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Pozn.
Další informace naleznete v “Příručce správce systému”.
Instrukce pro uživatele klíčů jsou připraveny na listě “Informace pro uživatele klíčů”.
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Úvod
Děkujeme Vám za vybrání našeho klíčového tabla a přejeme Vám, aby jste s ním byli maximálně spokojeni. V případě jakýchkoli problémů či dotazů k tomuto tablu se, prosím, obraťte na naše servisní oddělení.

	Základní účel.

Klíčové tablo slouží k bezpečnému uložení klíčů. Klíče jsou v table uloženy zasunuté a otočené v klíčové vložce, čímž je zaručena nezáměnnost klíče. Tento princip je chráněn užitným vzorem.

	Provedení a funkce.

Klíčové tablo se skládá z jedné nebo více skříněk po 20 klíčích. Celkový počet uložených klíčů může být přes 1000. Klíče mohou být k disposici po otevření příslušné skříňky, nebo podle oprávnění k jednotlivým klíčům, pokud jsou jednotlivě blokovány. Přítomnost klíčů je sledována řídícím počítačem, který také ovládá otevírání jednotlivých skříněk klíčového tabla a uvolňování jednotlivých klíčů podle oprávnění přiložené identifikační karty. Přihlášení k hlavnímu programu je podmíněno uživatelským jménem a heslem, čímž jsou také dána oprávnění uživatele programu.

	Síťové prostředí.

Celý systém je koncipován pro síťové prostředí a spuštěním “remote” programu na síťových počítačích je možné k systému přistupovat na dálku. Je tak možné z odlehlého místa nejen sledovat stav klíčů v table, ale i přebírat poplachová hlášení a přidělovat veškerá práva ke skříňkám a klíčům. Uložení dat mimo vlastní řídící program umožňuje jejich snadné zálohování v rámci standardního zálohovacího schématu.

	Ochrana.

Řídící program je dodáván vždy k příslušnému klíčovému tablu a jen s tímto tablem spolupracuje. “Remote” verze umožňuje spolupracovat i s jiným klíčovým tablem.


Základní informace.
Systém je založen na interaktivní spolupráci skříňky/skříněk na klíče (klíčového tabla) s řídícím počítačem. V případě odpojení řídícího počítače či jeho vypnutí nebo ukončení běhu řídícího programu, zůstává klíčové tablo v posledním stavu a systém nemůže dále sledovat ani ovlivňovat žádné jeho události. Při výpadku napájení vlastního klíčového tabla dojde po krátké době k zablokování všech klíčů i skříněk. O uvedených událostech je informována obsluha alarmovým hlášením. Systém vydávání klíčů funguje plně i v bezobslužném provozu.



Všeobecné informace.
Základní pravidla pro práci s programem.

	Symboly použité v manuálu.

Stisk kláves je uváděn velkými písmeny ve složených závorkách.
Např.	{SHIFT}{ENTER}
Výběr položky z menu je kurzívou mezi symboly menší než a větší než.
Např.	<Oprávnění><Osoby>
SW tlačítko je tučně v hranatých závorkách.
Např.	[Přiřaď kartu!]
Jméno pole je mezi symboly lomítka.
Např. 	/Vybrat rok/
Jméno záložky je mezi svislými čarami.
Např.	|Platnost karty|


	Ukončení programu

Správné ukončení programu je z menu:
<Správa><Program><Ukončit program>
Ukončení programu jiným způsobem není korektní.

	Použití odkazů.

Má-li text v polích zelenou barvu, je možné poklepáním myši přejít na související odkaz. Místo poklepání myši je možné, ve většině případů, využít i kombinaci kláves {SHIFT}{ENTER}.

	Zadávání nových záznamů.

Nové údaje (osobu, kartu, oprávnění, časový úsek atd.) zadávejte do řádku označeného *. Pokud jsou údaje nekorektní nebo neúplné, systém vyzve k opravě.

	Mazání záznamů.

Klikněte na šedý obdélníček nalevo od příslušného záznamu a použijte klávesu {DEL}.

	Výběrový seznam.

