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1 O tem dokumentu
Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

▪ Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljni prejemniki
Končni uporabniki

Komplet dokumentacije
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:

▪ Vodnik za uporabnika:

▪ Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za
osnovno in napredno uporabo

▪ Format: Digitalne datoteke so na http://www.daikin.eu

V območnem spletnem mestu Daikin ali pri vašem monterju so
morda na voljo najnovejše posodobitve priložene dokumentacije.

Izvorna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

2 Pogoji za uporabo
Preden lahko uporabljate uporabniški vmesnik Daikin PMS, morate
sprejeti Pogoje za uporabo:

Prosimo, da skrbno preberete pogoje za uporabo.

Ti pogoji in določila uporabe ("Pogoji za uporabo") so zavezujoča
pravna pogodba med vami ("vi" ali "vaš") in družbo Daikin Europe
N.V., z registriranim sedežem na naslovu Zandvoordestraat 300,
8400 Oostende, Belgija ("Daikin") o uporabi opreme uporabniški
vmesnik Daikin PMS ("programska oprema") in predstavljajo
popolno soglasje med družbo Daikin in vami. Ti Pogoji za uporabo
nadomeščajo vsa druga določila in pogoje uporabe, ki bi jih navedli
Vi, in pravice vseh strank urejajo izključno določila in pogoji, zapisani
v nadaljevanju.

Z uporabo programske opreme se strinjate, da soglašate z določili in
pogoji iz Pogojev za uporabo. Če se s Pogoji za uporabo ne
strinjate, Programske opreme absolutno ne smete uporabljati.

Uporaba Programske opreme

V skladu z določili in pogoji teh Pogojev za uporabo Vam Daikin
podeljuje brezplačno, neekskluzivno in neprenosljivo licenco za
uporabo Programske opreme na napravah z ustreznim operacijskim
sisitemom, kot jo je načrtoval Daikin za namen oddaljenega nadzora
in krmiljenja vaše opreme Daikin v državi po vaši izbiri na območju
EMEA (kjer je na voljo.

Pogoji za uporabo vam ne podeljujejo pravice, da bi izdelek
uporabljali na kakršenkoli način, ki se razlikuje od zgornjega. Še
posebej vas opominjamo, da Daikin izrezno prepoveduje vnovično
distribucijo, prodajo, lizing, najem ali izvoz Programske opreme v
kakršnikoli obliki brez pisnega privoljenja. Razen če je to izrecno
dovoljeno s Pogoji za uporabo, ne smete kopirati, reproducirati,
spreminjati, prenašati ali distribuirati Programske opreme ali njenih
delov, ali omogočiti tretjim osebam, da to počnejo. O Programski
opremi ne boste podajali nobenih nezakonitih informacij.

Naše programske opreme ne smete uporabljati na način, ki povzroči
ali lahko povzroči napake na spletni strani ali prepreči dosegljivost ali
dostopnost spletne strani; ali na kakršen koli način, ki je protizakonit,
nelegalen, goljufiv ali škodljiv ali povezan s protizakonitimi,
nelegalnimi, goljufivimi ali škodljivimi nameni ali dejavnostmi.
Programske opreme ne smete uporabiti za kopiranje, shranjevanje,
prenašanje, pošiljanje, uporabo, objavljanje ali distribucijo kakršnega
koli materiala, ki sestoji iz vohunske programske opreme,
računalniškega virusa, trojanskega konja, črva ali druge zlonamerne
programske opreme, ali je z njimi povezan.

O Programski opremi ne boste podajali nobenih informacij, ki so
protizakonite ali nelegalne, ki kršijo zakonite pravice nepovezanih
oseb, in ki so lahko podlaga za pravdo proti vam ali proti Daikinu ali
proti nepovezanim osebam (v vsakem primeru v skladu z vsemi
ustreznimi zakoni).

Programsko opremo morate prenesti, namestiti in uporabljati na
svoje stroške in izdatke na Vaši lastni napravi in v skladu s temi
Pogoji za uporabo.

Registracija računa

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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Za uporabo nekaterih funkcij te Programske opreme boste morda
morali najprej registrirati uporabniški račun. Programska oprema ni
namenjena za to, da bi jo uporabljale mladoletne osebe. Mladoletne
osebe ne smejo uporabljati Programske opreme.

Daikin bo vsako uporabo te programske opreme upošteval kot
uporabo s strani uporabnika, ki je opravil registracijo. Daikin ne bo v
nobenem primeru odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi zlorabe
ali nepravilne uporabe registriranih računov s strani tretjih oseb
zaradi vašega neustreznega upravljanja vašega registriranega
računa.

Avtorske pravice

Daikin je lastnik ali ima licenco za vse (intelektualne) avtorske
pravice za Programsko opremo in njeno vsebino, Vi pa se strinjate,
da teh pravic niste kupili v smislu intelektualnih pravic, razen če je v
teh Pogojih za uporabo določeno drugače.

Tržno ime / Blagovne znamke

Vsa (morebitna) trgovska imena in blagovne znamke, ki so prikazani
v programski opremi, ki pripada družbi Daikin zdaj ali od zdaj naprej,
so v izključni lasti družbe Daikin ali njenih(-e) podružnic(-e) ali pa
ima(-jo) licenco zanje. Z uporabo Programske opreme ni mogoče
implicitno ali eksplicitno pridobiti pravic ali licenc za uporabo tržnih
imen in blagovnih znamk, prikazanih v Programski opremi (če so).

Izjava o neprevzemanju garancijskih odgovornosti

Daikin je vsebino Programske opreme (vključno s prevodi) sestavil
po svoji najboljši moči. Vendar pa je ta Programska oprema (in njena
vsebina) le informacija in za Daikin ne predstavlja zavezujoče
ponudbe. Daikin ne zagotavlja, da bo Programska oprema brez
napak. Programska oprema in njena vsebina sta dobavljeni 'TAKI
KOT STA', brez dodatnih garancij - izrecnih ali implicitnih, vključno s
tem, a ne omejeno na, z garancijo naslova in proti kršenju ali
implicitni garanciji tržnosti ali primernosti za določen namen - glede
na popolnost, razpoložljivost, natančnost, zanesljivost Programske
opreme ali njene vsebine ter izdelkov in storitev, predstavljenih v
nadaljevanju.

Programska oprema ima inherentne omejitve, vključno z a ne
omejeno na možne napake v dizajnu in hrošče v programski kodi.
Celotno tveganje za kakovost in zmogljivost Programske opreme
nosite Vi, in Vaša odgovornost je, da Programska oprema naredi,
kar Vi od nje zahtevate, preden jo začnete uporabljati za kakršenkoli
namen (razen preizkušanja).

Omejena odgovornost

Ko uporabljate Programsko opremo, priznavate in sprejemate, da to
počnete izključno na svojo odgovornost. Strinjate se, da ne boste
pod nobenimi pogoji izrekali zahtev napram Daikinu ali povezanim
podjetjem kot zaposleni, podizvajalec, agent, predstavnik,
svetovalec, monter ali sicer za izgubo, škodo, poškodbe, stroške,
zaustavitev delovanja, izgubo poslovnih informacij, prekinitev
poslovnega procesa, odpoved ali okvaro računalnika, ki jo boste
morda utrpeli Vi ali katerakoli druga stranka zaradi kateregakoli
razloga, ki izhaja iz povezave z uporabo Programske opreme ali
njene vsebine, celo če Daikin za razsežnosti take izgube ve ali bi
moral vedeti. Daikin do maksimalnega obsega, ki ga omogoča
zakonodaja, ni odgovoren za kakršnokoli direktno, indirektno,
splošno, posebno, naključno, kazensko in/ali posledično škodo,
stroške, izdatke, in/ali izgube, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti
uporbe Programske opreme in/ali interpretacije njene vsebine.

