kamery.
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Klikni j przycisk "Konfiguracja", pojawia się okno logowania. Fabrycznie ustawienia logowania są

następujące:

Użytkownik: admin
Hasło: 1 234
Hasło może być zmienione zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 2.6.1 2

Uwaga. Aby zatwierdzić zmiany dokonane na stronie konfiguracji (z wyjątkiem pamięci

numerów) należy ponownie uruchomić kasetę zewnętrzną.

2.6.1 Konfiguracja języka

Język strony konfiguracyjnej może być zmieniony na jeden z dostępnych języków za pomocą

menu wyboru w dolnej lewej części strony. Skontaktuj się z serwisem technicznym firmy ACI

Farfisa w celu uzyskania informacji o dodatkowych dostępnych językach.

W górnej, lewej części okna pojawia się aktualnie aktywny tryb pracy urządzenia (tryb Dzień i

Noc).

Wybierz opcję "Wideo", aby wybrać ponownie stronę tytułową z obrazem z kamery, Jeśl i

kl ikniemy opcję "Pomoc" pojawia się strona z pomocą.

2.6.2 Konfiguracja sieci

Strona "Konfiguracja sieci" pozwala na ustawienie parametrów sieciowych kasety zewnętrznej

zgodnie z ustawieniami sieci LAN. Kaseta zewnętrzna pozwala na manualne ustawienie adresu

IP lub ustawienie automatyczne przy pomocy serwera DHCP.

Uwaga. W przypadku automatycznego przypisania adresu IP przez serwer DHCP adres IP
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kaset zewnętrznych może się zmieniać (na przykład po awarii zasi lania). W tym przypadku jeśl i

nie znamy nowego adresu IP kasety dostęp do strony konfiguracyjnej może byc utrudniony.

W związku z powyższym zaleca się używanie manualnego przypisania adresu IP.

2.6.2.1 Manualna konfiguracja adresu IP

1 ) Nazwa wyświetlana: wprowadź w tym polu alfanumeryczną nazwę która pozwala na łatwą

identyfikację kasety zewnętrznej w sieci. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna w przypadku gdy

mamy więcej kaset zewnętrznych podpiętych do tej samej sieci (np. : Wejście główne, wejście

garaż, brama. . . ).

2) W przypadku manualnego przypisania adresu IP, pozostaw pole "Konfiguracja przez DHCP"
odznaczone.

3) Użyj pola "Adres IP" do ustawienia nowego adresu IP kasety zewnętrznej, biorąc pod uwagę
informacje opisane na początku rozdziału. Wypełni j inne pola "Brama domyślna", "Maska
podsieci", "Podstawowy DNS" i "Drugorzędny DNS" wartościami używanymi w sieci lokalnej.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z administratorem sieci.

4) Klikni j przycisk "Zapisz i uruchom ponownie" aby zachowac zmiany i uruchomić ponownie
kasetę zewnętrzną. Jeśl i przycisk "Zachowaj i uruchom ponownie" nie zostanie wciśnięty,

zmiany nie zostaną zachowane.

Przycisk "Ustawienia fabryczne" pozwala na przywrócenie wszystkich powyższych ustawień do
ustawień fabrycznych.

2.6.2.2 Automatyczne przypisanie adresu IP (DHCP)
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1 ) Nazwa wyświetlana: wprowadź w tym polu alfanumeryczną nazwę która pozwala na łatwą

identyfikację kasety zewnętrznej w sieci. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna w przypadku gdy

mamy więcej kaset zewnętrznych podpiętych do tej samej sieci (np. : Wejście główne, wejście

garaż, brama. . . ).

2) W przypadku automatycznego przypisania adresu IP zaznacz pole "Konfiguracja przez
DHCP"
3) Użyj pola "ID klienta DHCP" aby określ ić alfanumeryczną nazwę przypisaną do adresu IP.
4) Ustawienia sieciowe są pokazane w odpowiednich polach, które zaznaczone są szarym

kolorem (nie mogą być ręcznie zmienione).

5) Klikni j przycisk "Zapisz i uruchom ponownie" aby zachowac zmiany i uruchomić ponownie
kasetę zewnętrzną. Jeśl i przycisk "Zachowaj i uruchom ponownie" nie zostanie wciśnięty,

zmiany nie zostaną zachowane.

Przycisk "Ustawienia fabryczne" pozwala na przywrócenie wszystkich powyższych ustawień do
ustawień fabrycznych.

