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Λεηηνπξγίεο γηα Δγθαηαζηάηε

3

Δγθαηάζηαζε
Η εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κηα απιή δηαδηθαζία
(όζνλ αθνξά ην πξόγξακκα TalosNet).
Αλ πξόθεηηαη όκσο λα εγθαηαζηήζνπκε ην θεληξηθό πξόγξακκα
γηα πξώηε θνξά, ηόηε ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ
Firebird SQL Server (ν ππνζηεξηθηηθόο κεραληζκόο γηα ηελ database πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην πξόγξακκα). Γηα νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Firebird SQL

Server, απεπζπλζείηε ζηελ ηζηνζειίδα
http://talosnet.blogspot.com/p/blog-page_99.html
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο TalosNet, μεθηλάκε ην
πξόγξακκα

talos_cs_setup_x_x_x_x_usb

(27735).exe

πνπ

έρνπκε πξνκεζεπηεί από ηελ εηαηξεία Teletechnika θαη αθνινπζνύκε
ηηο νδεγίεο πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζόλε παηώληαο ην θνπκπί Next
γηα λα πξνρσξήζνπκε.
εκείωζε:

Ο

αξηζκόο

(27735)

ζην

ηέινο

ηνπ

νλόκαηνο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο, αθνξά ηελ έθδνζε ηνπ hasp. Πξηλ ηνλ
Μάξηην ηνπ 2017 ν αξηζκόο απηόο ήηαλ 36007.

4

1. Σν πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο καο πξνηείλεη εγθαηάζηαζε
ζηνλ

θαηάινγν

C:\TALOS_NET

πληζηάηαη λα κελ γίλεη εγθαηάζηαζε ζηνλ θαηάινγν
“Program

Files”

έηζη

ώζηε

λα

απνθύγνπκε

πηζαλά

πξνβιήκαηα δηθαησκάησλ ησλ windows.
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2. Σύπνο εγθαηάζηαζεο
Αθήζηε επηιεγκέλε ηνλ ηέηαξην ηύπν (εθεί πνπ δείρλεη ην
θόθθηλν βέινο) έηζη ώζηε είηε λα γίλεη εγθαηάζηαζε γηα

πξώηε θνξά, είηε λα γίλεη αλαβάζκηζε ζε λεώηεξε
έθδνζε.

εκείωζε: Αλ επηζπκνύκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην πξόγξακκα σο
ηεξκαηηθό, ηόηε επηιέγνπκε ηνλ ηξίην ηύπν εγθαηάζηαζεο (Client
only).

Οη δύν πξώηνη ηύπνη εγθαηάζηαζεο αθνξνύλ θαη δηαρείξηζε internet ε
νπνία πιένλ δελ ππνζηεξίδεηαη.
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3. Παηάκε “Install” θαη μεθηλάεη ε εγθαηάζηαζε

4. Η εγθαηάζηαζε νινθιεξώζεθε
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Αλ ζηα Windows δελ εθηειείηαη Firewall ηξίηνπ θαηαζθεπαζηή,
ηόηε ην πξόγξακκα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη κπνξνύκε λα ην
εθηειέζνπκε.
Αλ ππάξρεη μερσξηζηό πξόγξακκα Firewall (ζπλήζωο καδί κε ην
AntiVirus), ηόηε ν δηαρεηξηζηήο ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ (IT
manager) ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηηο παξαθάησ πόξηεο ζηνλ θεληξηθό
ππνινγηζηή:
Πόξηεο ξύζκηζεο ησλ ζπζθεπώλ πνπ
ειεθηξνινγηθνύο πίλαθεο ησλ δσκαηίσλ:

ηνπνζεηνύληαη

ζηνπο

UDP 30704: TALOS_XPORT1 (fixed)
UDP 30718: TALOS_XPORT2 (fixed)
TCP 1200:

TALOS_XPORT3 (Μπνξεί λα αιιάμεη)

TCP 3050:

Firebird SQL Server (κπνξεί λα αιιάμεη)

TCP 4468:

TALOS_CLIENT (κπνξεί λα αιιάμεη) - ρξεηάδεηαη κόλν
αλ έρνπκε ηεξκαηηθά πξνγξάκκαηα Talos Clients ζην
δίθηπν

Πξώηε Δπαθή κε ην Πεξηβάιινλ
Έπεηηα από ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε, κε ηελ εθθίλεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Talos-net εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ην ζύλνιν ησλ
δσκαηίσλ πνπ έρνπκε ήδε αληηζηνηρήζεη ζε ζπζθεπέο ή θαλέλα
δσκάηην αλ πξόθεηηαη γηα λέα εγθαηάζηαζε (όπωο ζηελ παξαθάηω
εηθόλα).

