




Produkt InPro BMS
Produkt InPro jest w sprzedaży od 2000 roku.
W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród
dostawców informatycznych rozwiązań zarówno dla
systemów bezpieczeństwa jak i automatyki
budynkowej.
Główną cechą InPro BMS są jego możliwości
integracyjne, pozwalające na obsługę systemów
Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli
Dostępu firmy Honeywell. Istotne jest również to, że
kupując nasze oprogramowanie nie ma potrzeby
zakupu żadnych dodatkowych urządzeń oprócz
wyposażenia komputera w standardowy interfejs
RS232 lub kartę sieciową.
Stały rozwój i dostosowywanie produktu do
zmieniających się wymagań klientów oraz norm
prawnych pozwala zarówno spełniać rosnące
oczekiwania użytkowników jak i potencjalnych
odbiorców. Nasz profesjonalizm oraz zaangażowanie
gwarantuje najwyższą jakość oferowanych przez nas
rozwiązań.
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Struktura Klient - serwer
Wykorzystując najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie baz danych uzyskano
produkt bardzo stabilny, szybki
w działaniu oraz zapewniono zgodność
z nowymi rozwiązaniami zarówno
sprzętowymi jak i programowymi.
Oparcie InPro BMS na bazie typu SQL
pozwala na budowę wizualizacji
wielostanowiskowej, konfigurację
z dowolnego stanowiska czy
dynamiczną wymianę danych między
stanowiskami.
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Struktura oprogramowania InPro BMS

Struktura oprogramowania InPro BMS
pozwala na jednoczesną pracę na
wielu stanowiskach oraz na
rozbudowę o nowe integracje
w każdym miejscu systemu.
W ten sposób mamy możliwość
zdecentralizować obsługę urządzeń
oraz monitorowania systemu z wielu
stanowisk.
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InPro BMS

InPro BMS jest systemem informatycznym do
wizualizacji, integracji oraz zarządzania
systemami bezpieczeństwa wykorzystywanymi
w budowie centrów monitorowania alarmów.

Zastosowanie wizualizacji daje możliwość
prezentacji w postaci graficznej oraz tekstowej
danych otrzymanych z elementów systemu
bezpieczeństwa.
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Wizualizacja

Przewaga wizualizacji komputerowej nad rozwiązaniami sprzętowymi:

- Lepsza prezentacja danych, zamiast wyświetlania jednego

zdarzenia na małym ekranie, wyświetlanie na dużym wielu zdarzeń,

- Intuicyjna obsługa, dostosowanie wyglądu do wymogów obiektu,

- Prezentacja lokalizacji czujników na planach obiektu,

- Możliwość podglądu za pomocą kamer zarówno wnętrz budynków jak i obszarów otwartych,

- Wspieranie użytkownika w sytuacjach zagrożenia.
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Graficzna prezentacja
Do graficznej wizualizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu wykorzystuje się plany
obiektów, na których umieszcza się w miejsce poszczególnych elementów systemu elementy
aktywne prezentujące aktualny ich stan.



Graficzna prezentacja

W integracji Galaxy w chwili aktywacji czujki
ruchu, system powiadamia o wystąpieniu
alarmu poprzez dźwięk oraz mrugający
element aktywny na planie obiektu.

Kolor elementu aktywnego informuje
o stanie w jakim ta czujka się znajduje,
np. stan braku aktywności, alarm, stan
normalny, uzbrojenie, sabotaż czy
blokada.
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Uzbrojenie Sabotaż Blokada
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Graficzna prezentacja

Oznaczenie :

101 - nr RIO
2 - nr linii w RIO
BIURO - nazwa pomieszczenia

W celu uzyskania informacji oraz ułatwienia weryfikacji czujników
na planach obiektu względem centrali Galaxy, wystarczy przy
pomocy kursora myszki wybrać ten element aktywny aby
wyświetliła się jego nazwa oraz adres.



Prowadzenie użytkownika od planu ogólnego do szczegółowego
– Plan ogólny

Poza dynamiczną prezentacją stanu systemu sygnalizacji włamania i napadu, jednym z wielu
mechanizmów powiadamiania o zaistniałym zagrożeniu jest mechanizm prowadzenia
użytkownika w stanie alarmowym od planu ogólnego do planu najbardziej szczegółowego.
Dzięki temu mamy możliwość bezzwłocznego i jednoznacznego zdiagnozowania miejsca
wystąpienia alarmu. Wywołanie alarmu otwiera ogólny widok obiektu, na którym system
wskazuje miejsce, w którym pojawił się alarm.



Plan pośredni
Do graficznej wizualizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu wykorzystuje się
plany obiektów, na których umieszcza się w miejsce poszczególnych elementów
systemu elementy aktywne prezentujące aktualny ich stan.