Odškodnina

Daikina in povezana podjetja odvezujete od obveznosti povračil za
kakršnekoli zahteve, ki bi lahko izhajale iz kakršnihkoli izgub, škode,
poškodb, stroškov, prenehanja dela, izgube poslovnih informacij,
prekinitve poslovnega procesa, odpovedi ali okvare računalnika, ki jo
lahko utrpite Vi ali druga stranka kot posledico kateregakoli dejanja
ali nedejanja Daikina ali povezanih podjetij, najsi gre za
malomarnost ali ne, ki izhaja iz Vaše uporabe Programske opreme
ali njene vsebine ali iz drugega vzroka, ki izhaja iz povezave s
Programsko opremo.

Daikin boste varovali pred zahtevki za povračilo škode nepovezanih
oseb, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe Programske opreme.

Dopolnila

Daikin si pridržuje pravico do izdaje novih različic Programske
opreme (vključno s spremembami funkcij ali vmesnika), ki lahko
zamenjajo prejšnje izdane različice Programske opreme, ali do
občasne nagradnje vsebine Programske opreme po lastni presoji in
brez vnaprejšnje napovedi.

Daikin si pridržuje pravico, da občasno spremeni Pogoje za uporabo
po lastni presoji in brez vnaprejšnje napovedi. Sami ste odgovorni za
to, da se seznanite s pogoji uporabe, ki veljajo v času dostopa in
uporabe te programske opreme.

Varstvo podatkov

Po potrebi Daikin zbira te osebne podatke, ker ste se odločili, da
boste prenesli in uporabili programsko opremo in ste tako pokazali
zanimanje za njeno vsebino, ter se v skladu s tem vaši osebni
podatki lahko dajo na voljo članom našega tržnega oddelka ali
odgovornim za trženje v naših podružnicah in/ali neodvisnim
dobaviteljem na ozemlju EMEA in so jim dodeljeni, da bi vas še
naprej obveščali o programski opremi in njeni vsebini in/ali da bi
uporabljali podatke za anonimno analizo, namenjeno trženju in
prodaji, na primer za merjenje uporabe programske opreme po
državah/zemljepisni lokaciji. Vaših osebnih podatkov ne bomo
uporabljali v druge namene.

Dakin bo nadziral osebne podatke in bo vedno ravnal v skladu z
belgijsko zakonodajo z 8. decembra 1992 o varovanju osebnih
podatkov pri obdelavi podatkov ter poznejšimi spremembami
('Belgijski zakon o varstvu podatkov') in odlokov, na podlagi katerih
se zakon izvaja.

V skladu z belgijskim zakonom o zasebnosti imate pravico do
dostopa, popravljanja in odstranjevanje osebnih podatkov, ki se
nanašajo na vas. Če želite uveljaviti katero koli od teh pravic, bo ta
brezplačno na voljo na podlagi zahteve, poslane z e-pošto na
info@daikineurope.com.

Programska oprema ne beleži ali prenaša stranke, prostora ali
podatkov o enoti iz upravljanega omrežja stavbe/hotela. Zato Daikin
ni odgovoren za izvažanje lokalno shranjenih podatkov iz
upravljanega omrežja hotela/stavbe s strani tretjih oseb ali prek
zunanjih tehnologij (npr. povezav VPN, oddaljenega dostopa …).

S programsko opremo imate pravico zbrisati svoje osebne podatke.
Ko zbrišete vaše osebne podatke iz oblaka, bodo vaši podatki za
omejen čas še vedno na voljo v dnevniških datotekah ali varnostnih
kopijah.

S tem podajate soglasje za DENV za uporabo vaših osebnih
podatkov v skladu s Pogoji za uporabo in za deljenje omenjenih
podatkov z entiteto, ki je del skupine Daikin, ali z drugimi osebami,
če bo Daikin lahko zagotovil, da so bili upoštevani tehnični in
organizacijski varnostni ukrepi za preprečevanje nepravilnega ali
nelegalnega razkrivanja ali obdelovanja vaših osebnih podatkov, ali
za naključno izgubo ali uničenje ali poškodovanje osebnih podatkov.

S tem izrecno potrjujete in podajate soglasje, da lahko Daikin
prenese vaše osebne podatke z območja EEA in uporabi oblačne
storitve za shranjevanje vaših osebnih podatkov. Daikin bo uporabil
tržno smiselne varnostne tehnologije (na primer šifriranje, zaščito z
gesli in zaščito s požarnim strežnikom) za zaščito vaših osebnih
podatkov pred nepooblaščenim razkrivanjem. Daikin bo odgovoren
le, če bo sodišče odločilo, da ni uporabil vseh smiselnih ukrepov za
zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim razkrivanjem.

Razno

Določila teh Pogojev za uporabo se nanašajo in zavezujejo tudi
Vaše pravne naslednike, upravitelje, zakonite zastopnike in
pooblaščene asignate.

Razen če je tu določeno drugače, če se izkaže, da je katero od
določil v Pogojih za uporabo neveljavno ali ga ni mogoče zakonito
uveljavljati, neveljavnost ali neuveljavljanje tega določila ne vpliva na
druga določila in ostanejo v veljavi vsa določila, ki se jih neveljavnost

mailto:info@daikineurope.com
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ali neuveljavljanje ne tičeta. V teh primerih se strinjate, da boste
poskusili vsako od določil, ki so neveljavna ali jih ni mogoče
uveljavljati, poiskati veljavno določilo, ki do največje možne mere
ustreza ciljem in namenom določila, ki je neveljavno ali ga ni
mogoče uveljaviti.

Veljavnost in razlaga Pogojev za uporabo se izvaja v skladu z
zakonodajo Belgije in za vse zahteve, ki izhajajo iz Pogojev za
uporabo, je pristojno sodišče v Bruslju.

Kontaktne informacije

Če potrebujete kakršne koli dodatne informacije ali imate druga
vprašanja, stopite v stik z nami na info@daikineurope.com

3 Montaža

3.1 Pregled sistema

3.1.1 Opis sistema

Vmesnik Daikin PMS je vmesnik med upravljalskim sistemom hotela in sistemi Daikin HVAC, ki omogočajo varčevanje z energijo,
avtomatizirajo človeška dejanja in izboljšajo bivanjsko izkušnjo hotelskih gostov.

Daikinov sistem za 
ogrevanje, 

prezračevanje in 
klimatiziranje

                
 

 
 

 

 

•  
•  
•  Daikinov sistem za ogrevanje, 

prezračevanje in klimatiziranje

Programska oprema Daikin
Sredstva Oracle PMS

Barvno kodiranje: Registracijski 
strežnik

Daikin PMS 
Interface(Property Management System)

Opera PMS 

INFORMACIJE

Vmesnik PMS prenaša nastavitve v notranjo enoto v sobi,
le ko obstaja prijava za sobo, odjava iz sobe, ali ko mora
sprožiti predogrevanje/predhlajenje. Gost v hotelski sobi ali
receptor pri sprejemnem pultu hotela lahko kadarkoli
spremeni te nastavitve.

Funkcija samodejnega preklopa iTM lahko spremeni način
delovanja in nastavitveno točko ne glede na nastavitve
vmesnika PMS.
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3.1.2 Zgled: integracija na zunanjem osebnem računalniku
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Uporabniški vmesnik, ki temelji na spletnem 
brskalniku, ki teče na katerem koli drugem 
osebnem računalniku v omrežju.

3.1.3 Zgled: integracija na integracijskem strežniku dobavitelja
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računalniku v omrežju.
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3.2 Pred nameščanjem

3.2.1 Zahteve za mesto nameščanja
▪ Priključiti je mogoče največ 5 krmilnikov iTM (DCM601A51).

▪ Vsak krmilnik iTM je opremljen s strojnoprogramsko opremo
različice v1.23 ali novejšo

▪ Vsak krmilnik iTM ima omogočeno funkcijo spletnega vmesnika
(DCM007A51)

▪ Vsak krmilnik iTM je posredno ali neposredno povezan v omrežje.