2.6.3 Podstawowe parametry

Okno podstawowe parametry pozwala na ustawienie kilku głównych parametrów

konfiguracyjnych.

Uwaga. Ponieważ poniższe ustawienia mają duży wpływ na pracę kasety zewnętrznej należy

zwrócić szczególną uwagę na ich poprawną konfigurację, aby uniknąć nieprawidłowej pracy

systemu.

1 ) Tryb wybierania numeru : Jak opisano wcześniej kaseta zewnętrzna umożliwia wybór nume-
ru wewnętrznego lub adresu IP, który będzie wybierany w dwóch różnych trybach: zgodnie z

przedziałem czasu (Dzień - Noc) lub przekazanie połączenia do drugiego numeru w przypadku

zajętości lub w przypadku braku odpowiedzi. (2 - grupy numerów). Wybierz tryb pracy w którym

ma działać kaseta zewnętrzna.

2) Znak prolongacji : ta opcja pozwala na wybranie znaku "*" lub "#" który ma być używany w
telefonie VoIP do przedłużenia czasu połączenia gdy kończy się czas normalnej rozmowy.

3) Rozłączenie: polecenie zakończenia połączenia przed końcem czasu rozmowy: dostępne są

2 pola do wprowadzenia kodów, każdy z nich złożony jest z dwóch cyfr. W niektórych

przypadkach może być użyteczne używanie tych samych poleceń również do aktywacji przekaź-

nika. W takim przypadku czas rozmowy zostanie zakończony tak szybko jak przekaźnik będzie
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aktywowany przez to polecenie.

Uwaga: Te kody mogą byc 1 lub 2 cyfowe, zgodnie z potrzebami użytkownika. Jeśl i

potrzebujemy kod jednocyfrowy, należy wprowadzenić "*" jako pierwszy znak (na przykład aby

użyć kodu 5, wprowadź *5).

4) Kod przełączenia: kod do zmiany trybu pracy Dzień/Noc: użyj tych pól do ustawienia kodów,
które są wysyłane z telefonu do kasety zewnętrznej do zmiany jej trybu pracy z trybu "Dzień" na

"Noc" i odwrotnie.

Także w tym przypadku możliwe jest skrócenie 2 cyfrowego kodu do kodu jednocyfrowego

zgodnie z powyższą adnotacją (na przykład: kod 11 może być skrócony przez użycie *1 ).

5) Przełączenie pomiędzy Dzień/Noc: Wybierz sposób zmiany trybu Dzień/Noc: użyj tej opcji
aby ustawić tryb zmiany między trybem Dzień/Noc - manualnie lub automatycznie.

Uwaga: Jeśl i wybierzemy tryb automatyczny przełączania trybu dzień noc należy również

ustawić przedziały czasowe opisane w rozdziale 2.6.1 0 "Przedziały dzień" oraz poprawnie skon-

figurować serwer czasu w celu automatycznej synchronizacji zegara (zgodnie z opisem w roz-

dziale 2.6.1 2)

6) Tryb klawiatury: nie używane w tej wersj i .

7) Klawiatura w pozycji : nie używane w tej wersj i

8) Tryb podświetlenia: użyj tej opcji , aby wybrać tryb pracy podświetlenia kamery, zgodnie z
warunkami oświetlenia miejsca instalacj i . Ta opcja pozwala na automatyczne włączenie pod-

świetlenia (przez wewnętrzny czujnik) lub wyłączenie funkcji podświetlenia.

9) Sensor drzwi : nie używany w tej wersj i .

1 0) Prosimy pamiętać o kliknięciu przycisku "Zachowaj zmiany", aby zapamiętać zmiany

wykonane w tym oknie. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne
wartości"

2.6.4 Parametry SIP

Ta strona występuje w dwóch różnych wersjach zgodnie z wyborem trybu pracy (serwer SIP lub

P2P) za pomocą przełącznika 2 w kasecie zewnętrznej zgodnie z opisem w rozdziale 2.5.

2.6.4.1 Tryb Serwer SIP

Po wybraniu trybu serwer SIP strona jest podobna do pokazanej poniżej. Wypełni j wszystkie

pola wymagane przez serwer SIP zainstalowany w sieci LAN aby dokonać rejestracji .
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1 ) Serwer SIP proxy: Adres IP lub nazwa serwera i port (zwykle 5060/5061 ) central i
SIP używany w twojej sieci i który będzie odpowiedzialny za realizację połączeń.