Pole, která mají napravo šedý obdélníček s šipkou dolu, jsou vyplňována výběrem z nabízených položek. Ty se zobrazí kliknutím myší na obdélníček nebo stiskem {ALT}{}. Je možné také začít psát první znaky a systém automaticky doplní další podle výběrového seznamu.

	Zavření okna.

Zavření aktuálního okna je většinou možné také kombinací kláves {CTRL}{W}.

	Pohyb po polích.

Pohyb po polích je možný většinou klávesou {TAB}. Lze však využít také následující klávesy, či jejich kombinacemi se {SHIFT} či {CTRL}:
{ENTER}, {}, {}, {}, {}, {PGUP}, {PGDOWN}.

	Přístup do menu.

Do menu je možné se dostat i klávesami a to: {ALT}, {CTRL}{TAB} až na příslušný panel nástrojů a pak šipkami na požadovanou položku. Stiskem {ENTER} se pak spustí vybraná volba.

	Vysvětlivky.

Při zastavení myši na většině polí se zobrazí vysvětlivka.

	Stavový řádek.

Při získání fokusu se pro většinu polí objevuje doplňující text na stavovém řádku.


Práce se záznamy.
Jak vyhledat, třídit a řadit požadované údaje.

	Řazení a filtrování záznamů.

V přehledových tabulkách je možné využít tlačítek pro řazení záznamů. Řazení je vždy podle vybraného pole tabulky. Dále je možné použít filtrování záznamů tak, že vyberete příslušné pole (např. číslo klíče) a kliknutím na “Filtr podle výběru” omezíte zobrazené záznamy na ty, které mají v příslušném poli stejný údaj, jako byl vybraný. Pokud použijete “Filtr mimo výběr”, zůstanou zobrazené pouze záznamy, které neodpovídají výběru. Tlačítkem “Použít filtr” lze přepínat mezi zobrazením všech a vybraných záznamů. Pro filtrování je možné vybrat i jen část pole.

	Hledání záznamu.

Tlačítkem “Najít...” je možné vyhledat požadovaný záznam. V definicích parametrů hledání lze vybrat, jakým způsobem má být prohledání provedeno. Pokud je hledání prováděno v poli s výběrem, je vhodné zaškrtnout volbu “Prohledávat podle formátu”, pokud je to možné.
Tlačítkem “Najít další” se vyhledá další záznam dle předtím nastavených voleb hledání.

	Export dat.

Na některých formulářích je připraveno tlačítko [Export !], kterým je možné exportovat data z tabulky do jiného formátu. Exportována jsou vždy veškerá data bez ohledu na aktuální filtr.
Kromě připravených sestav je dále možné z většiny formulářů přenést data do jiných aplikací použitím schránky Windows. Stiskem {CTRL}{A} se vyberou všechny řádky a následným stiskem {CTRL}{INSERT} se kopíruje jejich obsah do schránky. Pak je možné vložit je např. do Excelu. Při tomto postupu však nebudou zachovány názvy polí.


Hlídání klíčů - hlavní grafické okno.
V levé části okna jsou přepínací tlačítka “Ovládání”. Vypnutí sledování klíčů je umožněno pouze správci systému.
Tlačítko “Průběžné sledování” otevře okno “Pohyb klíčů – průběžný výpis změn, ve kterém se automaticky aktualizují informace o pohybu jednotlivých klíčů, včetně osobního čísla a příjmení osoby, které je přidělena přiložená karta.

Pravá část okna graficky znázorňuje přítomnost jednotlivých klíčů (zelená barva = přítomen, červená = mimo klíčové tablo), odblokování jednotlivých klíčů (modrá spodní část příslušného obdélníčku) a otevření dveří jednotlivých skříněk. Každý obdélníček (případně čtvereček), odpovídá jednomu klíči podle jeho posice v příslušné skříňce klíčového tabla. Kliknutím na něj je zobrazena informace o názvu klíče a poznámce ke klíči.



Přehledy.
Zobrazení tabulek s událostmi.

	Přehled vyjmutí klíčů.