INFORMACIJE

Prepričajte se, da je iTM, ki ga krmili vmesnik PMS, v
omrežju DIII nastavljen kot glavni.

INFORMACIJE

Priporočamo vam, da v iTM odstranite ali onemogočite
časovni razporejevalnik. Časovni razporejevalnik lahko
povzroči neskladja z nastavitvami vmesnika PMS.

3.2.2 Da bi izpolnili list z informacijami
Predpogoj: Natisnite list za informacije. List za informacije je na
koncu tega dokumenta (glejte "  Vmesnik Daikin PMS – List za
informacije" na strani 18).

1 Oracle nastavite na en priključek IFC8 ter si zabeležite Naslov
IP in številko vrat priključka IFC8.

2 Na osebnem računalniku preverite Naslov IP namestitve (na
računalniku, na katerem je nameščen Vmesnik Daikin PMS) in
ga zabeležite na list za informacije.

INFORMACIJE

Programsko opremo Vmesnik Daikin PMS je mogoče
namestiti na integracijski strežnik dobavitelja Oracle ali na
ločen osebni računalnik.

Najbolje je uporabiti ločen osebni računalnik, da bi
preprečili interferenco s programsko opremo Oracle.

3 Preverite, ali so na računalniku, na katerega želite namestiti
programsko opremo, na razpolago naslednja vrata:

▪ HTTP številka vrat 3000
▪ Web socket številka vrat 3456

OPOMBA

Prepričajte se, da požarni zid na računalniku teh vrat ne
blokira.

INFORMACIJE

Če je to potrebno, zaženite brezplačno orodje TCPView iz
Microsoft na računalniku, da preverite, ali so na voljo
nekatere številke vrat.

4 Če sta obe številki vrat prosti, ju zabeležite na list za
informacije. Če številka vrat ni prosta, glejte "3.3.3  Način
predstavitve"  na strani  7 za navodila za spremembo privzetih
vrat. Stopite v stik z oddelkom za informatiko ali s prodajalcem,
da vam pomaga pri izvedbi sprememb.

5 Zberite in zabeležite naslednje informacije za vsak krmilnik iTM
(DCM601A51):

▪ Različica strojne programske opreme (vsaj v1.23)
▪ Naslov IP
▪ Številka vrat
▪ Uporabniško ime spletnega vmesnika
▪ Geslo spletnega vmesnika

INFORMACIJE

Priporočamo vam, da uporabite vrata številka 80 za spletni
vmesnik iTM, in vrata številka 8081 za vmesnik iTM Web I/
F.

INFORMACIJE

V uporabniškem priročniku iTM (DCM601A51) poiščite
zahtevane informacije o krmilniku.

6 Na dnu lista za informacije sta 2 polji, v katere lahko zapišete
podatke o skrbniškem računu. Ti podatki se ustvarijo med
prvimi koraki konfiguriranja uporabniškega vmesnika.

3.3 Namestitev programske opreme za
vmesnik Daikin PMS

3.3.1 Združljivost
Združljivost Oracle PMS

▪ Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03
e10, v5.0.05.00 in novejše

▪ Oracle Suite 8, različica brez ključka.

Združljivost s platformo osebnega računalnika

▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 in 10

▪ Strežnik Microsoft Server 2012 in 2016.

Združljivost brskalnikov

▪ Google Chrome v58 ali novejši (priporočeni brskalnik)

▪ Internet Explorer v11

▪ Mozilla Firefox v54 ali novejši

▪ Minimalna ločljivost v brskalniku: 1024 pik širine x 600 pik višine.

Združljivost iTM

▪ Združljiv z iTM 2 (DCM601A51) samo z različico strojne
programske opreme v1.23 ali novejšo

▪ Nameščena MORA biti možnost vmesnika Web I/F HTTP
(DCM007A51).

Združljivost z notranjimi enotami

▪ Vmesnik PMS podpira enote "Notranja", "Hydrobox" in
"Ventilator", ki jih krmili iTM. Odvisno od zmogljivosti notranje
enote bodo za izbiro na voljo nekateri načini delovanja in
ventilatorja. Notranje enote, priključene na iTM, so podprte le za
odčitavanje zunanje temperature.

3.3.2 Da bi namestili programsko opremo
1 Prenesite najnovejšo različico datoteke "Daikin PMS

Interface.exe" s spletne strani my.daikin.eu (dostop le za
monterje Daikin).

2 Datoteko shranite v računalnik, na katerem se bo uporabljala
vmesniška programska oprema. Izvršilno datoteko je mogoče
pognati iz katerega koli imenika, vendar vam priporočamo, da
ustvarite namenski imenik (npr. D:\Daikin_PMS_Interface).

3 Prvič zaženite "Daikin PMS Interface.exe".

Rezultat: Pojavi se črno ukazno okno, v katerem je napis
"DEMO", ki mu sledita Naslov IP in vrata za priključitev v
aplikacijo:
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4 Pojdite na stran: http://localhost:3000 na računalniku z
namestitvijo http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (Naslov IP in priključek na
računalniku z namestitvijo) na kateremkoli drugem osebnem
računalniku v omrežju.

Rezultat: Pojavi se prijavni zaslon. V predstavitvenem načinu je
mogoče za prijavo uporabiti katerekoli poverilnice.

Vzemite si trenutek in to stran dodajte med svoje priljubljene
povezave v brskalniku.

3.3.3 Način predstavitve
Opis

Program privzeto teče v predstavitvenem načinu. Predstavitveni
program je grafična predstavitev programske opreme. Nekatere
funkcije ne delujejo pravilno, saj ni zunanje strojne opreme.

Za pravilno delovanje vmesnika je treba izključiti predstavitveni
način. Glejte postopek v nadaljevanju, da zapustite predstavitveni
način.

Delovanje predstavitvenega načina ni podrobno opisano, saj ni
vedno usklajeno z uporabniškim priročnikom, ker ni prave strojne
opreme.

Da bi zapustili predstavitveni način

1 Zaustavite "Daikin PMS Interface.exe".

2 Pojdite v mapo %AppData%\Daikin.

3 Uredite datoteko "config.json" in spremenite možnost
predstavitve (demo) iz "true" v "false" (npr. {"demo": false, …).

4 Shranite spremembe.

5 Spet zaženite program "Daikin PMS Interface.exe".

INFORMACIJE

V isti datoteki "config.json" lahko spremenite možnosti
"port" in "ws-port", ki določata privzeta vrata za Vmesnik
PMS. Preden spremenite te možnosti, stopite v stik z
oddelkom IT.

Da bi odprli aplikacijo

Z brskalnikom (najraje Chromom) pojdite na stran:

▪ http://localhost:3000 na računalniku z namestitvijo

▪ ali na http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (naslov IP in vrata računalnika z
namestitvijo), če uporabljate katerikoli drugi računalnik v
omrežju.

3.4 Začetne nastavitve

3.4.1 Da bi izvedli začetne nastavitve vmesnika
Ustvarite skrbniški račun

Konfiguracija
Ustvarite skrbniški račun

Jezik

Uporabniško ime

Geslo

Potrdite geslo

Naprej

1 Izberite jezik, ki ga bo uporabljal skrbniški račun.

INFORMACIJE

Izbrani jezik določa privzeta imena, na primer polno ime
skrbnika, imena profilov in privzeto sobo - "Spalnica".

2 Vnesite Uporabniško ime za ta račun.

3 Vnesite Geslo za ta račun.

4 Potrdite Geslo.

5 Kliknite gumb "Naprej", da bi nadaljevali na naslednji korak.

Skrbniške poverilnice zabeležite na list za informacije, kot je
razloženo v razdelku "3.2.2  Da bi izpolnili list z informacijami"  na
strani 6.