2) Serwer SIP registrar: Adres IP lub nazwa serwera i port (zwykle 5060/5061 ) central i SIP

gdzie zostanie wykonana rejestracja SIP. Jeśl i to pole nie zostanie wypełnione, rejestracja

zostanie wykonana na tym samym serwerze SIP co serwer proxy.

3) Moduł konta (nazwa, hasło): pozwala na weryfikację kasety zewnętrznej w central i SIP,

wymagane jest wcześniej stworzenia konta na central i SIP. Użyj tych pól do wprowadzenia

danych weryfikacyjnych.

4) Auth. Id : nazwa użytkownika, najczęściej jest to numer przypisany do kasety zewnętrznej w
central i .

5) Wygaśnięcie: Czas ważności rejestracji na serwerze SIP.
6) Użyj (1 80 ringing / 1 83 Session Progress): ta opcja pozwala na wybór sygnalizacji

połączenia przychodzącego pomiędzy standardem "Ringing" lub "Session progress". Ta opcja

musi być ustawiona zgodnie z wymaganiami serwera SIP proxy.

7) Włącz symetryczny RTP: Włącz symetryczny RTP jeśl i jest wymagany przez serwer SIP

proxy

8) Wyślij DTMF (jako SIP INFO/ zgodnie z RFC2833): ta opcja pozwala na wybór dwóch typów
poleceń DTMF wysyłanych do kasety zewnętrznej (wysyłanie standardowych tonów DTMF nie

jest wspomagane).

9) Pamiętaj o kl iknięciu przycisku "Zachowaj zmiany" aby zapisać wszystkie zmiany jakie

zostały dokonane w tym oknie. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne
ustawienia".

2.6.4.1 Tryb P2P

Jeśl i wybierzemy tryb P2P nie jest wymagana rejestracja na serwerze SIP. Ustawienia SIP

zostaną zredukowane do poniższych parametrów:

1 ) Użyj (1 80 ringing / 1 83 Session Progress): ta opcja pozwala na wybór sygnalizacji

połączenia przychodzącego pomiędzy standardem "Ringing" lub "Session progress". Ta opcja

musi być ustawiona zgodnie z wymaganiami serwera SIP proxy.

2) Włącz symetryczny RTP: Włącz symetryczny RTP jeśl i jest wymagany przez serwer SIP

proxy

3) Wyślij DTMF (jako SIP INFO/ zgodnie z RFC2833): ta opcja pozwala na wybór dwóch typów
poleceń DTMF wysyłanych do kasety zewnętrznej (wysyłanie standardowych tonów DTMF nie

jest wspomagane).

4) Pamiętaj o kl iknięciu przycisku "Zachowaj zmiany" aby zapisać wszystkie zmiany jakie
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zostały dokonane w tym oknie. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne
ustawienia".

2.6.5 Konfiguracja kodeka Audio

Te okno służy do konfiguracji priorytetu używanych kodeków audio.

1 ) Priorytet 1 -4: wybierz zestaw kodeków wspieranych przez urządzenia VoIP w sieci. Aktualnie

używany kodek jest wybrany automatycznie podczas nawiązania połączenia przez protokół SIP.

2) Redukcja Echa: Możliwe jest wystąpienie efektu echa spowodowanego sprzężeniem

akustycznym między mikrofonem a głośnikiem kasety zewnętrznej w związku z opóźnieniem

cyfrowego przetwarzania i transmisj i sygnału w sieci.

Aby ograniczyć efekt echa i zwiększyć jakość rozmowy można dostosować poniższe parametry:

- Próg: (1 -1 000) Próg głośności głośnika powyżej którego reduktor echa zmniejszy czułość

mikrofonu. Sugerowana wartość: 20, w przypadku wystąpienia efektu echa możemy

zmniejszyć tę wartość do 1 0 lub 5.

- Rozdzielacz: (1 -1 000) wzmocnienie mikrofonu przy którym redukcja echa jest aktywna.

Sugerowana wartość: 1 000, jeśl i jest to konieczne zmniejsz tą wartość.

- Długość: (1 28-8000) Indeks proporcjonalny do długości czasu po którym oryginalna wartość

wzmocnienia mikrofonu używana przed aktywacją redukcji echa zostanie przywrócona.

3) Pamiętaj o kl iknięciu przycisku "Zachowaj zmiany" aby zapisać wszystkie zmiany jakie

zostały dokonane w tym oknie. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne
ustawienia".

2.6.6 Konfiguracja Wideo.

Te okno pozwala na ustawienie parametrów związanych z jakością sygnału wideo.