<Přehledy><Vyjmutí klíčů>
Zobrazí okno “Výběr klíče pro přehled”, ve kterém lze vybrat jeden z aktivních klíčů pro zobrazení přehledu. Zůstane-li výběr prázdný, bude zobrazen přehled pro všechny klíče.
Související témata:
4.  \* MERGEFORMAT Práce se záznamy.
4.3.  \* MERGEFORMAT Export dat.

	Přehled převzetí poplachů.

<Přehledy><Převzetí poplachů>
Zobrazí přehled historie převzetí a zrušení převzetí poplachů. U převzetí je pole /Aktivace/ zaškrtnuto, u zrušení převzetí je bez zaškrtnutí. U každého záznamu je kromě času uvedeno jméno příslušného počítače a jméno příslušného uživatele (dle přihlášení k programu).
Související témata:
4.  \* MERGEFORMAT Práce se záznamy.

	Aktivní klíče.

<Přehledy><Aktivní klíče>
Zobrazí tabulku klíčů, které jsou ve sledování s jejich názvem a poznámkou ke klíči.
Související témata:
4.  \* MERGEFORMAT Práce se záznamy.

	Použití karet.

<Přehledy><Použití karet>
Zobrazí informace o přiložených kartách – číslo karty a datum a čas jejího přiložení ke čtečce. V seznamu jsou uvedeny karty bez ohledu na to, jestli mají přidělená oprávnění, nebo nikoliv. Aby byla karta správně přečtena, musí typově odpovídat použité čtecí hlavě.
Související témata:
4.  \* MERGEFORMAT Práce se záznamy.

	Otevření skříněk.

<Přehledy><Otevření skříněk>
Zobrazí přehled otevření a uzavření všech použitých skříněk včetně osoby, která skříňku otevřela či uzavřela, případně informace, že se jednalo o násilné otevření skříňky.
Související témata:
4.  \* MERGEFORMAT Práce se záznamy.



Sestavy.
Připravené tiskové sestavy. V části “Celkové přehledy” jsou výpisy nezávisle na kartě. V části “Přehledy pro kartu” lze vybrat jen události spojené s vybranou kartou či osobou. Výpis je vždy proveden pro nastavené období.
Pro vytisknutí lze použít tlačítko “Tisk...”, nebo kombinaci kláves {CTRL}{P}.

	Nastavení období.

<Sestavy><Nastavení období >
Zobrazí okno “Období pro tisk sestav”, ve kterém se vybírá, za jaké období budou údaje zobrazené ve vybraných tiskových sestavách. Týká se následujících sestav:
	přehled pohybu klíčů,
	přehled poplachů,
	otevření skříněk,
	přehled běhu programu.

	Celkové přehledy – přehled pohybu klíčů.

<Sestavy><Celkové přehledy><Přehled pohybu klíčů>
Zobrazí okno “Výběr klíče pro tisk přehledu”, ve kterém lze vybrat jeden z aktivních klíčů pro zobrazení přehledu. Pokud zůstane výběr prázdný, bude zobrazen přehled pro všechny klíče. Přehled je seskupen podle jednotlivých klíčů a události jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším. Data jsou omezena podle nastaveného období.
Související témata:
7.1.  \* MERGEFORMAT Nastavení období.

	Celkové přehledy – přehled poplachů.

<Sestavy><Celkové přehledy><Přehled poplachů>
Zobrazí přehled poplachů seskupený podle jednotlivých typů poplachů, řazený od nejnovějších k nejstarším. Data jsou omezena podle nastaveného období.
Související témata:
7.1.  \* MERGEFORMAT Nastavení období.

	Celkové přehledy – otevření skříněk.

<Sestavy><Celkové přehledy><Otevření skříněk>
Zobrazí přehled otevření skříněk seskupený podle skříněk, řazený od nejnovějších událostí k nejstarším. Data jsou omezena podle nastaveného období.
Související témata:
7.1.  \* MERGEFORMAT Nastavení období.

	Celkové přehledy – přehled běhu programu.

<Sestavy><Celkové přehledy><Přehled běhu programu>
Zobrazí přehled spuštění a ukončení programu, řazený od nejnovějších událostí k nejstarším. Jen pokud je program v běhu, může být garantována přítomnost klíčů. Pokud program neběží, není možné otevření skříněk ani odblokování klíčů na základě přiložení karty. Data jsou omezena podle nastaveného období.
Související témata:
7.1.  \* MERGEFORMAT Nastavení období.