Povežite s krmilniki Daikin

Konfiguracija
Povežite s krmilniki Daikin
Vnesite naslov IP in številko vrat krmilnika Daikin, ki ga želite povezati

Krmilnik 1:

Dodaj krmilnik

Preizkus povezave Naprej

6 Vnesite naslov IP in številko vrat krmilnika Daikin, ki ga želite
povezati.

7 Vnesite iTM Uporabniško ime spletnega vmesnika.

8 Vnesite iTM Geslo spletnega vmesnika.

INFORMACIJE

Naslov IP in vrata krmilnika iTM je mogoče najti v
uporabniškem vmesniku naprave (Meni > Sistemske
nastavitve > Omrežje). Več informacij je v servisnem
priročniku krmilnika iTM.

9 Kliknite gumb "Preizkus povezave".

Rezultat: Vrstica stanja povezave na levi strani podrobnosti o
krmilniku prikazuje stanje povezave.

Obstajajo 3 možnosti:

▪ Siva: povezava ni določena

▪ Zelena: povezava OK

▪ Rdeča: povezava NI OK Pod podrobnostmi krmilnika je
prikazano sporočilo o napaki.

http://localhost:3000/
http://xxx.xxx.x.xxx:3000
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Konfiguracija
Povežite s krmilniki Daikin

Vnesite naslov IP in številko vrat krmilnika Daikin, ki ga želite povezati

Krmilnik 1:

Krmilnik 2:

Preizkus povezave Naprej

Dodaj krmilnik

10 Če je to potrebno, kliknite "Dodaj krmilnik", da bi dodali do 5
krmilnikov iTM.

Predpogoj: Vsi krmilniki MORAJO imeti zeleno lučko stanja.

11 Kliknite gumb "Naprej", da bi nadaljevali na naslednji korak.

Priključitev na strežnik PMS

Konfiguracija
Povežite s sistemom PMS

Vnesite naslov IP in številko vrat strežnika PMS

Opera PMS:

Nazaj Preizkus povezave Shrani

12 Vnesite naslov IP in številko vrat strežnika PMS (glejte prej
izpolnjeni list za informacije).

13 Kliknite gumb "Preizkus povezave".

Rezultat: Vrstica stanja povezave na levi strani podrobnosti o
strežniku Opera PMS prikazuje stanje povezave.

Obstajata 2 možnosti:

▪ Zelena: povezava OK

▪ Rdeča: povezava NI OK

Predpogoj: Strežnik Opera PMS MORA imeti zeleno lučko stanja.

14 Kliknite gumb "Shrani", da bi shranili zgornje nastavitve.

Rezultat: Pojavi se zaslon Prijava in za nekaj sekund se
prikaže potrditev shranjevanja.

3.4.2 Za prijavo
1 Vnesite poverilnice skrbniškega računa (glejte list za informacije

spodaj).

Uporabniško ime

Geslo

2 Izberite jezik, ki ga bo uporabljal ta uporabnik.

3 Kliknite gumb "Prijava".

Rezultat: Pojavi se stran "Nadzorna plošča".

Vmesnik Daikin PMS Skrbnik

Samodejno Navodila Vse sobe Iskanje …

3.4.3 Stanje povezave
Opis

Vmesnik Daikin PMS je odvisen od povezav s krmilnik(i) iTM in
strežnika Opera PMS.

Stanje teh povezav je mogoče preveriti s stranjo Status povezave.

Stran Status povezave
Da bi šli na stran s stanjem povezav:

1 Na glavnem menuju izberite "Status povezave".

Rezultat: Pojavi se stran "Stanje povezave":
Status povezave

Povezava z uporabniškim vmesnikom (brskalnikom)

Povezava s krmilniki Daikin

Povezava s sistemom PMS

Vnovičen zagon krmilnikov Nastavitev vmesnika

Vnovič izvedite konfiguracijo vmesnikov

Samo za skrbnike: kliknite gumb "Nastavitev vmesnika", da vnovič
izvedete konfiguracijo vmesnikov.

4 Nastavitve

4.1 Konfiguracija

4.1.1 Profili
Opis

Privzeto sta nastavljena 2 profila za določene zunanje razmere
(temperaturni razponi). Mogoče je uporabiti ta profila - npr. "zima" in
"poletje".

INFORMACIJE

Če je potreben le 1 profil: nastavite le "Profil 1" in izberite
"Navodila" in "Profil 1" na nadzorni plošči.

Profili so povezani z nastavitvami tipa sob in jih je mogoče izbrati
ročno ali avtomatsko (glejte "5.1.1  Pregled nadzorne plošče"  na
strani  13). To pomeni, da se lahko nastavitve te enote razlikujejo
glede na zunanjo temperaturo.

V načinu "Samodejno" se profil izbere samodejno glede na
povprečno temperaturo na zunanji(h) enoti(ah).

Privzeto sta na voljo 2 profila: Profil 1 in Profil 2.

▪ Nastavitve Profil 1 se uporabljajo, če je zunanja temperatura višja
od vrednosti na terenu med 2 profiloma.
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▪ Nastavitve Profil 2 se uporabljajo, če je zunanja temperatura nižja
ali enaka od vrednosti na terenu med 2 profiloma.

Ti profili se nanašajo na vse tipe sob in jih je mogoče preimenovati
po želji. Npr. spodnji "Profil 1" je preimenovan v "poletje" in "Profil 2"
v "zimo".

Stran s profili

Da bi šli na stran s profili:

1 Na glavnem menuju izberite "Konfiguracija".

Rezultat: Pojavi se stran "Profili".

Sobe

Tipi sob

Profili

Vmesnik Daikin PMS

Konfiguracija Profili

Skrbnik

Dodajte temperaturo Preklic Shrani

Administrator

-

INFORMACIJE

Vmesnik PMS uporablja le temperature v stopinjah Celzija.

Da bi dodali profile

Konfiguracija Profili

Profili

Tipi sob

Sobe

-

Sobe

Vmesnik Daikin PMS

Profil 3

Skrbnik
Administrator

Dodajte temperaturo Preklic Shrani

1 Kliknite gumb "Dodajte temperaturo", da bi dodali temperaturo
in s tem profil.

Rezultat: Na vrh se doda nova preklopna temperatura in na
dno se doda nov profil.

INFORMACIJE

Mogoče je določiti in nastaviti do 4 preklopne temperature,
ki ustvarijo 5 profilov.

2 Spremenite temperature s puščicami ob vrednostih.

3 Če je to potrebno, v besedilnem polju preimenujte profil.

INFORMACIJE

Profili in imena tipov sob se ne samodejno prevedejo, če je
ob prijavi izbran drug jezik.

4 Kliknite gumb "Shrani", da bi shranili profile, ali "Preklic", da bi
se vrnili na zadnje shranjene nastavitve profila.

Da bi izbrisali profile
1 Kliknite ikono  ob temperaturi, da bi jo izbrisali.

Rezultat: Odstranita se izbrana temperatura in najbolj spodnji profil.

4.1.2 Tipi sob
Opis

Različni tipi sob (npr. Spalnica, sejna soba ...) lahko zahtevajo
različne nastavitve udobja. Uporaba tipov sob omogoča urejanje
različnih nastavitev za vsak tip v naslednjih korakih, ki se nato
uporabijo za sobe.

Privzeti tip sobe je "Spalnica", preveden v jezik, izbran v začetnem
nastavljanju programske opreme. Tega tipa sobe ni mogoče
izbrisati, mogoče pa ga je preimenovati.

Priporočamo vam, da začnete z urejanjem nastavitev privzetega tipa
sobe, preden dodate druge tipe sob. Tako boste skrajšali skupni čas
nastavljanja, saj se privzeti način uporabi kot osnova za ustvarjanje
novega tipa sobe.

