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ALARM SyS v1.30 felügyeleti programcsomag 
 
Riasztóközpontok jelzéseinek vételére alkalmas digitális vevőkészülékek üzeneteit dolgozza fel, segítve a felügyeleti állomáson dolgozók 
munkáját a gyors és pontos intézkedés képernyőn való megjelenítésével, esetenként térképen vagy alaprajzon történő eligazítással. Az adatbázis 
folyamatos ellenőrzésével figyeli az objektumok különböző állapotait és jelzéselmaradásait lehetőséget adva a technika problémák időben 
történő kiszűrésére. A felhasználó jogkörök szabad definiálásával beállítható mindenkinek a saját munkaköréhez a program. Minden módosítást 
folyamatosan figyelve és regisztrálva később visszakereshető egy-egy kérdéses változtatás. A program hálózati része lehetővé teszi, hogy egy 
második gépen is fusson az ALARM SyS párhuzamosan megjelenítve minden beérkező eseményt, valamint adatbázis módosításokat és 
listakészítéseket is el lehet végezni egy távoli gépről. 
 
Az ALARM SyS távfelügyeleti program jelentős módosításokon esett át az elmúlt 10 évben ami alapján elérte a jelenlegi formáját. Minden 
fejlesztés a program közel kétszáz felhasználója által javasolt ötletek alapján került megvalósításra, ezért bízunk abban, hogy az új felhasználók 
is elégedettek a program funkcióival. 
 
Néhány fontosabb változtatás az 1.20-as verzióhoz képest : 
 

• Gyorsabb adatbázis kezelés. 
• Teljesen új soros kommunikáció intelligens, szabadon konfigurálható protokollok és 4 független soros port használatával. 

Kommunikációs LED jelzi, ha van forgalom a soros porton (ismeretlen formátum esetén is) 
• Ügyfél lista ablakokban többféle szűrési lehetőség használható 
• A ContactID fájl kibővítve és teljesen magyarítva 
• A státusz ablakban megjelenik, hogy engedélyezett-e az ügyfeleknél az AC, nyitás-zárás, teszt vagy a térerő figyelés. Egy felkiáltó jel 

jelzi, ha be van kapcsolva az adott figyelés 
• Nyitás-zárás figyelésnél szükség esetén minden napra különböző nyitási és zárási időket lehet megadni 
• Beállítható, hogy az eseményhez eltárolt megjegyzés külön eseményként is megjelenjen, ilyenkor az esemény megnevezése "Napló:" 

szöveggel kezdődik. A nyugtázás menüpontban a bejövő üzenetektől függetlenül lehet naplóhoz eseményszintű megjegyzést hozzáfűzni 
• Előre eltárolt megjegyzések hozhatók létre, ami később törölhető is 
• A listaablak eseményei eseménytípustól függően különböző színűek lehetnek 
• A nyugtázó ablak utolsó pozícióját megjegyzi 
• Könnyebb és biztonságosabb archiválás a programból illetve az ALARMSYS.V1 könyvtár lementésével 
• Egy belső LOG fájl készül a program használatáról, amit a listázó programban (spec. beállítás) lehet megtekinteni 
• Beállítható, hogy az ALARM List menüje beépüljön az ALARM SyS-be 
• SIA-1 és SIA-2 soros protokoll teljes kompatibilitás 
• Ügyfelenként bekapcsolható CID és SIA esetén, hogy az ügyfélszámot egészítse ki a partícióval, így külön objektumként kezeli a 

partíciókat 
• Az ALARM SyS eseménylista ablakában beállítható, hogy hány üzenetet mutasson, illetve minden sor elején megjelenhet egy '!' jel, ha 

nyugtázni kellett, illetve egy '+' jel ha van hozzá megjegyzés fűzve. 
• Beállítható, hogy a lista csak a nyugtázott, '!' jelet tartalmazó eseményeket jelenítse meg. 
• A státuszablakban megjeleníthető, hogy melyek azok az ügyfélszámok, amelyeknél az utolsó 60 percben riasztás volt, illetve azok 

akiket állandóan, vagy sohasem kell nyugtázni. 
• A nyugtázatlan eseményeket tartalmazó ablakban megjeleníthetők azok az ügyfélszámok, amelyeknél az utolsó 60 percben riasztás volt 

az összes, illetve az adott terminálra 
• Az ügyfelekhez tartozó problémákat eseményszintűen is meg lehet jeleníteni 
• Az állapotfigyelésbe bekerült a rádiós térerő ellenőrzése 
• Hívószám figyelés (Caller ID) és folyamatos tárolás: ALARMSYS.V1\DATA\CALLERID\dátum.txt 
• Beállítható, hogy a nyugtázó ablakban a nyugtázó gombot külön engedélyezés után érhető el. Ez funkció automatikusan bekapcsolódik, 

ha egy biztonsági időszak be lett állítva. Az engedélyezés  után az ismétlődő hang automatikusan leáll 
• Az AC-Hálózati feszültség hibák egy időre (60 perc, ALARM SetUp-ban beállítható) automatikusan nyugtázhatók, pl egy település 