	Celkové přehledy – kontroly běhu.

<Sestavy><Celkové přehledy><Kontroly běhu>
Zobrazí zápisy kontroly běhu programu, řazené od nejnovějších událostí k nejstarším. Kontroly běhu slouží pro případ, kdy dojde k násilnému ukončení programu (vypnutí napájení, zamrznutí PC) a nedojde k zápisu ukončení běhu programu. Není tedy patrné, kdy k násilnému vypnutí došlo. V kontrolách běhu je možno zjistit, kdy ještě program řádně běžel. Záznamy o kontrole běhu jsou automaticky mazány při řádném ukončení programu uživatelem s příslušným oprávněním (alespoň úroveň “Oprav”).

	Celkové přehledy – přehled klíčů.

<Sestavy><Celkové přehledy><Přehled klíčů>
Zobrazí přehled klíčů, pro které je tablo vybaveno. Pole “Aktivní” říká, zda je klíč aktuálně ve sledování či nikoli.

	Celkové přehledy – oprávnění.

<Sestavy><Celkové přehledy><Oprávnění>
Zobrazí přehled oprávnění všech zavedených karet. Dále je uvedeno jaké osobě karta patří.

	Celkové přehledy – časové plány.

<Sestavy><Celkové přehledy><Časové plány>
Zobrazí přehled nadefinovaných časových plánů.

	Celkové přehledy – nestandardní dny.

<Sestavy><Celkové přehledy><Nestandardní dny>
Zobrazí přehled nadefinovaných nestandardních dnů v jednotlivých letech.

	Přehledy pro kartu.

<Sestavy><Přehledy pro kartu>
Zobrazí formulář pro vyhledání karet, či osob. V poli /Číslo ID karty/ je možné zadat nebo vybrat číslo hledané karty. Stiskem [Hledej dle karty] se ve spodní části formuláře zobrazí jen hledaná karta. Obdobně je možné zadat v poli /Osoba-příjmení/ celé, nebo část příjmení osoby, jejíž karty se mají zobrazit po stisku [Hledej dle osoby]. Tlačítkem [Ukaž vše] je možné zobrazit všechny nadefinované karty.
V poli /Požadovaný typ sestavy/ lze vybrat jaká sestava má být zobrazena. Pokud zůstane toto pole prázdné, budou zobrazené sestavy “Vyjmutí klíčů”, “Otevření skříněk” i “Alarmová hlášení”.
Vybranou sestavu zobrazíme poklepáním na číslo příslušné karty nebo příjmení osoby ve spodní části formuláře (pokud poklepeme na osobu, která má přiděleno více karet, budou zobrazeny informace ke všem těmto kartám).

	Tisk štítků ke klíčům.

<Sestavy><Tisk štítků ke klíčům>
Zobrazí sestavu pro vytisknutí štítků k jednotlivým klíčům, které jsou připraveny v rozměru pro zasunutí do úchytů na table.



Správa.
Nastavení programu prováděné uživatelem.

	Upozornění.

<Správa><Upozornění>
Má význam pouze u síťové (remote) verze.Umožní každému uživateli nastavit si na svém počítači upozornění na vyjmutí vybraných klíčů. Upozornění může být okamžitě po vyjmutí klíče (/Dny a čas prodlevy/ 0 a 0:00:000), nebo po uplynutí počtu dní a nastaveného času. Upozornění se děje zobrazením okna “Lokální upozornění – VÝSTRAHA!” a spuštěním zvukové signalizace v počítači. Současně dojde k zaškrtnutí pole /Aktiv/ - neboli upozornění je právě aktivováno.
Nastavení se provede výběrem klíče, buď podle jeho čísla nebo názvu, nastavením počtu dní a času před upozorněním na vyjmutí. Pole /Aktiv/ je nutno ponechat nezaškrtnuté (též po obdržení upozornění je třeba toto pole vynulovat, aby mohlo přijít nové upozornění).

	Změna hesla.