TalosNet θαηά ηελ 1ε εθηέιεζε (ρωξίο εγθαηεζηεκέλα δωκάηηα)
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ηελ παξαπάλσ εηθόλα θαίλεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ή θαιύηεξα ε νζόλε παξαθνινύζεζεο ησλ δηαθόξσλ
ελδείμεσλ ησλ δσκαηίσλ. θνπόο ηνπ παξόληνο βνεζήκαηνο (manual)
είλαη λα αλαιύζνπκε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ TalosNet.

Γξακκή θαηάζηαζεο (status bar)
ηελ γξακκή θαηάζηαζεο (ζην θάηω κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο),
εκθαλίδνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη κεξηθά θνπκπηά.

Δηθνλίδην

πεξηγξαθή
αξηζκόο ζπλδεδεκέλσλ / ζπλνιηθόο αξηζκόο (ζηελ εηθόλα
έρνπκε 0/0, άξα δελ έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαλέλα δωκάηην.
Γηα νδεγίεο θαηαρώξηζεο δωκαηίωλ δείηε ζηε Σύνδεζη
ζυζκευών)

ρξόλνο κέρξη ηελ απηόκαηε αιιαγή θαηάζηαζεο ησλ
δσκαηίσλ ζε κε-θαζαξά (ε ώξα ξπζκίδεηαη από ην
παράθυρο ηων ρυθμίζεων)

Δκθάληζε ζπλδεδεκέλσλ ηεξκαηηθώλ πξνγξακκάησλ
(θάλνληαο θιηθ αλνίγεη ην παξάζπξν ηεξκαηηθώλ - εθεί
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κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θαη ηε ζύλδεζε Android
Τερμαηικών)
Έλδεημε ρξήζεο ηνπ επεμεξγαζηή (CPU)
Έλδεημε ζύλδεζεο ζπζθεπήο Nemesis (ζηελ εηθόλα
θαίλεηαη όηη δελ έρεη ζπλδεζεί Nemesis)

Έλδεημε θαηεγνξίαο ρξήζηε (ζηελ εηθόλα θαίλεηαη όηη δελ
έρεη ζπλδεζεί θάπνηνο ρξήζηεο)

Δπηινγή γιώζζαο κελπκάησλ/θνπκπηώλ θιπ (GUI)

ύλδεζε Γωκαηίνπ
Τπνζέηνπκε όηη έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Talos-net. Σν επόκελν βήκα είλαη ε ζύλδεζε ησλ δσκαηίσλ ηνπ
μελνδνρείνπ ζην πξόγξακκα.
Αθνύ αλνίμνπκε ην πξόγξακκα επηιέγνπκε ην εηθνλίδην πνπ
επηζεκαίλεηαη ζην θόθθηλν πιαίζην κε ην όλνκα «Ρπζκίζεηο Δηθηύνπ»

Με ηελ επηινγή ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο, εκθαλίδεηαη ην
παξάζπξν TCP/IP Setup όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα:
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ην παξάζπξν απηό παηάκε ην θνπκπί
«Αλαδήηεζε ζπζθεπώλ» θαη καο εκθαλίδνληαη
όιεο νη ζπζθεπέο ησλ δσκαηίσλ πνπ βξίζθνληαη
ζε ιεηηνπξγία (έρνπλ ηξνθνδνζία ξεύκαηνο θαη
είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν).

ην παξάδεηγκα ηεο πην πάλσ εηθόλαο εκθαλίδεηαη έλα θαη
κνλαδηθό NEO δσκάηην, κε ραξαθηεξηζηηθά (MAC=00-20-4A-B6-D672, IP=192.168.1.88, Ver=7.86) ηα νπνία είλαη ρξήζηκα ζηνλ ηερληθό
εγθαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηήζεη ην module δσκαηίνπ θαη
λα θάλεη ηελ αληηζηνίρηζε κε ην δσκάηην ζην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί
ζηνλ ειεθηξνινγηθό ηνπ πίλαθα.

εκείωζε: Αλ ζηελ ζηήιε “Γσκάηηα ή πζθεπέο” εκθαληδόηαλ
θάπνηνο αξηζκόο δσκαηίνπ, ηόηε ε ζπζθεπή πνπ βξέζεθε ζα αλήθε ζε
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γλσζηό δσκάηην θαη απηό ζα ζήκαηλε όηη ήδε είρε γίλεη ξύζκηζε θαη
αληηζηνίρηζε κε πξαγκαηηθό δσκάηην.

Σν επόκελν βήκα, είλαη ε επηινγή (καξθάξνπκε ην checkbox πνπ
βξίζθεηαη αξηζηεξά από ηελ έλδεημε *** ΝΕΟ ***) θαη ξύζκηζε ηεο

ζπζθεπήο παηώληαο ην θνπκπί «Set device».

