
InPro MOBILE
aplikacja na urządzenia mobilne
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InPro  Mobile  to  aplikacja  na 

urządzenia  mobilne  działające  pod 

systemem  operacyjnym  Windows 

Mobile. Jest częścią systemu InPro BMS 

stworzoną  do  wizualizacji  oraz 

zarządzania systemami bezpieczeństwa 

z  poziomu  wyświetlacza  urządzenia 

mobilnego. 

InPro  Mobile  wykorzystuje 

standardowy protokół TCP/IP do łączenia się z Serwerem  InPro Mobile. Rozwiązanie takie 

pozwala na uzyskanie na urządzeniach mobilnych:

-  graficznej kontroli stanu urządzeń na obiekcie,

-  sterowania urządzeniami,

-  odbierania zdarzeń z urządzeń, 

- optymalizację transferu danych między urządzeniami mobilnymi a Serwerem InPro Mobile.

Wbudowana obsługa systemów sygnalizacji włamania  

i  napadu,  kontroli  dostępu  oraz  sygnalizacji  pożaru 

umożliwia w przypadku wystąpienia zagrożenia na jego 

niezwłoczne zlokalizowanie. 

Aby praca z aplikacją stała się przyjemnością, dajemy 

użytkownikowi  dowolność  w  tworzeniu  własnego 

wyglądu graficznego InPro Mobile. Do wizualizacji pracy 

systemów  integrowanych  służą  panele  graficzne, 

których  edycja  odbywa  się  w  InPro  BMS  i,  które  po 

naniesieniu  dodatkowych  komponentów  stają  się 

dynamicznym  panelem.  Na  panelach  graficznych 

znajdują  się  czujki,  które  poprzez  różne  kolory, 

prezentują różne stany alarmowe. 

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi panelami służą odpowiednie przyciski.
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Logowanie do systemu odbywa się poprzez wpisanie 

w oknie logowania odpowiedniego hasła składającego 

się  z  czterech  cyfr.  Aby  wylogować  się  z  systemu 

należy kliknąć w przycisk Wyloguj.

Użytkownik  InPro  Mobile  ma  możliwość  załączania, 

rozłączania  bądź  też  resetowania  poszczególnych 

grup.  Załączanie  powoduje  uzbrojenie  elementów 

wchodzących  w  skład  danej  grupy.  Wyłączanie 

powoduje  rozbrojenie  elementów  wchodzących  

w  skład  danej  grupy.  Reset  grupy  nie  zdejmuje 

uzbrojenia.

Wszystkie  reakcje 

z centrali  rejestrowane są w dzienniku zdarzeń. Dziennik 

zawiera  ostatnie  cztery  zdarzenia  ze  wszystkich 

monitorowanych  systemów  i  obiektów.  Rekordy 

prezentowane są według daty i  czasu wystąpienia. Poza 

tym  pokazane  są 

informacje  dotyczące 

nazwy  elementu  

z  jakiego  przyszło 

zdarzenie  oraz  miejsce 

jego wystąpienia.

Alarmy  z  obiektu 

rejestrowane  są  w  dzienniku  alarmów.  Przyjście  alarmu 

sygnalizowane  jest  sygnałem  dźwiękowym.  W dzienniku 

alarmów  zapisane  są  informacje  pozwalające 

zidentyfikować  miejsce  i  czas  wystąpienia  alarmu. 

Użytkownik ma możliwość potwierdzania alarmów poprzez 

kliknięcie przycisku Wycisz alarm, co powoduje usunięcie 

określonego alarmu z listy. 
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