<Správa><Změna hesla>
Umožní každému uživateli změnit si své přihlašovací heslo. Při novém nainstalování programu jsou nadefinování uživatelé: Sledovani, Opravneni a Sprava, kteří nemají žádné heslo (při přihlašování ponechat kolonku /heslo/ prázdnou).
V systému jsou tři skupiny uživatelů: 
	Sleduj.

Uživatel z této skupiny může pouze sledovat a tisknout veškeré události, ale nemůže měnit žádná oprávnění ani “odsouhlasovat” poplachy. Je většinou použit při běžném spuštění hlavního programu.
	Oprav.

Oproti předchozímu umožňuje definovat uživatele a karty a jejich oprávnění, časové plány a nestandardní dny. Dále umožňuje “odsouhlasovat” poplachy.
	Sprav.

Oproti předchozím skupinám umožňuje kompletní správu systému jako např.: definování a aktivace sledovaných klíčů, definování uživatelských parametrů, mazání tabulek a napojení programu na data apod.

	Ukončení programu.

<Správa><Program<Ukončit program>
Toto je jediná správná cesta pro ukončení programu. Nutné provést zejména pokud bylo provedeno převzetí alarmů.



Oprávnění – podle karet a osob.
Definování osob, karet a jejich oprávnění.

	 Definování osob.

<Oprávnění><Osoby>
Zadejte jméno osoby, které hodláte přidělit kartu. Dále vyplňte ostatní údaje o osobě. Důležité je jedinečné osobní číslo, podle kterého je osoba dále systémem rozpoznávána, a příjmení, které je dále zobrazováno systémem.
Související témata:
9.2.  \* MERGEFORMAT Zavedení karty a její přiřazení osobě.

	Zavedení karty a její přiřazení osobě.

<Oprávnění><Seznam karet>
Zadejte číslo karty a ze seznamu vyberte osobu, které chcete kartu přiřadit. Pokud neznáte číslo karty, ponechejte přednastavené číslo 0. Následně přiložte novou kartu ke čtečce a poklepáním na políčko s číslem karty (je stále 0) otevřete formulář pro definice oprávnění k jednotlivým kartám. V tomto formuláři se objeví nová karta s číslem 0. Kliknutím na tlačítko [Přiřaď kartu!] můžete kartě automaticky přiřadit právě načtené číslo.
Pozn. Jedna osoba může mít přiděleno více karet. Každé číslo karty může být v systému jen jednou, tedy i číslo 0.
Související témata:
 \* MERGEFORMAT 9.1.  \* MERGEFORMAT Definování osob.
9.3. Hledání karty. 
 \* MERGEFORMAT 9.4.  \* MERGEFORMAT Definice oprávnění ke skříňkám a klíčům.
9.5. Externí ovládání

	Hledání karty.

<Oprávnění><Hledání karet>
Slouží k nalezení karty podle jejího čísla nebo osoby, které byla přidělena.
Při hledání podle karty zapište hledané číslo do pole /Číslo ID karty/. Můžete též vybrat kartu ze seznamu. Následně kliknutím na [Hledej dle karty] spustíte hledání, jehož výsledky se zobrazí ve spodní části formuláře. Obdobný je i postup při vyhledávání osoby s využitím [Hledej dle osoby]. Hledat je možné jen karty a osoby zadané do systému. Kliknutím na [Ukaž vše] je možné zobrazit všechny karty v systému.
Poklepáním na číslo příslušné karty se dostanete k definicím jejích oprávnění.
Související témata:
 \* MERGEFORMAT 9.2.  \* MERGEFORMAT Zavedení karty a její přiřazení osobě.
 \* MERGEFORMAT 9.4.  \* MERGEFORMAT Definice oprávnění ke skříňkám a klíčům.
9.5. Externí ovládání

	Definice oprávnění ke skříňkám a klíčům.