Παξαηεξήζεηο
1. Αλ είρακε εληνπίζεη πνιιά λέα δσκάηηα, ζα κπνξνύζακε λα ηα
επηιέμνπκε όια θαη λα εθηειέζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο ξύζκηζεο καδηθά.
2. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ βιάπηεη λα γίλεηαη θαη ζε ζπζθεπέο πνπ
έρνπλ ήδε αληηζηνηρεζεί κε δσκάηηα (δειαδή αλ αληί γηα ** ΝΕΟ **
εκθαληδόηαλ αξηζκόο δωκαηίνπ)

Αλ όια έρνπλ πάεη θαιά, ηόηε θιείλνληαο ην παξάζπξν TCP-IP
SETUP, ε ζπζθεπή ζα έρεη ξπζκηζηεί θαη ζα πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί
ζην πξόγξακκα TalosNet.
Αλ

πξόθεηηαη

γηα

λέν

δσκάηην

(κε

θαηαρωξεκέλν ζην πξόγξακκα), ηόηε ζην θπξίσο

παξάζπξν - πάλω αξηζηεξά ζηελ εξγαιεηνζήθε - ζα αλάςεη ε έλδεημε
ζην θνπκπί κε ην αζηεξάθη. Παηώληαο ην αζηεξάθη, αλνίγεη ην
παξάζπξν κε ηε ιίζηα λέσλ ζπζθεπώλ ζην δίθηπν πνπ θαίλεηαη
παξαθάησ ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ε ζπζθεπή πνπ κόιηο ξπζκίζακε (ε
ζπζθεπή πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί ζην TalosNet αιιά δελ κπνξεί επεηδή αθόκα
δελ έρεη αληηζηνηρεζεί κε θάπνηνλ αξηζκό δωκαηίνπ):
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Γηα λα αληηζηνηρίζνπκε ηελ ζπζθεπή ζε έλαλ αξηζκό δσκαηίνπ,
πξώηα επηιέγνπκε ηε γξακκή ηεο ζπζθεπήο ζηνλ πίλαθα θαη παηάκε
ENTER

ή

δηπιό

θιηθ.

ην

κηθξό

παξάζπξν

πνπ

αλνίγεη,

ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό δσκαηίνπ ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη λα
ππάξρεη θαηαρσξεκέλνο ζε άιιν δσκάηην ζην πξόγξακκα.

Μεηά
ζπζθεπή,

ηελ

απόδνζε

κπνξνύκε

“Απνζήθεπζε

λα

επηιεγκέλνπ”

κνλαδηθνύ
παηήζνπκε
θαη

λα

αξηζκνύ
ην

ζηε

θνπκπί

θιείζνπκε

ην

παξάζπξν ηεο ιίζηαο λέσλ ζπζθεπώλ.
ΠΡΟΟΥΗ
Αλ ζε θάπνην δσκάηην ην νπνίν είλαη ήδε θαηαρσξεκέλν ζην
πξόγξακκα (δειαδή έρεη γίλεη θάπνηα ζηηγκή ε παξαπάλω δηαδηθαζία),
ρξεηαζηεί λα αληηθαηαζηήζνπκε ην module ιόγσ βιάβεο, ηόηε δε ζα
ρξεηαζηεί λα απνδώζνπκε λέν αξηζκό. ην παξάζπξν απηό, αθνύ
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επηιέμνπκε

ηελ

γξακκή

ηεο

ζπζθεπήο,

ζα

παηήζνπκε

"Αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο", ζα επηιέμνπκε ηνλ αξηζκό δσκαηίνπ
από ηε ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί θαη έηζη ζα δηαηεξεζνύλ θαη ηα
θιεηδηά/θάξηεο θαη νη ξπζκίζεηο απηνκαηηζκώλ πνπ ππήξραλ.

ην θπξίσο παξάζπξν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα εκθαληζηεί κία
γξακκή γηα ην λέν δσκάηην θαη ε ζπζθεπή ζα ζπλδεζεί κε ην
πξόγξακκα (ζα ην θαηαιάβνπκε από ηελ απνπζία ηεο έλδεημεο κε
ην αλελεξγό κπξηδάθη)

Γηα έλα δσκάηην πνπ έρεη ζπλδεζεί ζην πξόγξακκα, εκθαλίδνληαη
πιεξνθνξίεο όπσο ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, πνηνο βξίζθεηαη κέζα
(πειάηεο / ππάιιεινο / master), ζπλαγεξκνί, θαηάζηαζε θώησλ / airc /
miniBar, θαηάζηαζε θαζαξό/κε-θαζαξό, έλδεημε DoNotDisturb (DND)
/ MakeMyRoom, ζηνηρεία πειάηε αλ είλαη λνηθηαζκέλν, ηα θιεηδηά πνπ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί θ.α.
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Λεηηνπξγίεο γηα Τπάιιειν Τπνδνρήο

15

Λεηηνπξγίεο ζηελ Toolbar

Λίζηα λέωλ ζπζθεπώλ
Όηαλ κηα λέα ζπζθεπή πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί ζην πξόγξακκα, ην
γθξη αζηεξάθη αιιάδεη ζε θίηξηλν ρξώκα. Γείηε θαη ζηελ παξάγξαθν
“ύλδεζε Γσκαηίνπ”

Αθππλίζεηο
Σν πεδίν αθππλίζεηο παξνπζηάδεη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηηο
αθππλίζεηο πνπ έρνπκε ξπζκίζεη. Δίλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ καο βνεζάεη
λα παξαθνινπζνύκε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ αθππλίζεσλ πνπ έρνπκε
ξπζκίζεη, πνηα δσκάηηα αθνξνύλ, πνηέο ώξεο θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο.