Stran s tipi sob

Da bi šli na stran s tipi sob:

1 Na glavnem menuju izberite "Konfiguracija".

Rezultat: Pojavi se stran "Profili".

2 Na levi strani zaslona izberite "Tipi sob".

Rezultat: Pojavi se stran "Tipi sob".

Sobe

Tipi sob

Profili

Konfiguracija - Tipi sob

Vmesnik Daikin PMS Skrbnik

Tip sobe Dejanja

Dodajte tip sobe

Da bi preimenovali tipe sob
1 Kliknite ikono  ob tipu sobe.

2 V besedilno polje vnesite novo ime.

3 Kliknite ikono , da bi shranili novo ime.

Rezultat: Tip sobe je preimenovan.

Da bi uredili nastavitve tipa sobe
1 Kliknite ikono  ob tipu sobe.

Rezultat: Pojavi se naslednji zaslon:
Vmesnik Daikin PMS

Konfiguracija - Spalnica

Skrbnik

Preklic Shrani

Profili

Tipi sob

Sobe

Prijava Odjava Predogrevanje/predhlajenje

Nastavitve

Omejitve nastavitvenih točk

Omejitve

Vklop/Izklop
Način delovanja

Hlajenje Ogrevanje

Vklop/Izklop Način Ventilator Nastavitvena točka temperature

2 Izberite profil (zgornji desni vogal zaslona), za katerega želite
urediti nastavitve.
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3 Uredite nastavitve za stanje "Prijava" izbranega tipa sobe.
Glejte spodaj za več informacij o nastavitvah.

Rezultat: Te nastavitve se uporabijo, ko pride do prijave v ta tip
sobe in ko je aktiviran izbrani profil.

4 Uredite nastavitve za stanje "Odjava" izbranega tipa sobe.
Glejte spodaj za več informacij o nastavitvah.

Rezultat: Te nastavitve se uporabijo, ko pride do odjave iz tega
tipa sobe in ko je aktiviran izbrani profil.

5 Uredite nastavitve za stanje "Predogrevanje/predhlajenje"
izbranega tipa sobe. Glejte spodaj za več informacij o
nastavitvah.

Rezultat: Te nastavitve se uporabijo, ko se ta tip sobe
predogreva ali predohlaja in ko je aktiviran izbrani profil.

6 Ponovite zgornji postopek in začnite z 2. korakom za vse druge
profile. Izberite profile v zgornjem desnem vogalu zaslona.

INFORMACIJE

Zapeljite se navzdol in shranite nove nastavitve, preden
zapustite stran.

Pregled nastavitev enote
Nastavitve

Ime Ikone Opis
Vklop/Izklop

I

Enota bo "ON" (vključena).

0

Enota bo "OFF" (izključena).

Način Ogrevanje

Hlajenje

Samodejni način

D
Odvisni način

Ventilatorski način

Ventilator Hitrost ventilatorja

Nastavitvena točka
temperature

Želena temperatura

Omejitve nastavitvenih točk
Omejitve nastavitvenih točk

Hlajenje Ogrevanje

Nastavitvena točka preprečuje gostom nastavitev temperature, ki bi
lahko preobremenila enoto ali škodovala okolju. Nastavite zgornjo in
spodnjo omejitev za hlajenje in ogrevanje.

INFORMACIJE

Vmesnik PMS uporablja le temperature v stopinjah Celzija.

Omejitve
Omejitve

Vklop/Izklop
Način delovanja

▪ Vklop/Izklop: ko je to potrditveno polje obkljukano, z daljinskim
krmilnikom v sobi ni mogoče vključiti ali izključiti enote.

▪ Način delovanja: ko je to potrditveno polje obkljukano, z daljinskim
krmilnikom v sobi ni mogoče spremeniti načina delovanja.

Zagon predogrevanja/predhlajenja
Zagon predogrevanja/predhlajenja

Spremenite začetni čas predogrevanja/predohlajanja z izbiro ur ali
minut in nato uporabite kazalnike za pomik gor/dol ali vnesite
vrednost.

Ko je omogočeno predogrevanje/predhlajenje, bo uporabljen začetni
čas (glejte "5.2.2  Da bi omogočili/onemogočili predogrevanje/
predhlajenje" na strani 14).

Pazite, da boste ta čas nastavili na čas pred prijavo v ta tip sobe.

OPOMBA

Če spremenite časovno razporeditev predogrevanja/
predhlajenja, pazite, da bo enak za profile (poletje, zima
…) saj je to potrebno za zagotavljanje zanesljive časovne
razporeditve predogrevanja/predhlajenja. Privzeti čas je
nastavljen na 12:00 za vse letne čase.

Da bi dodajali tipe sob
1 Kliknite gumb "Dodajte tip sobe", da dodate profil.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:
Dodajte tip sobe

Ime

Kopiraj obstoječi tip sobe

Spalnica

Ustvari Preklic

2 Vnesite ime za ta tip sobe (npr. sejna soba, shramba ...).

INFORMACIJE

Profili in imena tipov sob se ne samodejno prevedejo, če je
ob prijavi izbran drug jezik.

3 Izberite obstoječ tip sobe, iz katerega se bodo prekopirale
nastavitve.

4 Kliknite gumb "Ustvari", da shranite tip sobe, ali "Preklic" za
preklic.

Da bi izbrisali tipe sob
Preden zbrišete tip sobe, bodite 100% prepričani, da želite to
narediti, saj dejanja ni mogoče razveljaviti razen z uporabo
postopkov za zunanje varnostne kopije.

1 Kliknite ikono , da zbrišete tip sobe.
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OPOMBA

Tipa sobe ni mogoče zbrisati, če je še dodeljen 1 ali več
sobam.

2 Potrdite brisanje tipa sobe s klikom na "Da" ali prekličite s
klikom na "Ne".

4.2 Povežite sobe in enote
Opis

Uporabite to stran, da ustvarite povezavo med vsako sobo PMS in
enoto klimatske naprave v sobi.

Stran s profili

Da bi šli na stran s povezavami:

1 Na glavnem menuju izberite "Povežite sobe in enote".

Rezultat: Pojavi se stran s povezavami:
Vmesnik Daikin PMS

Skrbnik

Povežite sobe in enote

Sobe PMS Sobe, povezane z enotami Enote Daikin

Iskanje …Iskanje … Povežite Spalnica

INFORMACIJE

Med prvimi nastavitvami bo stolpec "sobe PMS" prazen,
saj sobe PMS še niso uvožene s strežnika Opera PMS.

2 V meniju izberite Osvežite zbirko podatkov PMS.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:

Osvežite zbirko podatkov PMS

Želite osvežiti zbirko podatkov PMS?

Da Ne

3 Kliknite "Da".

Rezultat: Med osveževanjem se bosta prikazovala animacija in
obvestilo, dokler ne bo izpolnjen levi stolpec:

Vmesnik Daikin PMS
Skrbnik

Povežite sobe in enote

Sobe PMS Sobe, povezane z enotami Enote Daikin

Iskanje …Iskanje …
Povežite Spalnica

INFORMACIJE

Osvežitev zbirke podatkov PMS je potrebna le po dolgem
izklopu aplikacije, ali ko na seznamu ni nove sobe.

INFORMACIJE

V skladu z navedbami Oracle sta potrebni vsaj 2 minuti po
vzpostavitvi povezave s PMS, preden je mogoče naložiti ali
vnovič naložiti zbirko podatkov PMS. Na splošno velja, da
sta potrebni 2 minuti po prijavi z uporabniškim računom.

INFORMACIJE

Nalaganje zbirke podatkov je odvisno od števila sob,
vendar sta za velik hotel lahko potrebni do 2 minuti.

INFORMACIJE

Na vrhu seznamov sob in enot je na voljo funkcija za
iskanje.

Možno je iskati po delu besede ali številke, da se seznam
zoži.