Provádí se ve formuláři “Karta a její oprávnění”, do kterého je možné se dostat dvěma způsoby:
<Oprávnění><Seznam karet> a následně poklepáním na příslušnou kartu.
<Oprávnění><Hledání karet> a následně poklepáním na příslušnou kartu.
Zobrazí se zvolená karta a osoba, které je přiřazena, což je možné změnit a je možné ke kartě napsat i poznámku.
Na záložce |Oprávnění ke skříňkám| se definují oprávnění pro přístup do jednotlivých skříněk, přičemž každé přidělené oprávnění je platné pouze podle zvoleného časového plánu. Přidělením oprávnění ke skřínce jsou automaticky přidělena oprávnění ke všem klíčům bez samostatného blokování, které jsou v dotyčné skříňce. Poklepáním na pole /Časový plán/ je možné se dostat do definic časových plánů.

Obdobně se na záložce |Oprávnění ke klíčům| definují  oprávnění pro přístup k jednotlivým, samostatně blokovaným, klíčům.
Pozn. Pokud přidělíte oprávnění k jednotlivému klíči, musíte také přidělit oprávnění k příslušné skříňce. Jinak dojde pouze k uvolnění klíče na dobu stanovenou pro otevření skříněk, dvířka skříňky však zůstanou uzavřena.

Na záložce |Platnost karty| je možno kartu zablokovat nebo omezit její platnost od určeného data a času. Dále lze i omezit platnost karty do určitého data a času. Na této záložce je i tlačítko [Vymazat kartu] pro vymazání zobrazené karty. Vymazáním karty se mažou také všechna její oprávnění a dojde ke ztrátě vazby na osobu v sestavách. Doporučuje se tedy kartu pouze zablokovat.
Pozn. Pokud spletete číslo karty při jejím zadávání, můžete číslo karty dodatečně opravit bez jejího mazání.
Související témata:
 \* MERGEFORMAT 9.2.  \* MERGEFORMAT Zavedení karty a její přiřazení osobě.
9.3. Hledání karty. 
9.5. Externí ovládání
 \* MERGEFORMAT 9.6.  \* MERGEFORMAT Časové plány.

	Externí ovládání

Přístup k jednotlivým skříňkám a klíčům je možný i externími signály, které je nutno nadefinovat při výrobě. Standardně se jedná o spínané bezpotenciálové kontakty. Při instalaci je nastaveno, jaké číslo karty budou tyto externí vstupy simulovat. Standardně se začíná číslem 1. Pro tyto simulované karty se pak nastavují oprávnění stejně jako pro ostatní karty. Je také vhodné je přiřadit fiktivní osobě, která může být nazvána např. “Externí 1”, čímž se zvýší přehlednost a dohledatelnost událostí.
Pozn. Externí signály se nezapisují do tabulky přiložených karet.
Související témata:
 \* MERGEFORMAT 9.2.  \* MERGEFORMAT Zavedení karty a její přiřazení osobě.
9.3. Hledání karty. 
 \* MERGEFORMAT 9.4.  \* MERGEFORMAT Definice oprávnění ke skříňkám a klíčům.

	Časové plány.

<Oprávnění><Časové vlastnosti><Seznam plánů>
V programu je možné zadat až 100 týdenních časových plánů, podle kterých se následně řídí práva přístupu k jednotlivým klíčům a skříňkám pro konkrétní osobu v jednotlivé dny v týdnu. Práva jsou platná jen v době definované příslušným časovým plánem.
V seznamu plánů je možné zadávat nové plány či mazat nepotřebné. Podstatné je číslo plánu, které může být 0 až 99. Vždy musí zůstat alespoň jeden plán!
Poklepáním na /Číslo plánu/, nebo /Jméno plánu/ se otevře okno pro definici doby oprávnění jednotlivých plánů.
Související témata:
 \* MERGEFORMAT 9.4.  \* MERGEFORMAT Definice oprávnění ke skříňkám a klíčům.
 \* MERGEFORMAT 9.7.  \* MERGEFORMAT Definování časových plánů.
 \* MERGEFORMAT 9.8.  \* MERGEFORMAT Aktuální plány.
 \* MERGEFORMAT 9.9.  \* MERGEFORMAT Kalendář nestandardních dnů.

	Definování časových plánů.