1 ) Rozmiar obrazu : użyj tej opcji do ustawienia rozdzielczości obrazu z kamery kasety

zewnętrznej (1 60x1 20, 1 76x1 44, 320x240, 352x288, 640x480). Zaleca się wybranie tego, który

najlepiej pasuje do ekranu urządzenia na którym wyświetlamy obraz.

2) Liczba klatek na sek. : (1 -5) użyj tej opcji zgodnie z możliwościami i prędkością sieci.
3) Użyj paska przewijania aby wyregulować jasność, kontrast, kolor, nasycenie i korekcję biel i .

4) Priorytet kodeka wideo 1 -2. Wybierz priorytet kodeka wideo (H.263/H.264) zgodnie z

możliwościami urządzenia VoIP w sieci.

Uwaga: Jeśl i żaden kodek nie został wybrany, sygnał wideo nie bedzie wysyłany podczas

połączenia. Ta opcja jest użyteczna w przypadku niektórych telefonów VoIP które blokują

transmisję głosową w przypadku gdy sygnał wideo jest obecny podczas połączenia.
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5) Pamiętaj o kl iknięciu przycisku "Zachowaj zmiany" aby zapisać wszystkie zmiany jakie

zostały dokonane w tym oknie. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne
ustawienia".

Wyświetlanie sygnału wideo
Sygnał wideo przechwytywany przez kamerę kasety zewnętrznej jest wysyłany do przeglądarki

jako sekwencja obrazów JPEG i pokazywana jest na stronie głównej. Kaseta zewnętrzna

realizuje również drugi strumień wideo zgodny z kodekiem H.263 lub H.264. Drugi strumień

wideo może być wyświetlany na kompatybilnym telefonie VoIP (na przykład Grandstream

GXV31 40) na jego wyświetlaczu.

Innym sposobem na wyświetlanie obrazu z kasety zewnętrznej jest zastosowanie komputera z

programem UDVPanel.

- Ten program jest zwykle uruchamiany w tle systemu i pozwala na odebranie połaczenia w

automatycznym oknie pop-up. Po zakończeniu połączenia okno zamknie się automatycznie do

paska zadań.

- Pozwala na aktywację obu przekaźników kasety zewnęrznej poprzez proste kl iknięcie

odpowiedniego przycisku.

- Dwukierunkowe połączenie audio - jeśl i komputer jest wyposażony w kartę muzyczną, głośnik i

mikrofon. Ponadto kl iknięcie przycisku "DoorPhone" umożliwia połączenie do kasety

zewnętrznej nawet bez wywołania.

- Możemy zainstalować maksymalnie 1 00 komputerów odbiorczych w tej samej sieci LAN. W

przypadku połączenia z kasety zewnętrznej, oprogramowanie automatycznie wyświetl i okno

pop-up z obrazem wideo na wywoływanym komputerze.

- oprogramowanie pozwala na połączenie z 4 kasetami zewnętrznymi w tym samym czasie.

Każda kaseta zewnętrzna musi być oznaczona w polu "Nazwa wyświetlana" którą można

ustawić na stronie "Ustawienia sieci" konfiguracji kasety.
- Możemy również odbierać połączenie na smartphonach lub tabletach z zainstalowanym

bezpłatnym programem UDVGuard, który można zainstalowac za pomocą Google Play dla

systemu Android lub za pomocą AppStore dla systemów iOS. Szczegółowe informacje na temat

ich instalacj i i używania znajdują się na stronie www.farfisa.pl
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2.6.7 konfiguracja wyjść przekaźnikowych

Kaseta zewnętrzna wyposażona jest w 2 wyjścia przekaźnikowe do otwierania drzwi, bramy lub

aktywacji innych usług. Powyższe okno umożliwia ustawienie wszystkich parametrów pracy.

1 ) Tryb przekaźnika: każdy przekaźnik posiada 5 różnych trybów pracy (niektóre z nich

umożliwiają stosowanie łącznie obu przekaźników do specjalnych zastosowań). Zapoznaj się z

poniższą sekcją aby wybrać odpowiedni tryb pracy. W rozdziale 2.3 znajduje się ki lka

przykładów połączeń.

Tryb = 1 (przełącznik): ten tryb umożliwia aktywację po wysłaniu polecenia z telefonu i przez
okresu czasu, który możemy ustawić w opcji "Zamknięcie przekaźnika [sek.]". Użyj tej opcji
aby otwierać drzwi, garaże. . .