Λίζηα Δηδηθώλ πζθεπώλ
Μαο εκθαλίδεη ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηηο εηδηθέο
ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο, όπσο γηα παξάδεηγκα Parking,
Δίζνδνο, Access1..5, SHOP, Απηνκαηηζκνί θηηξίσλ θιπ
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Πξνγξακκαηηζκόο Κιεηδηώλ
(Γηα θάξηα πειάηε) Οη θάξηεο πξνθεηκέλνπ λα αλνίμνπλ έλα
δσκάηην ρξεηάδνληαη πξνγξακκαηηζκό. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη γηα
ην δσκάηην πνπ ζέινπκε λα αλνίμνπκε λα εγγξάςνπκε κηα θάξηα κε
ηνλ αξηζκό δσκαηίνπ θαη ηηο επηπιένλ πξνζβάζεηο πνπ ζα έρεη ν
θάηνρόο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, πεξηκέλνπκε έλαλ πειάηε ζην δσκάηην
«001». Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα βήκαηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό
ηεο ελ ιόγσ θάξηαο.

Πξηλ θάλνπκε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ηνπνζεηνύκε ηελ θάξηα πνπ
επηζπκνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε ζηελ ππνδνρή ηνπ κεραλήκαηνο
«USB NEMESIS»

1ν Βήκα
Από

ηελ

γξακκή

εξγαιείσλ,

επηιέγνπκε

ηελ

ιεηηνπξγία

«Πξνγξακκαηηζκόο θιεηδηώλ» θαη καο εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ
πιαίζην. Δπηιέγνπκε ην πεδίν «πλέρεηα»

17

2ν Βήκα
ηε ζπλέρεηα, ην πξόγξακκα καο δεηάεη λα επηιέμνπκε από πνηό
κεράλεκα ζα γίλεη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο θάξηαο. Η επηινγή είλαη ην
«USB NEMESIS», σζηόζν αλ δηαζέηνπκε πάλσ από έλα κεράλεκα
πξνγξακκαηηζκνύ δηαιέγνπκε απηό ζην νπνίν έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηελ
θάξηα πνπ ζα πξνγξακκαηίζνπκε.

3ν Βήκα
Δίκαζηε πιένλ έηνηκνη λα δειώζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ
πειάηε. Κάλνπκε θιίθ ζην πεδίν «θιεηδί πειάηε 1» θαη ζπλερίδνπκε
ζην επόκελν βήκα.
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4ν Βήκα
ε απηό ην ζεκείν ζα θιεζνύκε λα δειώζνπκε γηα πνηό δσκάηην
ζα πξνγξακκαηηζηεί ε θάξηα καο. Δκείο ζην παξάδεηγκά καο έρνπκε ην
δσκάηην «001». ην πεδίν «Άηνκα» δειώλνπκε ηνλ αξηζκό ησλ
αηόκσλ πνπ ζα κείλνπλ ζε απηό ην δσκάηην θαη κε ηελ επηινγή
«πλέρεηα» πάκε παξαθάησ.

5ν Βήκα
ε απηό ην ζεκείν, δίλνπκε ζηελ θάξηα καο πξόζβαζε ζηνπο
ρώξνπο πνπ επηζπκνύκε. Δθηόο από ηελ πξόζβαζε ζην δσκάηην, ν
έλνηθνο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο
ηνπ μελνδνρείνπ ή λα έρεη πξόζβαζε γηα παξάδεηγκα ζην εζηηαηόξην ή
ζην parking.
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6ν Βήκα
Αθνύ έρνπκε εθηειέζεη επηηπρώο από όια ηα παξαπάλσ βήκαηα,
κε ηελ επηινγή «πλέρεηα» ε θάξηα καο είλαη έηνηκε γηα ρξήζε θαη ν
πειάηεο καο κπνξεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη άκεζα!