4.2.1 Da bi povezali sobe in enote
1 Na levi izberite hotelsko sobo.

2 Na desni izberite klimatizacijsko enoto.

3 Izberite tip sobe.

4 Kliknite "Povežite", da bi klimatizacijsko enoto dodelili hotelski
sobi.

Rezultat: Hotelska soba in klimatizacijska enota sta zdaj povezani.
Povezava je prikazana na seznamu v srednjem stolpcu.

OPOMBA

Ko povežete sobo in enoto, počakajte, da sta ustrezna
soba in enota v levem in desnem stolpcu odizbrani, preden
izberete naslednjo sobo in enoto.

INFORMACIJE

Vsakokrat, ko je soba povezana z zunanjo enoto, se za
kratek čas pojavi sporočilo "Nadzor izključen".

4.2.2 Da bi odstranili povezavo
Da bi šli na stran s povezavami:

1 Na glavnem menuju izberite "Povežite sobe in enote".

Rezultat: Pojavi se stran s povezavami.

2 Kliknite ikono  ob povezavi v srednjem stolpcu seznama.

Rezultat: Povezava se odstrani iz srednjega stolpca in z
nadzorne plošče.

4.3 Sobe
Opis

Sob ni mogoče dodajati, preimenovati ali odstranjevati. Vendar pa je
mogoče na tem mestu spremeniti tip sobe, ki je dodeljen vsaki sobi.
Za hitrost priporočamo, da dodelite sobam tipe na strani
"4.2 Povežite sobe in enote" na strani 11.

OPOMBA

Preglejte, da ni nikjer praznih polj "Tip sobe". Za prazna
polja izberite tip sobe.

Stran Sobe
Da bi šli na sobe stran s sobami:

1 Na glavnem menuju izberite "Konfiguracija".

Rezultat: Pojavi se stran "Profili".

2 Na levi strani zaslona izberite "Sobe".

Rezultat: Pojavi se stran "Sobe".
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Vmesnik Daikin PMS Skrbnik

Konfiguracija -

Profili

Tipi sob

Sobe

Sobe

Sobe Tip sobe

Preklic Shrani

4.3.1 Da bi dodelili tipe sob
Vmesnik Daikin PMS Skrbnik

Konfiguracija -

Profili

Tipi sob

Sobe

Sobe

Sobe Tip sobe

Preklic Shrani

1 Poiščite sobo na seznamu.

INFORMACIJE

Za iskanje sob na seznamu je na voljo iskalna funkcija.

Možno je iskati po delu besede ali številke, da se seznam
zoži.

2 S padajočega menuja izberite tip sobe.

3 Ponovite prejšnje korake za druge sobe, če je to potrebno.

4 Kliknite gumb "Shrani", da bi shranili spremembe, ali "Preklic",
da bi se vrnili na zadnjo shranjeno konfiguracijo.

4.4 Upravljanje uporabnikov
Priporočamo vam, da ima vsak uporabnik svoj uporabniški račun za
prijavo v vmesnik.

Na voljo sta dva nivoja uporabnikov: skrbniški in uporabniški.
Skrbniški račun ima dostop do vseh zadev v menuju, uporabniški pa
lahko vidi le naslednje teme:

▪ Predogrevanje/predhlajenje,
▪ Status povezave,
▪ Odjava,
▪ Zaustavitev nadzora.

Upravljanje uporabnikov vključuje dodajanje, odstranjevanje in
urejanje uporabniških računov.

INFORMACIJE

Gesel ni mogoče neposrednjo menjevati. Da bi spremenili
uporabniško geslo, najprej odstranite in nato spet dodajte
uporabniški račun, kateremu določite novo geslo.

Skrbniškega računa ni mogoče izbrisati in skrbniške vloge
ni mogoče spreminjati.

4.4.1 Da bi dodajali uporabnike
Da bi šli na stran za upravljanje uporabnikov:

1 Na glavnem menuju izberite "Upravljanje uporabnikov".

Rezultat: Pojavi se stran za upravljanje uporabnikov:

Upravljanje uporabnikov

Skrbnik
Vmesnik Daikin PMS

Polno ime Uporabniško ime Vloga Uredi Izbriši

Dodajte uporabnika

2 Kliknite gumb "Dodajte uporabnika", da dodate uporabniški
račun.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:
Dodajte uporabnika

Polno ime

Vloga

Uporabniško ime

Geslo

Potrdite geslo

Ustvari Preklic

3 Vnesite celotno ime.

4 Izberite vlogo.

5 Vnesite uporabniško ime, kot se bo pojavilo na zaslonu za
prijavo.

6 Vnesite geslo za uporabo s tem računom.

7 Še enkrat vnesite geslo za potrditev.

8 Kliknite gumb "Ustvari", da ustvarite uporabniški račun, ali
"Preklic" za preklic.

4.4.2 Da bi uredili uporabnike
Da bi šli na stran za upravljanje uporabnikov:

1 Na glavnem menuju izberite "Upravljanje uporabnikov".

Rezultat: Pojavi se stran za upravljanje uporabnikov.

Upravljanje uporabnikov

Skrbnik
Vmesnik Daikin PMS

Polno ime Uporabniško ime Vloga Uredi Izbriši

Dodajte uporabnika

2 Kliknite ikono , da uredite uporabniški račun.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:
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Uredite uporabnika

Ime

Vloga

Uporabniško ime

Shrani Preklic

Uporabnik

3 Uredite eno ali več od naslednjih polj:

▪ ime,
▪ vloga,
▪ uporabniško ime.

4 Kliknite gumb "Shrani", da shranite spremembe, ali "Preklic" za
preklic.

INFORMACIJE

Gesel ni mogoče neposrednjo menjevati. Da bi spremenili
uporabniško geslo, najprej odstranite in nato spet dodajte
uporabniški račun, kateremu določite novo geslo.

Skrbniškega računa ni mogoče izbrisati in skrbniške vloge
ni mogoče spreminjati.

4.4.3 Da bi odstranili uporabnika
Da bi šli na stran za upravljanje uporabnikov:

1 Na glavnem menuju izberite "Upravljanje uporabnikov".

Rezultat: Pojavi se stran za upravljanje uporabnikov.

2 Kliknite ikono  ob uporabniku.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:

Odstranite uporabnika

Ste prepričani?

Da Ne

3 Kliknite gumb "Da", da odstranite uporabnika, ali "Preklic" za
preklic.

5 Upravljanje

5.1 Nadzorna plošča

5.1.1 Pregled nadzorne plošče
Če je to potrebno, prikažite nadzorno ploščo, tako z glavnega
menuja izberete "Nadzorna plošča". Do pogleda na nadzorno ploščo
je mogoče dostopati tudi s klikom logotipa Daikin v zgornjem levem
vogalu zaslona.

Mogoče je prilagajati velikost okna brskalnika (Ctrl+vrtilni kolešček
miške), vendar je navadno najbolj pregledna velikost 100%.

Na nadzorni plošči sta vsaka obstoječa povezava do sobe in enote
predstavljeni kot ploščici.

Nadzorna plošča ima naslednje lastnosti:

Vmesnik Daikin PMS Skrbnik

Samodejno Navodila Vse sobe Iskanje …

a b c d e f

g h

a Samodejno ali ročno preklapljanje med profili
b Gumb z logotipom/domov
c Povprečna zunanja temperatura
d Trenutni profil
e Filter po tipu sobe
f Iskanje/filtriranje sob ali imen gostov
g Izbrana soba za "Predogrevanje/predhlajenje"
h Dejanska soba "Predogrevanje/predhlajenje"

f

a
d

e
b
c

a Ime gosta
b Številka/ime sobe
c Temperatura prostora
d Način delovanja
e Nastavitvena točka
f Napaka na notranji enoti

INFORMACIJE

Povprečna zunanja temperatura se meri s senzorji na
zunanjih enotah.