Tryb = 2 (kamera): za pomoca tej opcji przekaźnik będzie aktywny od początku połączenia przez
cały czas aż do zakończenia połączenia.

Tryb = 3 (światło): za pomocą tego trybu przekaźnik będzie aktywny od początku połączenia

plus przez czas zdefiniowany w "Zamknięcie przekaźnika [sek.]" po zakończeniu połączenia.
Tryb = 4 (dzwonek): w tym trybie przekaźnik jest aktywowany natychmiast gdy zostanie

wciśnięty przycisk wywołania i jest wyłączany po czasie "Zamknięcie przekaźnika [sek.]".
Zaleca się użycie tej opcji do podłączenia dodatkowego dzwonka lub do funkcji biurowej gdy

chcemy aby elektrozaczep był aktywowany od razu po wciśnięciu przycisku wywołania.

tryb = 5 (stopniowe otwieranie): w tym trybie możemy ustawić tylko przekaźnik 2 lecz pozwala to

na sekwencyjną i czasową aktywację obu przekaźników. Po wykonaniu polecenia aktywacji

przekaźnika kaseta zewnętrzna aktywuje przekaźnik numer 1 przez czas określony w opcji

"Zamknięcie przekaźnika [sek.]" następnie kolejny l icznik czasu będzie aktywowany przez

czas zdefiniowany w opcji "Opóźnienie między 1 i 2 w trybie 5" i finalnie po tym dodatkowym

czasie, przekaźnk 2 będzie aktywowany przez czas określony w "Zamknięcie przekaźnika
[sek.]"
Uwaga. W tym trybie przekaźnik może być aktywowany z telefonu i uruchomia on całą

sekwencję. Przekaźnik 2 może być aktywowany niezależnie tylko jest zostanie wprowadzony

właściwy kod dostępu na klawiaturze kasety zewnętrznej.

2) Kod zewnętrzny: te pola umożliwiają zaprogramowanie seri i kodów (od 2 do 6 cyfrowych,

jako sekwencję wciśnięć przycisku wywołania) do otwierania drzwi bez wywołania (kod dostępu).
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Aktywacja przekaźnika będzie uzależniona nie tylko przez parametr opisany powyżej, ale rów-

nież od ustawienia trybu Dzień/Noc. Jeśl i tryb wybierania jest ustawiony na "2 grupy numerów"
tylko "Kod zewnętrzny Dzień" będzie dostępny.
Aby wybrać odpowiedni kod dla tej funkcji zaleca się przestrzegać poniższych wskazówek:

- pierwszy przycisk kasety zewnętrznej pozwala na wprowadzenie kodu numer "1 ", drugi numer

"2".

- kod powinien być wybrany w sposób, który nie pozwala na łatwą obserwację zużycia

przycisków

- wybierz jako pierwszą cyfrę kodu przycisk najmniej używany do bezpośredniego wywołania

(wydłuży to jego sprawność działania)

- Należy zwrócić uwagę na kody które są zbyt podobne lub które zawierają inne hasło. Na

przykład kod pierwszego przekaźnika to 1 21 2 a drugiego kod 1 21 21 , po kilku sekundach od

wciśnięcia przycisku 2 pierwszy przekaźnik będzie aktywowany, natomiast nigdy nie zostanie

aktywowany drugi przekaźnik. Z drugiej strony jeśl i drugi przekaźnik ma kod 21 2 po wciśnięciu

przycisku 2 oba przekaźniki będą aktywowany w tym samym czasie.

- Aby wykorzystać wszystkie cyfry do tworzenia kodów zaleca się dodanie modułu z przyciskami

który może być użyty do wprowadzania cyfr 3-9 oraz 0.

3) Kod wewnętrzny z telefonu : to pole umożliwia ustawienie określonego polecenia (2 cyfry) do
aktywacji przekaźnika z telefonu. Możliwe jest użycie tego samego kodu dla obu przekaźników

wetdy oba z nich będą aktywowane w tym samym czasie. W niektórych przypadkach może być

użyteczne wprowadzenie tego samego kodu co używany do rozłączenia rozmowy (tak jak

opisano w sekcji 2.6.3).

Ten kod może być również skrócony do kodu jednocyfrowego poprzez wprowadzenie jako

pierwszego znaku symbolu "*" (Na przykład gdy wprowadzimy kod *5, przekaźnik kasety ze-

wnętrznej będzie aktywowany po wprowadzeniu cyfry 5).