Αλάγλωζε Κιεηδηώλ
ε

απηήλ

ηελ

ιεηηνπξγία,

έρνπκε

ηελ

δπλαηόηεηα

λα

«δηαβάζνπκε» κηα θάξηα θαη λα δνύκε ηη πιεξνθνξίεο έρεη. Γειαδή,
πνηό δσκάηην αλνίγεη, ζε πνηνύο ρώξνπο έρεη πξόζβαζε. Δπίζεο
κπνξνύκε λα πιεξνθνξεζνύκε ζρεηηθά κε ην εάλ είλαη θάξηα
πξνζσπηθνύ (κε απηήλ ηελ πεξίπηωζε ζα αζρνιεζνύκε ζε άιιν θεθάιαην).
Πξηλ θάλνπκε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ηνπνζεηνύκε ηελ θάξηα πνπ
επηζπκνύκε λα «δηαβάζνπκε»

ζηελ ππνδνρή ηνπ κεραλήκαηνο USB

NEMESIS

1ν Βήκα
Από

ηελ

γξακκή

εξγαιείσλ,

επηιέγνπκε

ηελ

ιεηηνπξγία

«Αλάγλσζε θιεηδηνύ από NEMESIS» θαη καο εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ
πιαίζην. Δπηιέγνπκε ην πεδίν «πλέρεηα»
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2ν Βήκα
ηε ζπλέρεηα, ην πξόγξακκα καο δεηάεη λα επηιέμνπκε από πνηό
κεράλεκα ζα γίλεη ε αλάγλσζε ηεο θάξηαο. Η επηινγή είλαη ην USB
NEMESIS,

σζηόζν

αλ

δηαζέηνπκε

πάλσ

από

έλα

κεράλεκα

πξνγξακκαηηζκνύ δηαιέγνπκε απηό ζην νπνίν έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηελ
θάξηα πνπ ζα «δηαβάζνπκε».
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3ν Βήκα
Δκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ
θάξηα. Αξηζκόο δσκαηίνπ, όλνκα ελνίθνπ, πιήζνο αηόκσλ θαη
παξνρέο/πξνζβάζεηο.

εκεηώζεηο
1) Δάλ κε ηνπνζεηεκέλε θάξηα ζηε ζπζθεπή
Nemesis παηεζεί ην κπνπηόλ πνπ ππάξρεη
πάλσ ζηε ζπζθεπή, γίλεηαη απηόκαηα
αλάγλσζε ηεο θάξηαο θαη ζηε θάησ δεμηά
γσλία ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη κήλπκα κε ην
απνηέιεζκα ηεο αλάγλσζεο.

2) Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπζθεπή
πξνγξακκαηηζκνύ θαξηώλ ηύπνπ
Nemesis-Display USB (όπσο ζηε
δηπιαλή εηθόλα) ηόηε γίλεηαη απηόκαηε
αλάγλσζε όηαλ πιεζηάζνπκε θάπνηα
θάξηα ζηε ζπζθεπή

22

Ηκεξνιόγην πκβάληωλ
Με ην εκεξνιόγην ζπκβάλησλ έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα
αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε δσκάηην μερσξηζηά. ηελ γεληθή
ηεο κνξθή ε ιεηηνπξγία θαηαγξάθεη ηηο εηζόδνπο ζην δσκάηην πνπ
κπνξεί

λα

έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί

από

ελνίθνπο,

θακαξηέξεο,

πξνζσπηθό, ππεύζπλν μελνδνρείνπ θιπ., ηα ηερληθά πξνβιήκαηα, ηνπο
ζπλαγεξκνύο πνπ ίζσο έρνπλ ρηππήζεη ζε θάπνην δσκάηην, αλ ην
δσκάηην έρεη θαζαξηζηεί ή όρη. Σν εκεξνιόγην ζπκβάλησλ έρεη απηή
ηελ κνξθή.

Ωζηόζν, ην θάζε ηκήκα κπνξεί λα επηιέμεη πνηα ζπκβάληα ζέιεη λα
παξαθνινπζήζεη.

Δπηινγή ζπκβάληωλ
Γηα παξάδεηγκα ε Reception κπνξεί λα επηιέμεη ηα πεδία «ΔλνηθηάζεηοΑπνρσξήζεηο»,

«Δίζνδνο/Έμνδνο

Πειάηε»,

«Δίζνδνο/Έμνδνο

Καζαξίζηξηαο», «Δίζνδνο/Έμνδνο πληεξεηή» θιπ. ηε ζπλέρεηα κε
ηελ επηινγή «Πξνβνιή» εκθαλίδνληαη ηα ζπκβάληα πνπ αθνξνύλ κόλν
απηά ηα πεδία.
Δπηπιένλ, ππάξρεη δπλαηόηεηα εθηύπσζεηο ησλ ζπκβάλησλ κε ηελ
επηινγή «Δθηύπσζε»
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Πξνβνιή: Δκθαλίδεη ηα γεγνλόηα πνπ έρνπκε επηιέμεη
Δθηύπωζε: Δθηππώλεη ηελ παξαπάλσ ιίζηα γεγνλόησλ
Απνζήθεπζε: Μαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζνπκε ηελ
ιίζηα ζε έλα αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή καο
Γηαγξαθή: Γηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα ηεο ιίζηαο

Αλαδήηεζε Γωκαηίνπ / Πειάηε
Γηαιέγνπκε σο πξνο ηη ζέινπκε λα θάλνπκε αλαδήηεζε.
Αλ καο ελδηαθέξεη θάπνην δσκάηην παηάκε «Αλαδήηεζε Γσκαηίνπ» θαη
ζηελ ζπλέρεηα ηνλ αξηζκό ηνπ. Δλώ, αλ ςάρλνπκε έλαλ πειάηε
ζπγθεθξηκέλν, παηάκε «Αλαδήηεζε Πειάηε» θαη πιεθηξνινγνύκε ην
όλνκά ηνπ.