Plan szczegółowy
Następnie, po wybraniu odpowiedniej kondygnacji, system wskazuje
pomieszczenie, w którym wystąpiło zagrożenie.



Prezentacja tekstowa
Prezentacja tekstowa realizowana jest poprzez listy zdarzeń. Rozróżnia się dwa typy
zdarzeń: zdarzenia informujące o stanie systemu oraz zdarzenia aktywne (alarmy).
Zdarzenia alarmowe wymagają podjęcia czynności potwierdzenia zapoznania się
z treścią zdarzenia, ewentualnie zapoznania się z procedurą postępowania w związku
z powstałym alarmem oraz skomentowania zdarzenia. Aktualizacja list zdarzeń
odbywa się na bieżąco i nie wymaga od obsługi jakichkolwiek czynności.



Zadania alarmowe

Zadania alarmowe pomagają
operatorowi zapanować nad stresem
w czasie wystąpienia alarmu.
Każdemu z zadań towarzyszy opis
czynności, jakie należy podjąć. Alarm
nie zostanie potwierdzony, dopóki
operator nie wypełni wszystkich
postawionych mu zadań. Takie
postępowanie zapewnia poprawność
wykonywania czynności w sytuacjach
alarmowych wymagających szybkiego
podejmowania skutecznych decyzji.
Zadania alarmowe mogą być
odmienne dla każdej czujki
oraz w zależności od pory dnia.
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Komentarz do alarmu

Po zakończeniu akcji przeciwdziałania
zagrożeniu, operator ma możliwość
skomentowania alarmu. Wszystkie
zdarzenia związane z powstałym
zagrożeniem, data i czas wypełnienia
procedur postępowania oraz komentarz
do alarmu, są rejestrowane w systemie.
Umożliwia to wykonania analizy
poprawności działania służb ochrony
oraz wychwytywania niedociągnięć w jej
funkcjonowaniu.
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Podwójne kodowanie

Dla spełnienia wymogów
bezpieczeństwa obiektów
wojskowych wprowadzono obsługę
podwójnego kodowania. Polega
ona na wprowadzeniu
uprawnionego kodu na klawiaturze
znajdującej się przy chronionej
strefie. Wprowadzenie tego kodu
nie powoduje zmiany stanu
chronionej strefy lecz wyświetlenie
prośby o rozbrojenie na stanowisku
InPro BMS. Operator stanowiska
InPro BMS podejmuje ostateczną
decyzję zezwalającą na rozbrojenie
strefy.
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Obsługa monitorów dotykowych
Wykorzystanie monitorów dotykowych ma za zadanie wyeliminowanie standardowej
klawiatury i myszki, czyli elementów które zajmują najwięcej miejsca na stanowiskach
operatorskich oraz które najczęściej ulegają uszkodzeniu. Dodatkowo eliminowana jest
możliwość wykorzystywania komputera do nie przywdzianych do tego czynności (gry,
oglądanie filmów itp).

Dzięki wykorzystaniu monitora
dotykowego uzyskuję się
zwiększony poziom gotowości
do przeciwdziałania zagrożeń.
W celu umożliwienia logowania
do oprogramowania oraz
wprowadzania hasła do
sterowania integrowanymi
systemami wyświetlana jest na
ekranie klawiatura.
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Zalety

 W celu obsługi integrowanych systemów, nie wykorzystuje się dodatkowych
urządzeń. Do komputera z wizualizacją podłączamy do wejścia COM bezpośrednio
przewody RS232 z centrali, ewentualnie wykorzystujemy połączenie po protokole
TCP/IP,

 Modułowa architektura daje możliwość dostosowania oprogramowania
do indywidualnych potrzeb użytkownika,

 Intuicyjne i przyjemne środowisko pracy pozwala na szybkie i efektywne
przyswojenie nowemu użytkownikowi wszystkich funkcji oprogramowania.
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Podsumowanie
Główne zalety systemu InPro BMS:

 Wykorzystanie bazy SQL w celu zwiększenia niezawodności,

 Możliwość budowy systemów wielostanowiskowych, oraz integracji wielu systemów,

 Intuicyjna obsługa w zakresie konfiguracji i użytkowania,

 Dynamiczna wizualizacja elementów systemu bezpieczeństwa,

 Swobodny definiowanie wyglądu interfejsu użytkownika w szczególności czujek, grup,

 Możliwość definiowania dzienników zdarzeń z systemów bezpieczeństwa z wybranego

obszaru, np. na podkładzie prezentującym piętro budynku będą prezentowane wyłącznie

zdarzenia z tego piętra,

 Stabilność oprogramowania,

 Mechanizmy wspierające użytkownika podczas zagrożenia.
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