4) Zamknięcie przekaźnika (sek.): okres czasu podczas którego przekaźnik będzie aktywny

(wyrażone w sekundach, 2 cyfry 01 -99).

5) Kontrola połączenia przychodzącego: ten parametr pozwala na włącznie kontrol i

przekaźnika w przypadku połączenia przychodzącego (autozałączanie).

6) Opóźnienie między 1 i 2 w trybie 5: te pole pozwala na ustawienie czasu gotowości (w

sekundach od 01 do 99) pomiędzy aktywacją przekaźnika 1 i przekaźnika 2 w trybie 5.

7) Pamiętaj o kl iknięciu przycisku "zachowaj zmiany", aby zapamiętać zmienione w tym oknie

ustawienia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne wartości".

2.6.8 Parametry czasu
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1 ) Maksymalny czas połączenia [min.] : te pole pozwala na ustawienie maksymalnego czasu
połączenia w minutach. Pamiętaj że 1 0 sekund przed zakończeniem tego czasu kaseta

zewnętrzna wyemituje ton ostrzeżenia, wciśnięcie przycisku "*" lub "#" pozwala na wydłużenie

połączenia (patrz sekcja 2.6.2 Podstawowe parametry).

2) Liczba dzwonków: użyj tego pola do ustawienia l iczby dzwonków po których kaseta

zewnętrzna odbierze połączenie przychodzące. Jeśl i real izowane jest połączenie przychodzące

czerwona dioda mruga - po tej l iczbie dzwonków kaseta zewnętrzna uruchomi komunikację

głosową (czerwona dioda będzie się świecić)

3) Czas pomiędzy wciśnięciem przycisku [sek.] : użyj tego pola, aby ustawić przedział

czasowy (1 -9) sekund który pozwala kasecie zewnętrznej zinterpretować sekwencję wciśnięcia

przycisku jako kod dostępu zamiast normalnego połączenia.

Uwaga:
- W przypadku kodów bezpośredniego dostępu: jeśl i czas pomiędzy dwoma wciśnięciami jest

dłuższy niż określony czas w tym ustawieniu kod dostępu będzie ignorowany.

- Uwaga o numerze wewnętrznym do wybrania: jeśl i wciśnięty przycisk do wykonania

połączenia jest taki sam jak pierwsza cyfra kodu dostępu wtedy połączenie będzie wykonane po

takim samym czasie jak ten określony w polu "Czas pomiędzy wciśnięciem przycisku"

4) Czas rozłączenia przed ponownym wybraniem [sek.] : użyj tego pola do określenia

przedziału czasowego, który kaseta zewnętrzna będzie czekać przed wykonaniem nowego

połączenia kiedy poprzedni numer nie odpowiada (w tym przypadku otrzymamy sygnał

zajętości). Ta opcja pozwala central i SIP wykryć prawidłowo proces rozłączenia poprzedniego

połaczenia.

5) Czas wywołania [sek.] : (04-99) ten parametr pozwala na ustawienie czasu, po którym kaseta

zewnętrzna rozłączy się w przypadku braku odpowiedzi.

Jeśl i kaseta zewnętrzna pracuje w trybie "2 grupy numerów" sekwencja wywołania będzie po-
wtórzona, a wywołanie zostanie przekazany na numer z drugiej kolumny.

6) Sygnalizacja Audio - otwieranie/zamykanie: zgodnie z fabryczną konfiguracją kaseta

zewnętrzna sygnalizuje stan otwarcia drzwi (otwarte lub zamknięte) akustycznie za pomocą

sekwencji tonów. Jeśl i ta sygnalizacja nie jest wymagana możliwe jest jej zablokowanie poprzez

zaznaczenie tej opcji . Wszystkie inne sygnalizacje będą nadal aktywne.

7) Sygnalizacja Audio - inne tony: zgodnie z ustawieniami fabrycznymi kaseta zewnętrzna

sygnalizuje wszyskie stany pracy akustycznie. Jeśl i ta sygnalizacja nie jest wymagana możliwe

jest jest zablokowanie poprzez zaznaczenie tej opcji . Po ustawieniu tej funkcji sygnalizacja

połączenia i rozłączenia będzie nadal aktywna.

8) Pamiętaj o kl iknięciu przycisku "zachowaj zmiany", aby zapamiętać zmienione w tym oknie

ustawienia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne wartości".

2.6.9 Pamięć numerów

Te okno pozwala zapisać w pamięci numerów numery, które będą wybierane po wciśnięciu

każdego z przycisków wywołania. Format numeru (numer telefonu lub adres IP) zależy od trybu

pracy kasety zewnętrznej (SIP lub P2P).