Σαμηλόκεζε / Φίιηξν
Δδώ

κπνξνύκε

λα

ηαμηλνκήζνπκε

ηε

ιίζηα

καο

ώζηε

λα

εκθαλίδεηαη σο πξνο ηα δσκάηηα ή ηνπο πειάηεο. Δπηπιένλ, καο
επηηξέπεη λα εκθαλίζνπκε κόλν ηα δσκάηηα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ
νξόθνπ, ηνπο πειάηεο θαη ην πξνζσπηθό πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε
δσκάηηα, θαζώο επίζεο θαη ηε ιίζηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ μελνδνρείνπ
καο.
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Σέινο καο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαθηλήζνπκε έλαλ έλνηθν ζε
άιιν δσκάηην κε ηελ επηινγή «Move to other room» (από ην δωκάηην
πνπ έρνπκε επηιέμεη ζε λέν - κεηαθέξνληαη θαη ηα θιεηδηά ηνπ πειάηε)

Groups
Λίζηα

αθίμεσλ.

Μπνξνύκε

λα

δεκηνπξγήζνπκε

θαη

λα

δηαρεηξηζηνύκε νκάδεο πειαηώλ (άθημε ζηελ ίδηα εκεξνκελία), λα
πξνεηνηκάζνπκε θιεηδηά γηα ηνλ θαζέλα θαη λα νξίζνπκε ζε πνηα
δσκάηηα ζα θαηαρσξεζνύλ όηαλ ηειηθά γίλεη ε άθημε (είηε νκαδηθά είηε
ηνλ θαζέλα μερωξηζηά)

Γηαγξαθή Γωκαηίνπ
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην δσκάηην έρεη ζπλδεζεί ιάζνο ή πιένλ
δελ επηζπκνύκε λα ην έρνπκε ζηελ ιίζηα καο, κπνξνύκε λα ην
δηαγξάςνπκε, επηιέγνληαο ην θαη ζηελ ζπλέρεηα θάλνληαο θιηθ ζηελ
«Γηαγξαθή Γσκαηίνπ». Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα θαη
παηώληαο «λαη» νξηζηηθνπνηνύκε ηελ δηαγξαθή ηνπ. Η ελέξγεηα απηή
δηαγξάθεη ηα πάληα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην δσκάηην (θιεηδηά, ηζηνξηθό)
θαη είλαη ακεηάθιεηε (δελ ππάξρεη αλαίξεζε)
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Δθηππώζεηο
ην παξάζπξν απηό εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε
θαζαξόηεηαο ησλ δσκαηίσλ, αλάγθεο ζπληήξεζεο, ειεύζεξα ή κε
ειεύζεξα, εθηόο ιεηηνπξγίαο, ζηνηρεία πξνζσπηθνύ αλά θαηεγνξία,
αθππλίζεσλ θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπώλ.

Ρπζκίζεηο Γηθηύνπ
Απηή

ε

ιεηηνπξγία

έρεη

αλαιπζεί

ζην

θεθάιαην

«ύλδεζε

Γσκαηίνπ»

Ρπζκίζεηο
Σν παξάζπξν ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δίλεη ηελ
δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο. Απνηειείηαη από επηά
(7) θαξηέιεο.

26

Γεληθέο Ρπζκίζεηο

Δκθάληζε
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Γηάθνξα

Παξάζπξν ζπκβάλησλ
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Αλαβάζκηζε δσκαηίσλ

Κσδηθνί θιεηδηώλ

29

PMS/Nemesis/Lists

Δπεμεξγαζία Γωκαηίνπ

Γεμί θιηθ ζην δωκάηην
Κάλνληαο δεμί θιίθ ζην δσκάηην «101», αλνίγεη ην παξάζπξν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ

δσκαηίνπ,

πνπ

καο

επηηξέπεη

λα

πξνζζέζνπκε

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην δσκάηην αιιά θαη λα επεμεξγαζηνύκε
ηηο ξπζκίζεηο ηνπ.
Σν παξάζπξν ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε (επηθεθαιίδα - πάλω, θπξίωο
κέξνο - ζηε κέζε θαη ππνζέιηδν - θάηω)
Δπηθεθαιίδα
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κνλαδηθόο αξηζκόο - ππάξρεη
δπλαηόηεηα λα νξίζνπκε θαη έλα
γξάκκα ζην δηπιαλό πιαίζην, αιιά
ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη
ζύλδεζε κε FIAS ηόηε απηό δελ
πξνηείλεηαη επεηδή εθεί ηα δσκάηηα
πξνζδηνξίδνληαη κόλν κε αξηζκό.
ηελ εηθόλα θαίλνληαη θιεηδσκέλα
ηα πεδία (δελ επηηξέπεη αιιαγή ζηνλ