Vrednost je odvissna od položaj zunanjih enot in položaja
senzorjev na enotah (neposredna sončna svetloba
povzroči višje vrednosti).

5.1.2 Da bi spremenili nastavitve sobe
Kliknite ploščico, da bi spremenili nastavitve sobe za tisto sobo.

Spalnica

Nastavitve

Vklop/Izklop Način VentilatorNastavitvena točka temperature

Ime Ikone Opis
Vklop/Izklop

I

Enota bo vključena ("ON")

0

Enota bo izključena ("OFF")

Notranja
temperatura

Dejanska notranja temperatura

Nastavitvena točka
temperature

Želena temperatura
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Ime Ikone Opis
Način Ogrevanje

Hlajenje

Samodejni način

D
Odvisni način

Ventilatorski način

Ventilator Hitrost ventilatorja

INFORMACIJE

Možnosti, ki so na voljo za Ventilator in Način delovanja,
so odvisne od zmogljivosti zunanje enote.

INFORMACIJE

Najnižjo in najvišjo temperaturo je mogoče nastaviti le
znotraj omejitev izbranega profila.

INFORMACIJE

Vmesnik PMS uporablja le temperature v stopinjah Celzija.

5.2 Predogrevanje in predhlajenje

5.2.1 Opis predogrevanja in predohlajanja
Opis

Čas za predogrevanje/predhlajenje se nastavi pri konfiguraciji sobe.
Predogrevanje/predhlajenje je treba uporabiti pred priporočenim
časom hotela za prijavo.

Različne sobe imajo lahko različne nastavitve za predogrevanje/
predhlajenje. To olajša prezgodnje in prepozno prijavljanje.

INFORMACIJE

Nastavitve predogrevanja/predhlajenja bodo odstranjene,
ko sistem PMS pošlje ukaz za "nočni pregled" (navadno
med 00h00 in 03h00).

Stran za predogrevanje/predhlajenje

Samodejno Navodila

Vmesnik Daikin PMS Skrbnik

Vse sobe Iskanje …

Izberite sobe za predogrevanje/predhlajenje Preklic Shrani

Da bi šli na stran za predogrevanje/predhlajenje:

1 Na glavnem menuju izberite "Predogrevanje/predhlajenje".

Rezultat: Pojavi se stran "Predogrevanje/predhlajenje".

5.2.2 Da bi omogočili/onemogočili
predogrevanje/predhlajenje

1 Kliknite eno ali več ploščic sob za omogočenje predogrevanja/
predhlajenja.

Rezultat: Vsaka izbrana soba je prikazana s kljukico.

2 Kliknite gumb "Shrani", da shranite spremembe, ali "Preklic" za
preklic.

Rezultat: Prazna pika prikazuje, da je soba izbrana za
predogrevanje/predhlajenje. Soba se bo začela predogrevati/
predhladiti, ko je označena in ob prednastavljenjem času za
zagon predogrevanja/predhlajenja (glejte "Pregled nastavitev
enote" na strani 10).

Rezultat: Polna pika prikazuje, da v sobi poteka predogrevanje/
predhlajenje. To se lahko zgodi le, ko je soba izbrana in je
trenutni čas poznejši od prednastavljenega časa za zagon
predogrevanja/predhlajenja. Ob prijavi v sobto bo izbira
predogrevanja/predhlajenja odstranjena.

OPOMBA

Uporabljene bodo tiste nastavitve za predogrevanje/
predhlajenje, ki pripadajo (ročno ali samodejno) izbranemu
profilu ob zagonskem času predogrevanja/predhlajenja.

5.3 Zaustavitev nadzora
Opis

Ta funkcija preprečuje Vmesnik Daikin PMS krmiljenje notranjih
enot, medtem ko ostane preostanek programske opreme delujoč. Ko
je krmiljenje izključeno, so prikazani sobna temperatura, nastavitve
notranje enote, ki jih izvede stranka, in zasedenost sobe.

5.3.1 Da bi zaustavili nadzor
1 Na glavnem menuju izberite "Zaustavitev nadzora".

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:

Zaustavitev nadzora

Ste prepričani? Vmesnik PMS ne bo več nadzoroval klimatskih enot, ampak bo
prikazoval sobno temperaturo in nastavitve.

Da Ne

2 Kliknite "Da".

Rezultat: Vmesnik Daikin PMS NE krmili notranjih enot. Na naslovni
vrstici je prikazano sporočilo "Nadzor izključen".
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INFORMACIJE

Z "Nadzor izključen" bo Vmesnik Daikin PMS še vedno
nadzoroval zasedenost sobe, temperaturo sobe, način
delovanja notranje enote in nastavitveno točko notranje
enote.

5.3.2 Da bi zagnali nadzor
1 Na glavnem menuju izberite "Zagon nadzora".

Rezultat: Vmesnik Daikin PMS takoj spet prevzame nadzor nad
notranjimi enotami.

5.4 Izhod iz aplikacije
Opis

Ta funkcija zapre program Vmesnik Daikin PMS. Na voljo je le
skrbnikom.

To pomeni, da vnovični zagon programa iz brskalnika ni mogoče, v
nasprotju s funkcijo "Zaustavitev nadzora".

Da bi spet zagnali Vmesnik PMS, pojdite do osebnega računalnika z
namestitvijo in zaženite datoteko "Daikin PMS Interface.exe", kot je
bilo že razloženo.

6 Registracija in aktivacija
Opis

Za uporabo programske opreme dlje od poskusnega obdobja 30 dni
se zahteva registracija. Ko je programska oprema registrirana, iz
naslovne vrstice izgine sporočilo "Preizkusna različica".

Prepričajte se, da imate pri roki registracijski dokument za vsak
krmilnik, ki ga je treba registrirati:

6.1 Samodejna aktivacija
Če ima računalnik z namestitvijo dostop do interneta, je mogoče
izbrati naslednji postopek za Samodejna aktivacija:

1 Na glavnem menuju izberite "Registracija".

Rezultat: Pojavi se stran "Registracija".

SkrbnikVmesnik Daikin PMS

Registracija in aktivacija

Naslov IP ID krmilnika Registracijski ključ Aktivacijski ključ Aktivirano

Samodejna aktivacija Ročna aktivacija

2 Vnesite registracijsko kodo (glejte registracijski dokument).

SkrbnikVmesnik Daikin PMS

Registracija in aktivacija

Naslov IP ID krmilnika Registracijski ključ Aktivacijski ključ Aktivirano

Samodejna aktivacija Ročna aktivacija

3 Kliknite gumb "Samodejna aktivacija".

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Pogoji za uporabo":

Pogoji za uporabo

Ali sprejmete pogoje za uporabo, kot so navedeni v priročniku o delovanju?

Sprejmi Zavrni

Na www.daikin.eu poiščite referenčni priročnik za uporabniški vmesnik
DCM010A51 in ga prenesite.

4 Preberite pogoje za uporabo (glejte "2  Pogoji za uporabo"  na
strani 2) in kliknite "Sprejmi" ali "Zavrni" ("Sprejmi" se zahteva
za prehod na naslednji korak).

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Registracija računa":

Registracija

Vnesite poverilnice iz registracijskega dokumenta

Uporabniško ime

Geslo

V REDU PREKLIC

5 Vnesite registracijo Uporabniško ime in Geslo iz
registracijskega dokumenta.

6 Kliknite "OK", da potrdite, ali "Preklic" za preklic.

Rezultat: Krmilnik intelligent Touch Controller je uspešno aktiviran.
Programska oprema zdaj v celoti deluje.

SkrbnikVmesnik Daikin PMS
Registracija in aktivacija

Naslov IP ID krmilnika Registracijski ključ Aktivacijski ključ Aktivirano

Če je priključenih več krmilnikov na Vmesnik Daikin PMS, ponovite
zgornje korake za druge krmilnike, ki so navedeni na strani za
registracijo. Vsak krmilnik zahteva svoj registracijski dokument.

