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Instalacja

Program może być zainstalowany na komputerze ( laptopie ) z systemem operacyjnym:
    -  Windows 7 
    -  Windows 8
    -  Windows 10   
przed zainstalowaniem proszę pobrać wszystkie dostępne aktualizacje. 

wersja programu

wersja językowa

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawią się komunikaty:

Dostępne wersje językowe  - program automatycznie rozpozna wersję językową systemu Windows

 - polska
 - angielska
 - niemiecka

Uwaga: program Hotel_M musi być zainstalowany na dysku C:
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proszę wpisać adres IP oraz numer portu, 
które są na naklejce umieszczonej na płytce kontrolera

wpisać nazwę grupy 8 przejść podłączonych do kontrolera
np. parter

zatwierdzić klawiszem Zapisz

Konfiguracja

proszę wcisnąć klawisz Dodaj linię



po kliknięciu w dodaną linię program wyświetli 
datę, godzinę oraz typ urządzenia

kody PIN będą wpisywane 
z hotelowego systemu rezerwacji

kontroler ma 3 pamięci: zdarzeń, kart i kodów PIN
klawisze pozwalają na "wyczyszczenie" pamięci

pamięci kart i PIN przechowują do 2000 zapisów
pamięć zdarzeń - 8000 zapisów
Po odczytaniu komputer zapisuje zdarzenia
na dysku komputera i "czyści" pamięć zdarzeń

początek i koniec
doby hotelowej
kod PIN w pierwszym
i ostatnim dniu pobytu
będzie działał od i do
godziny

ile sekund ma działać
elektrozaczep
otwierający drzwi

alarm
włączony /wyłączony

sterowanie ogrzewania
włączone /wyłączone

kontroler DS-2410 ma 8 wejścia oznaczone L1..L8
do których są podłączone sterowniki przejść

proszę wpisać nazwy przejść lub numery pokoi
lub pozostawić puste jeżeli nie odłączone

rodzaj

W - wejście dla gości  
A  - pokoje z automatyką 
B  - pokoje bez automatyki 
P  - pozostałe przejścia       
X - nie podłączone

Przy rezerwacji pokoju program wpisze kod PIN otwierający pokój "A" lub "B"
oraz ten sam kod PIN do przejść zaznaczonych jako "W"
Przejścia P mogą być otwierane kartą lub kodem - kod PIN do tych przejść 
nie jest wpisywany automatycznie przy rezerwacji.
Te przejścia mogą być dodatkowo zamykane kluczem ( restauracja, basen )
lub otwierać się tylko po zbliżeniu karty personelu

zapisywanie wprowadzonych ustawień
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Karty

Nowa karta

Karta zostanie wpisana tylko do bazy w komputerze - nie otwiera żadnego przejścia 

proszę wpisać numer, który jest wydrukowany na karcie, 
nazwisko osoby lub numer pokoju i nacisnąć klawisz Zapisz 

Zmiana
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Które przejścia ma otwierać karta:  proszę zaznaczyć kartę oraz przejście a następnie wcisnąć jeden z przycisków
  -  Wpisz kartę - karta będzie otwierała zaznaczone przejście
  -  Sprawdź kartę - program sprawdzi czy karta otwiera przejście
  -  Usuń kartę - zablokowanie karty - nie będzie otwierała zaznaczonego przejścia
              Karta nie zostanie usunięta z bazy programu - wciskając przycisk Wpisz kartę mozemy ją ponownie uaktywnić
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Do każdego pokoju hotelowego można wpisać tylko jeden kod PIN
Kody dla pokoi będą otwierać również wejścia do budynku. (W)

synchronizacja czasu
 - komputer
 - urządzenia

proszę wcisnąć
przy każdej zmianie
ustawień programu 
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Automatyka Program Hotel_M

synchronizacja czasu
 - komputer
 - urządzenia

proszę wcisnąć
przy każdej zmianie
ustawień programu 

Po wciśnięciu klawisza Temperatura w pokoju program wyświetli informację:
na przykład:
                temperatura: 18     
                okno zamknięte     
                regulacja ogrzewania włączona

Jeżeli pokój przez kilka dni nie bedzie wynajęty możemy uruchomić funkcję POKÓJ WOLNY
np do dnia 1 kwietnia
Automatyka zmniejszy ogrzewanie i będzie utrzymywała w pokoju temperaturę 10 °C
W dniu 1 kwietnia o godzinie 24:00 funkcja automatycznie się wyłączy, żeby gość który przyjedzie w dniu 2 kwietnia
po godzinie 14:00 (doba hotelowa) miał pokój nagrzany.



Zdarzenia

po wciśnięciu klawisza program odczyta dane zapisane w pamięci kontrolerów
dane zostaną zapisane na dysku komputera - pamięć zdarzeń kontrolera zostanie wyczyszczona

po wciśnięciu klawisza program
wyświetli raport
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Rezerwacje

proszę ustawić od jakiego dnia ma być zrobiona rezerwacja

kliknąć pokój który ma być zarezerwowany
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program wygnerował kod PIN dla tej rezerwacji

na ile dni jest robiona rezerwacja

zapisanie rezerwacji

dane gościa



po zapisaniu rezerwacji i ponownym kliknięciu w pierwszy dzień rezerwacji aktywne są klawisze Wpisz PIN, Sprawdź PIN, Usuń PIN

sprawdzenie czy wpisany PIN otworzy drzwi
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PIN otwiera drzwi tylko w pierwszym dniu rezerwacji
Można przedłużyć jego działanie na wszystkie dni zaznaczając PIN cały pobyt oraz klawisz Wpisz PIN

Po kliknięciu Wszystkie program wyświetli grafik wprowadzonych rezerwacji
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