αξηζκό δωκαηίνπ - μεθιείδωκα από ην
παράθυρο ηων ρυθμίζεων ηνπ
πξνγξάκκαηνο)

δειώλνπκε ηνλ όξνθν ζηνλ νπνίν
βξίζθεηαη ην δσκάηην. Ο αξηζκόο
νξόθνπ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό
κε ην νπνίν κπνξνύκε λα
πεξηνξίζνπκε ηα δσκάηηα πνπ ζα
εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα
Monitor (από ην κελνύ, θίιηξν

νξόθνπ επηιέγνληαο π.ρ. 2, ζα έρεη ωο
απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε κόλν ηωλ
δωκαηίωλ ηνπ 2νπ νξόθνπ).

Παηώληαο ην θνπκπί
κπνξνύκε λα αληηγξάςνπκε ηνλ
αξηζκό νξόθνπ ηνπ εκθαληδόκελνπ
δσκαηίνπ ζε επηιεγκέλα δσκάηηα
(καδηθή θαηαρώξηζε νξόθνπ)
Σα ζηνηρεία ηνπ πειάηε πνπ έρεη
λνηθηάζεη ην δσκάηην

εκέξα έλαξμεο ηεο
ελνηθίαζεο/άθημεο ηνπ πειάηε - ζην
δηπιαλό πιαίζην κπνξνύκε λα
θαηαρσξίζνπκε ηελ ώξα άθημεο
εκέξα ιήμεο ηεο
ελνηθίαζεο/απνρώξεζεο ηνπ
πειάηε - ζην δηπιαλό πιαίζην
κπνξνύκε λα θαηαρσξίζνπκε ηελ
αλακελόκελε ώξα άθημεο
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Σν θπξίωο κέξνο απνηειείηαη από έμη (6) θαξηέιεο.
Παξνρέο

Οη παξαπάλσ ελδείμεηο αθνξνύλ ην θάζε θιεηδί θαη νξίδνληαη θαηά
ηελ δεκηνπξγία ηνπ θάζε θιεηδηνύ.
Γηαγξαθή θιεηδηνύ

Γηαγξάθεη ην θιεηδί από ην
δσκάηην ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη
πιένλ λα αλνίγεη ηελ πόξηα ηνπ
δσκαηίνπ

Extra rooms

Γπλαηόηεηα αληηγξαθήο ηνπ
θιεηδηνύ θαη ζε άιια δσκάηηα.
Υξήζηκν ζηηο πεξηπηώζεηο
νηθνγελεηώλ πνπ δηακέλνπλ ζε
πεξηζζόηεξα από έλα δσκάηηα
(δσκάηηα γνλέσλ - ηέθλσλ)

Αθύπληζε

Ρύζκηζε αθύπληζεο κε επηινγή εκεξνκελίαο, ώξαο ή θαζεκεξηλήο
επαλάιεςεο. ηε ζέζε Msg κπνξεί λα γξαθεί ηνκήλπκα αθύπληζεο
ζηε γιώζζα νκηιίαο ηνπ πειάηε.
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Μήλπκα κε εηζαγωγή πειάηε (Message Waiting): ηε ζέζε απηή
αλαγξάθεηαη ηπρόλ κήλπκα ζε αλακνλή. Όηαλ ν έλνηθνο βάιεη ηελ
θάξηα ηνπ ζην δσκάηην (δήισζε παξνπζίαο), ην ζύζηεκα ζα καο
ππελζπκίζεη λα ηνπ παξαδώζνπκε ην κήλπκα.

Απηνκαηηζκνί

επηά δηαθνξεηηθνί ηύπνη ξύζκηζεο γηα ηνλ θάζε έλα από ηηο 9 (ην
κέγηζην) εμόδνπο απηνκαηηζκνύ πνπ δηαζέηεη ην θάζε module
δσκαηίνπ. Να ζεκεησζεί όηη ην OUT 7 είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Relay
θώησλ θαη ην OUT 9 κε ην Relay θιηκαηηζκνύ.
ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε ζε Αλνηρηή ή
Κιεηζηή θαηάζηαζε (ρξήζηκν γηα δνθηκέο)
ελεξγνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν ζε θαζεκεξηλή βάζε κε
επηπιένλ θίιηξν λνηθηαζκέλνπ /
ειεύζεξνπ δσκαηίνπ (ή αδηάθνξν)
Δλεξγνπνίεζε γηα x δεπηεξόιεπηα θαηά
ηελ έμνδν πειάηε
Δλεξγνπνίεζε γηα ζέξκαλζε ή ςύμε
(ζπλδέεηαη ζην air condition) κε δηάθνξεο
παξακέηξνπο (κε πειάηε κέζα/έμω, θιπ)
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Δλεξγνπνίεζε κε παξνπζία/απνπζία
πειάηε ζε κόληκε βάζε ή πεξηνδηθά κε
ρξνληθό έιεγρν