Jeśl i kaseta zewnętrzna pracuje w trybie SIP wówczas możemy przypisać numer wewnętrzny

telefonu do każdego przycisku (na przykład 11 7) i następnie serwer SIP przekaże połączenie do

zarejestrowanego urządzenia.

Odwrotnie jeśl i kaseta zewnętrzna pracuje w trybie Peer to Peer (P2P) możemy przypisać
adres IP do każdego z przycisków wywołania.

Uwaga: Adresy IP są zapisywane ze znakiem "*" zamiast ". " (na przykład adres 1 92.1 68.1 .231
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zostanie zapisany jako adres 1 92*1 68*1 *231 ).

Jeśl i ustawiono tryb Dzień/Noc numery z pierwszej kolumny zostaną wybrane w trybie dzień,

natomiast numery z drugiej kolumny zostaną wybrane w trybie noc.

Jeśl i ustawiono tryb "2 grupy numerów" najpierw wybierane są numery z pierwszej kolumny

następnie w przypadku zajętości lub braku odpowiedzi wybierane są numery z drugiej kolumny.

Pamiętaj o kl iknięciu przycisku "zachowaj zmiany", aby zapamiętać zmienione w tym oknie

ustawienia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne wartości".
Uwaga: Jeśl i wprowadzono do poniższej tabeli nieprawidłowy adres IP lub numer po wciśnięciu
odpowiadającego mu przycisku wywołania kaseta zewnętrzna wyemituje ton odmowy i nastąpi

natychmiastowe rozłączenie.

2.1 6.1 0 Przedziały dzień

Jeśl i zostało włączone automatyczne przełączanie trybu Dzień i Noc, aby wykonywać połaczenia

zgodnie z różnymi okresami czasu należy skonfigurować poniższą tabelę "Przedziały dzień".
Do tabeli wprowadzamy czas rozpoczęcia i zakończenia trybu Dzień .

1 ) W prawej górnej części okna kaseta zewnętrzna pokazuje aktualnie ustawioną datę i czas.

Sprawdź czy zegar wewnętrzny kasety jest ustawiony zgodnie z aktualnymi czasem.

2) Tabela pozwala ustawić do 3 przedziałów czasowych dla każdego dnia tygodnia. Podczas
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każdego z tych okresów kaseta pracuje w trybie "Dzień (przedziały dzień). We wszystkich

pozostałych okresach kaseta pracuje w trybie "Noc"

3) Pamiętaj o kl iknięciu przycisku "zachowaj zmiany", aby zapamiętać zmienione w tym oknie

ustawienia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne wartości".
Uwaga - Aby zapewnić prawidłową pracę kasety zewnętrznej zaleca się wprowadzenie adresu
serwera NTP do synchronizacji czasu zegara wewnętrznego z odpowiednim serwerem

sieciowym zgodnie z opisem w sekcji 2.6.1 2

- Jeśl i ustawimy automatyczne przełączanie trybu Dzień/Noc możemy tymczasowo zmienić tryb

pracy manualnie wpisując prawidłowy kod, który został opisany w rozdziale 3.6.3. Następny

okres czasu zostanie automatycznie przywrócony zgodnie z harmonogramem.

2.6.11 Interfejs użytkownika

1 ) Wideo na stronie startowej : ta opcja pozwala na zablokowanie sygnału wideo

wyświetlanego na stronie głównej. Odznacz tę opcję, aby wyświetl ić sygnał wideo tylko po

wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła w oknie logowania.

2) Zabezpiecz wideo hasłem : Poziom bezpieczeństwa może być zwięszony przez włączenie

hasła dostępu do strony web z wyświetlaniem sygnału wideo (http: //IP-address/video. jpeg)

uwaga: Po włączeniu tej opcji funkcja pop-up i sygnał wideo na telefonach SNOM VOIP nie

będzie dostępny.

3) Monitoring wideo (H.264): ta opcja włącza dodatkowy strumień wideo w formacie H.264.

Drugi strumień wideo może być używany przez aplikacje monitoringu wideo za pomocą

protokołu RTSP na porcie 554.