6.2 Ročna aktivacija
Če računalnik z namestitvijo nima dostopa do interneta, je mogoče
izbrati naslednji postopek za Ročna aktivacija:

1 Na glavnem menuju izberite "Registracija".

Rezultat: Pojavi se stran "Registracija".
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SkrbnikVmesnik Daikin PMS

Registracija in aktivacija

Naslov IP ID krmilnika Registracijski ključ Aktivacijski ključ Aktivirano

Samodejna aktivacija Ročna aktivacija

2 Vzemite registracijski dokument in zabeležite ID krmilnika, ki je
prikazan na registracijskem zaslonu.

3 Na drugem računalniku, ki ima dostop do interneta, pojdite na
registracijski portal https://sw-registrations.daikin.eu.

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Prijava":

Uporabniško ime

Geslo

4 Vnesite registracijo Uporabniško ime in Geslo iz
registracijskega dokumenta.

5 Kliknite gumb "Prijava".

Rezultat: Pojavi se naslednji zaslon, ki zahteva ID krmilnika:

Registracijski ključ:

ID krmilnika:

Aktivirajte

Aktivacija

6 Vnesite ID krmilnika, ki ste ga zabeležili v registracijski
dokument.

7 Kliknite gumb "Aktiviraj".

Rezultat: Pojavi se zaslon, na katerem so registracijski ključ, ID
krmilnika in aktivacijska koda:

Registracijski ključ:
ID krmilnika:
Aktivacijska koda:

Aktivacija

8 V registracijski dokument zabeležite aktivacijsko kodo.

9 Zdaj pojdite nazaj k računalniku z nameščenim programom in
vnesite aktivacijsko kodo.

SkrbnikVmesnik Daikin PMS
Registracija in aktivacija

Naslov IP ID krmilnika Registracijski ključ Aktivacijski ključ Aktivirano

Samodejna aktivacija Ročna aktivacija

10 Kliknite gumb "Ročna aktivacija".

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Pogoji za uporabo":

Pogoji za uporabo

Ali sprejmete pogoje za uporabo, kot so navedeni v priročniku o delovanju?

Sprejmi Zavrni

Na www.daikin.eu poiščite referenčni priročnik za uporabniški vmesnik
DCM010A51 in ga prenesite.

11 Preberite pogoje uporabe (glejte "2  Pogoji za uporabo"  na
strani 2) in kliknite "Sprejmi" ali "Zavrni". "Sprejmi" je zahtevan
za prehod na naslednji korak.

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Registracija računa":

Registracija

Vnesite poverilnice iz registracijskega dokumenta

Uporabniško ime

V REDU PREKLIC

12 Vnesite registracijo Uporabniško ime iz registracijskega
dokumenta.

13 Kliknite "OK", da potrdite, ali "Preklic" za preklic.

Rezultat: Krmilnik intelligent Touch Controller je uspešno aktiviran.
Programska oprema zdaj v celoti deluje.

Če je priključenih več krmilnikov na Vmesnik Daikin PMS, ponovite
zgornje korake za druge krmilnike, ki so navedeni na strani za
registracijo. Vsak krmilnik zahteva svoj registracijski dokument.

INFORMACIJE

Včasih je za sledenje krmilniku potreben naslov MAC iTM.
Naslov MAC je mogoče najti na nalepki izdelka iTM.

https://sw-registrations.daikin.eu/
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7 Nadgradnja programske
opreme

Opis

Če je mogoče prenesti novo različico datoteke "Daikin PMS
Interface.exe", bo programska oprema na osebnem računalniku z
namestivijo posodobljena in bo prepisala staro izvršilno datoteko.

Postopek nadgradnje NE spremeni ali uniči konfiguracije Vmesnik
Daikin PMS.

8 Varnostne kopije sistema
Kako narediti varnostne kopije sistema

Priporočamo vam, da izvajate dnevno varnostno kopiranje
konfiguracijskih datotek, ki so v imeniku "%AppData%\Daikin", v
načinu "live open file" na varno mesto. Stopite v stik s svojim
strokovnjakom IT, da vam pomaga pri konfiguraciji prave strategije
za varnostno kopiranje.

Če "live open file" varnostno kopiranje NI mogoče, priporočamo
ročno varnostno kopiranje na varno mesto ob vsaki spremembi
konfiguracije.

▪ Zaustavite programsko opremo "Daikin PMS Interface.exe".
▪ Naredite varnostni kopijo imenika "%AppData%\Daikin".
▪ Zaženite programsko opremo "Daikin PMS Interface.exe".

Kdaj narediti varnostne kopije konfiguracijskih datotek

Konfiguracija se spremeni, če se spremeni ena od naslednjih
nastavitev:

▪ Dodane, odstranjene ali spremenjene so povezave med
sobami in enotami.

▪ Dodani ali spremenjeni so letni časi.
▪ Spremenjen je tip sobe za eno ali več sob.
▪ Spremenjena je konfiguracija vmesnika.
▪ Spremenjene so nastavitve sobe za prijavo, odjavo ali

predogrevanje/predhlajenje.
▪ Dodani, odstranjeni ali spremenjeni so uporabniki.
▪ Spremenjena so imena tipov sob ali letnih časov.
▪ Registriran je nov vmesnik (iTM).
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Vmesnik Daikin PMS – List za informacije

Informacije o krmilniku Daikin je mogoče pridobiti od krmilnikov intelligent Touch Manager, priključenih v isto omrežje. S programsko opremo za uporabniški 
vmesnik Daikin PMS je mogoče krmiliti do največ 5 krmilnikiv Daikin. Različica programske opreme intelligent Touch Manager mora biti vsaj v1.23 in aktivirana mora biti 
možnost spletnega vmesnika.

Informacije o uporabniškem vmesniku Daikin PMS določa osebni računalnik, 
na katerem teče programska oprema Daikin, in število razpoložljivih vrat na tem 
računalniku. Da bi našli razpoložljiva vrata, uporabite TCPView. Privzeti številki 
vrat sta 3000 in 3456. Glejte uporabniški vmesnik, če želite spremeniti privzeti 
številk vrat.

Informacije o Oracle PMS - IFC je mogoče pridobiti od podružnice Oracle, 
ki je namestila in konfigurirala priključek IFC na uporabniški vmesnik Daikin 
PMS na integracijskem strežniku dobavitelja.

Pazite, da zagotovo ne boste NIKOLI izgubili skrbniških poverilnic, saj bi to 
lahko vodilo v popolno vnovično nastavljanje in predajo hotela.
Če se to kdaj zgodi, stopite v stik z Daikinom.

Geslo spletnega vmesnika

Uporabniško ime spletnega vmesnika

Številka vrat

Naslov IP

Različica strojne programske opreme

Daikinov krmilnik 5

Geslo

Uporabniško ime

Skrbniške poverilnice

Geslo spletnega vmesnikaGeslo spletnega vmesnika

Uporabniško ime spletnega vmesnikaUporabniško ime spletnega vmesnika

Številka vratŠtevilka vrat

Naslov IPNaslov IP

Različica strojne programske opremeRazličica strojne programske opreme

Daikinov krmilnik 4Daikinov krmilnik 3

Geslo spletnega vmesnikaGeslo spletnega vmesnika

Uporabniško ime spletnega vmesnikaUporabniško ime spletnega vmesnika

Številka vratŠtevilka vrat

Naslov IPNaslov IP

Različica strojne programske opremeRazličica strojne programske opreme

Daikinov krmilnik 2Daikinov krmilnik 1

Številka vrat PMS

Naslov IP PMS

Informacije o Oracle PMS - IFC

Številka vrat Web socket

Številka vrat HTTP

Naslov IP

Informacije o vmesniku Daikin PMS
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