Πνιύ ρξήζηκν γηα εμαεξηζκό ηνπ
δσκαηίνπ κέζσ ηνπ αλεκηζηήξα WC
Δλεξγνπνίεζε κε ηελ είζνδν ηεο θάξηαο
ζηελ κέζα / έμσ πξίδα γηα x
δεπηεξόιεπηα
Δλεξγνπνίεζε από ηειερεηξηζηήξην
AMEA ή Magnetic Trap γηα x
δεπηεξόιεπηα

ηνηρεία δωκαηίνπ

Όιεο νη παξαπάλσ ελδείμεηο έρνπλ θαζαξά πιεξνθνξηαθό ραξαθηήξα
γηα ην δσκάηην, εθηόο από ηηο ελδείμεηο Mini Bar, AMEA θαη νπίηα
νπίηα: Όηαλ επηιερζεί, επηηξέπεη ηελ επηινγή ελόο αθόκα δσκαηίνπ
κε ην νπνίν ζα γίλεηαη ηαπηόρξνλα Check-In θαη Check-Out θαη
επηπιένλ ηα θιεηδηά ζα αλνίγνπλ θαη ηηο δύν πόξηεο ησλ δσκαηίσλ
απηώλ.
ΑΜΔΑ: Όηαλ επηιερζεί, πξνζζέηεη επηπιένλ έλδεημε ζην δσκάηην κε
δπλαηόηεηα θσηεηλήο απεηθόληζεο από ζήκα πνπ έξρεηαη από ην
module ηνπ δσκαηίνπ
Mini Bar: Όηαλ επηιερζεί, ηόηε ελεξγνπνηείηαη θαη ε δπλαηόηεηα
εκθάληζεο έλδεημεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Mini Bar άλνημε ώζηε λα
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ην ειέγμεη ε θαζαξίζηξηα ή άιινο ππάιιεινο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα είδε πνπ πηζαλώο πξνζθέξεη ην
μελνδνρείν

Άιια

πληήξεζε

Αξρείν θαηαρώξηζεο πξνβιεκάησλ ζην δσκάηην θαη ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο

Λεηηνπξγία Check in/ Check out
ην πξώην πιαίζην ηνπ παξαζύξνπ ζπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ
ελνίθνπ (νλνκαηεπώλπκν, πεξίνδνο ελνηθίαζεο, ώξα άθημεο θαη
αλαρώξεζεο). ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί «Check in» θαη
θαηαρσξνύκε

ηνλ

έλνηθν

ζην

επηιεγκέλν

δσκάηην.

Αληίζηνηρα

πινπνηνύκε θαη ην «Check out».
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Παξνρέο: Δπηιέγνπκε ζε πνηνύο ρώξνπο έρεη πξόζβαζε ην θιεηδί πνπ
έρεη εγγξαθεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν δσκάηην. Δπίζεο ζε απηό ην πεδίν
επηιέγνληαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη (A/C, πξσηλό, γεύκα,
δείπλν)

Αθύπληζε: ην πεδίν «Αθύπληζε» θαηαρσξνύκε ηελ ώξα θαηά ηελ
νπνία καο έρεη δεηεζεί αθύπληζε από ηνλ πειάηε. Όηαλ θηάζεη ε ώξα,
ην πξόγξακκα ζα καο ελεκεξώζεη κε κία εηδνπνίεζε κε ηα ζηνηρεία
ηνπ δσκαηίνπ θαη ηνπ ελνίθνπ πνπ ηελ έρεη αηηεζεί.

Απηνκαηηζκνί: Απνηειεί ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο θαη
κπνξείηε λα βξείηε νδεγίεο ζην αληίζηνηρν θεθάιαην.

ηνηρεία Γωκαηίνπ: Δδώ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο δσκαηίνπ. Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηνλ ηύπν
δσκαηίνπ (κνλόθιηλν, δίθιηλν, ηξίθιηλν, ηεηξάθιηλν) θαζώο επίζεο θαη
ηνλ ηύπν θξεβαηηνύ αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην θάζε
δσκάηην (TV, Mini Bar, A/C, Κνπδηλάθη)
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Άιια: ε απηό ην ζεκείν ξπζκίδνπκε ην όξην κε ηε κέγηζηε
ζεξκνθξαζία πάλσ από ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη ε εηδνπνίεζε
πςειήο ζεξκνθξαζίαο (Υξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη σο Alarm).
ΠΡΟΟΥΗ! Η ξύζκηζε εθαξκόδεηαη ζε όια ηα δσκάηηα!
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πληήξεζε: Απνηειεί ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο θαη
κπνξείηε λα βξείηε νδεγίεο ζην αληίζηνηρν θεθάιαην.
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