<Oprávnění><Časové vlastnosti><Definice plánů>
Tímto způsobem je možné otevřít okno pro úpravu definic již vytvořených časových plánů. Zde je nutné definovat pro každý den v týdnu dobu, od kdy do kdy jsou oprávnění podle zvoleného časového plánu platná. Příslušný časový plán pro definování povolení zvolíte výběrem plánu podle jeho čísla či jména v horní části okna. Pro jeden den v týdnu je možné definovat ve zvoleném plánu i více časových úseků pro povolení. Pokud není některý den v týdnu uveden, oprávnění podle zvoleného časového plánu v něm není platné. Poklepáním na číslo nebo jméno plánu se dostanete do seznamu plánů.
Související témata:
 \* MERGEFORMAT 9.4.  \* MERGEFORMAT Definice oprávnění ke skříňkám a klíčům.
 \* MERGEFORMAT 9.6.  \* MERGEFORMAT Časové plány.
 \* MERGEFORMAT 9.8.  \* MERGEFORMAT Aktuální plány.
 \* MERGEFORMAT 9.9.  \* MERGEFORMAT Kalendář nestandardních dnů.

	Aktuální plány.

<Oprávnění><Časové vlastnosti><Aktuální plány>
Je pouze pro informaci a ukazuje seznam časových plánů, podle kterých je v daný okamžik povoleno oprávnění.
Související témata:
 \* MERGEFORMAT 9.6.  \* MERGEFORMAT Časové plány.
 \* MERGEFORMAT 9.9.  \* MERGEFORMAT Kalendář nestandardních dnů.

	Kalendář nestandardních dnů.

<Oprávnění><Časové vlastnosti><Kalendář>
Podle časových plánů jsou definována povolení v jednotlivých dnech v týdnu. Kalendář nestandardních dnů umožňuje pro konkrétní den změnit chování systému podle pravidel jiného dne v týdnu než ve skutečnosti je.
(Např. 1.1.2005 se bude chovat jako neděle.)

Zadáním roku v políčku /Vybrat rok/ a stiskem {ENTER} je možné omezit zobrazované dny na zadaný rok. Pokud políčko zůstane prázdné, zobrazí se všechny nestandardní dny. Poklepáním na políčko /Datum/ se zobrazí názorný kalendář pro výběr datumu. Výběr se provede poklepáním na požadované datum. Při zavření názorného kalendáře zavíracím tlačítkem zůstává datum nezměněno.
Související témata:
 \* MERGEFORMAT 9.4.  \* MERGEFORMAT Definice oprávnění ke skříňkám a klíčům.
 \* MERGEFORMAT 9.6.  \* MERGEFORMAT Časové plány.



Poplachová hlášení – Alarmy.
Alarmy jsou indikovány zobrazením okna aktuálních alarmů a zvukovou signalizací z počítače. Dále může být ke klíčovému tablu připojena externí alarmová signalizace. Alarmy jsou zapisovány do historie alarmů. Indikace alarmů může být na řídícím počítači, nebo na některém síťovém počítači, ale vždy jen na jednom místě.

	Druhy alarmových hlášení.

V systému jsou nadefinována následující alarmová hlášení:
	č. 1 - Nepovolené vyjmutí klíče.

Tento poplach je vyhlášen v případě, že dojde k vyjmutí klíče bez předchozího přiložení karty s příslušným oprávněním. Např. po špatném uzavření dveří skříňky a následném vyjmutí neblokovaného klíče nebo při násilném vyjmutí klíče. 
	č. 2 – Nepovolené odblokování klíče.

Tento poplach je vyhlášen v případě, že by došlo k neoprávněnému uvolnění mechanismu blokujícího jednotlivý klíč. Např. při násilném poškození pláště skříňky a snaze o mechanické uvolnění uloženého klíče.
	č. 3 – Klíč po uzavření skříňky nezablokován.

Tento poplach je vyhlášen v případě, že některý z klíčů nebyl po uzavření skříňky řádně zablokován ani v čase na nápravu po upozornění uživatele na tuto skutečnost (bzučák na čtečce karet). Např. v případě, že uživatel klíč pouze pootočí a ponechá v poloze tak, že nemůže zapadnout blokovací západka.
	č. 6 – Nepovolené otevření skříňky.

Tento poplach je vyhlášen v případě, že dojde k nepovolenému otevření skříňky. Např. při vypáčení zámku skříňky.
	č. 7 – Skříňka špatně uzavřena.