Strumień wideo może być wyświetlany w odtwarzaczach wideo jak na przykład VLC

Kaseta zewnętrzna wspomaga również transmisję wideo w kompresji H.263 lub H.264: strumień

wideo będzie wysyłany zgodnie z priorytetem kompresji ustawionej na stronie "Ustawienia
wideo". Możliwe jest wymuszenie strumienia wideo w określonym formacie przez wprowadzenie

poniższego adresu:

Aby odbierać wideo jako H.263: rtsp://1 92.1 68.1 .250/video.263

Aby odbierać wideo jako H.264: rtsp://1 92.1 68.1 .250/video.264

Niektóre odtwarzacze wideo (jak mplayer) wymagają również dodatkowego parametru frame

rate. Na przykład: mplayer -fps rtsp://1 92.1 68.1 .250

4) Prześlij wideo: włącz tą opcję jeśl i w sieci VoIP znajdują się telefony SNOM. W tym

przypadku możliwe jest wyświetlanie sygnału wideo.

5) Port tcp dla przeglądarki Web: wartość tego portu (zwykle 80) może być zmieniona zgodnie
z zapotrzebowaniem.

Uwaga. Jeśl i wartość tego portu zostanie zmieniona, adres dostępu do konfiguratora web musi
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być wpisane jak poniżej:

http: //1 92.1 68.1 .250:port.

6) Włącz telnet: włączenie tej opcji umożliwia dostęp do kasety zewnętrznej za pomocą telnet.
Domyślne dane logowania:

Nazwa użytkownika: root
Hasło:8765.
7) Pamiętaj o kl iknięciu przycisku "zachowaj zmiany", aby zapamiętać zmienione w tym oknie

ustawienia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne klikni j przycisk "domyślne wartości".

2.6.1 2 Serwis

Powyższe okno usług administracyjnych umożliwia ustawienie kilku parametrów dla

zaawansowanego zarządzania kasetą zewnętrzną.

1 ) Pierwsza lini jka wyświetla aktualną wersję firmware zainstalowane w module VoIP i module

UDV.

Przycisk "Zacznij rozszerzony dziennik" umożliwia włączenie zapisywania informacji do

dziennika zdarzeń dla diagnostyki działania urządzenia.

2) Klikni j opcję "Pobierz plik zdarzeń" aby pobrać plik zdarzeń na komputer.
3) Pokaż dziennik połączeń/Pokaż dziennik rejestracj i : ta opcja pozwala na sprawdzenie l isty
wykonanych połączeń lub stanu rejestracji SIP.

4) Pokaż dziennik VoIP: ten przycisk pozwala na otwarcie okna ze szczegółowymi informacjami
związanymi z protokołem SIP.

5) Serwer czasu : to pole pozwala na wprowadzenie adresu serwera dla synchronizacji

wewnętrznego zegara. Ta funkcja jest wymagana w przypadku przełączania automatycznego

trybu Dzień/Noc i do prawidłowego zapisania danych w dzienniku zdarzeń

Uwaga.
- W przypadku gdy serwer NTP nie jest znany wprowadź tutaj znak * tak żeby kaseta

zewnętrzna sprawdziła automatycznie odpowiedni adres serwera NTP.

- Synchronizacja NTP pracuje tylko jeśl i wszystkie ustawienia w oknie "Ustawienia sieci"
zostały wprowadzone prawidłowo.
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- Wybierz włąściwą strefę czasową w oknie wyboru tak, aby aktualny czas był aktual izowany

prawidłowo.

6) Serwer logów systemowych . W tym polu możliwe jest ustawienie adresu serwera gdzie

włączona jest apl ikacja zapisywania zdarzeń do celów diagnostycznych

7) Aktualizacja firmware: użyj tego pola do aktual izacji oprogramowania wewnętrznego kasety
zewnętrznej. Kaseta zewnętrzna automatycznie rozpozna typ pliku zgodnie z jego nagłówkiem

(dla modułu VoIP, modułu bazowego lub interfejsu graficznego).

8) Wczytaj język: użyj tego pola dla dodatkowych języków stron konfiguracyjnych.

9) Zapisz konfigurację: ten przycisk pozwala na zachowanie aktualnej konfiguracji kasety

zewnętrznej w pliku do wykonania kopii bezpieczeństwa.

1 0) Wczytaj konfigurację: to pole pozwala na wczytanie konfiguracji kasety zewnętrznej z

wcześniej zachowanego pliku.

1 1 ) Hasło serwisowe: użyj tego pola do zmiany domyślnego hasła zgodnie z potrzebami

użytkownika (fabryczne hasło to 1 234).

1 2) Zaleca sie kl iknięcie przycisku "Restart" po wczytaniu nowego firmware dla prawidłowej

pracy modułu VoIP.