Tento poplach je vyhlášen v případě, že dveře skříňky nebyly řádně uzavřeny ani v čase na nápravu po upozornění uživatele na tuto skutečnost (bzučák na čtečce karet). Např. pokud dveře skříňky budou pouze přivřeny tak, že nedojde k jejich zablokování, zase se otevřou a v čase na nápravu nebudou řádně dovřeny.
	č. 8 – Timeout otevření skříňky.

Tento poplach bude vyhlášen v případě, že některá ze skříněk bude otevřená déle, než je povolený čas. Např. někdo odejde od skříňky a zapomene ji zavřít.
	č. 9 – Chyba komunikace.

Tento poplach je vyhlášen v případě, že dojde k přerušení komunikace řídícího počítače s klíčovým tablem. Např. odpojení komunikačního kabelu nebo napájení klíčového tabla.
Tento alarm je vyhlášen i v případě nesouladu výrobního čísla klíčového tabla a obslužného programu.

	Přehled historie alarmů.

<Alarmy><Přehled alarmů>
Zobrazí přehled všech vyhlášených alarmů.
Související témata:
4.  \* MERGEFORMAT Práce se záznamy.
 \* MERGEFORMAT 10.3.  \* MERGEFORMAT Přehled aktuálních alarmů.
 \* MERGEFORMAT 10.4.  \* MERGEFORMAT Převzetí alarmů.
 \* MERGEFORMAT 10.5.  \* MERGEFORMAT Vypnutí signalizace alarmu.


	Přehled aktuálních alarmů.

<Alarmy><Aktuální alarmy>
Zobrazí přehled všech vyhlášených alarmů, které nebyly dosud odsouhlaseny. Odsouhlasení alarmů nemůže provádět uživatel programu s oprávněním pouze na sledování.
Související témata:
4.  \* MERGEFORMAT Práce se záznamy.
 \* MERGEFORMAT 6.2.  \* MERGEFORMAT Přehled převzetí poplachů.
 \* MERGEFORMAT 10.2.  \* MERGEFORMAT Přehled historie alarmů.
 \* MERGEFORMAT 10.4.  \* MERGEFORMAT Převzetí alarmů.
 \* MERGEFORMAT 10.5.  \* MERGEFORMAT Vypnutí signalizace alarmu.

	Převzetí alarmů.

<Alarmy><Převzetí alarmů><Alarmy ANO>
Slouží pro sledování alarmů po síti. Touto volbou si může síťový uživatel převzít budoucí poplachová hlášení. Převzetí je podmíněno tím, že poplachová hlášení nebude mít převzata již nikdo jiný. Převzetí alarmů hlavním programem na řídícím počítači je možné vždy. Informace o aktuálním stavu je v záhlaví okna ovládání.
<Alarmy><Převzetí alarmů><Alarmy NE>
Touto volbou je možné zrušit hlášení budoucích poplachů v dané instanci programu.
Související témata:
4.  \* MERGEFORMAT Práce se záznamy.
 \* MERGEFORMAT 10.2.  \* MERGEFORMAT Přehled historie alarmů.
 \* MERGEFORMAT 10.3.  \* MERGEFORMAT Přehled aktuálních alarmů.
 \* MERGEFORMAT 10.5.  \* MERGEFORMAT Vypnutí signalizace alarmu.

	Vypnutí signalizace alarmu.

<Alarmy><Vypnout signalizaci>
Touto volbou se provede vypnutí zvukové výstrahy na počítači a, pokud se provede z hlavního programu na řídícím počítači, dojde i k vypnutí externí alarmové signalizace. Stejná funkce je provedena i po odsouhlasení všech alarmů v alarmovém okně.
Související témata:
4.  \* MERGEFORMAT Práce se záznamy.
 \* MERGEFORMAT 10.2.  \* MERGEFORMAT Přehled historie alarmů.
 \* MERGEFORMAT 10.3.  \* MERGEFORMAT Přehled aktuálních alarmů.
 \* MERGEFORMAT 10.4.  \* MERGEFORMAT Převzetí alarmů.












Práva na změny vyhrazena.