áramszüneténél 
• A nyugtázatlan eseményeket tartalmazó ablakban megjeleníthetők az intézkedés alatt álló ügyfelek és kiválasztva listázhatók az ALARM 

List-ben (csak hálózati üzemmódban!) 
• Az ügyfélszám első karakterével eltárolt ini fájlban vannak az ügyfelekhez tartozó képek (1-9). A képeket az ALARM SetUp programból 

is meg lehet adni kijelöléssel 
• Alaprajz kezelés esetén .JPG kiterjesztésű fájlok is használhatók. A képeknek nem feltétlenül kell a BITMAP könyvtárban elhelyezkedni 

és a nevük is szabadon megadható 
• Listázó programban lehetőség akár név szerinti rendezésben való nyomtatásra, választhatóan akár ügyfelenként külön-külön oldalra 
• Az ALARM SyS-ben utoljára kijelölt ügyfélhez (egérrel megnyitva a nyugt. ablak) eseménylista rendelhető, így nem kell a kérdéses 

ügyfelet a beállításnál kikeresni 
• 5 listázási csoportot lehet eltárolni (csak a megfelelő diszpécser jogosultsággal módosítható) az ügyfelek kijelölésénél 
• Hálózati verziónál egy külön programmal (NETSETUP.EXE) lehet beállítani a paramétereket 
• Hálózati üzemmódban megadható, hogy egy azonos azonosítóval és eseménytípussal beérkező üzenetek esetén csak az első pár 

üzenetet kelljen nyugtázni. Ha nagyobb priorítású esemény érkezik, amihez be lett állítva ez a funkció (Setup - Nyugtázás), akkor azt le 
kell nyugtázni, de onnantól kezdve csak az utóbbitól fontosabbakat kell nyugtázni. Az első nyugtázástól számított 60 percig (állítható) 
van ilyen állapot. A diszpécser nevéhez eltárolja azt, hogy mikor volt az első nyugtázott esemény 
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Az ALARM SyS programcsomag általános ismertetője. 
 
A soros porton csatlakoztatott digitális vevőkészülék jelét felismerve és feldolgozva megjeleníti a képernyőn az eseményt. A beérkező eseményt 
az ügyfélhez (ügyfélszámhoz) rendelt kódtáblák alapján keresi ki. Az üzenet típusától függően kell a beérkező eseményt nyugtázni. Ez az 
eseménytípus határozza meg az üzenetre jellemző hangot, valamint az listában a hozzá tartozó sor színét. Minden nyugtázandó esemény egy 
külön listaablakban is megjelenik. Addig amíg ez az ablak nem üres, folyamatosan hallható egy ismétlődő hangjelzés, ami figyelmezteti a 
diszpécsert, hogy van olyan esemény ami még nincs lenyugtázva. Egy eseményre kattintva, a megjelenő ablak tartalmaz minden olyan 
információt, elérési lehetőséget és alaprajzot az objektumhoz, ami alapján a diszpécser intézkedni tud. A nyugtázási sorrend történhet 
kiválasztás, vagy prioritási sorrend szerint. A program adatbázisai felhasználó jogosultsági szinttől függően módosítható, valamint beállítható 
szűrés szerint listázható. 
 
A programcsomag 3 fő programból áll: 
ALARM SyS végzi az adatok fogadását és feldolgozását segítve a diszpécserek munkáját az azonnali és pontos intézkedésekben.  
ALARM SetUp programmal lehet az összes adatot és beállítást módosítani. 
ALARM List program segítségével különböző szűrőfeltételek alapján lehet listákat készíteni, fájlba vagy papírra nyomtatni. 
Egy kiegészítő program (NetSetup) is tartozik az ALARM SyS programcsomaghoz, amit a hálózati funkciók és a munkakönyvtár beállításához lehet 
használni.  
 
DEMO verzió 
 
A program DEMO verziója szabadon felhasználható. Maximum 50 ügyfélszámot tud kezelni, nem használatható az alaprajz és a több portos 
vevőkezelő, hálózati modul. A DEMO verzió lehetőséget biztosít arra, hogy vevő nélkül is ki lehessen próbálni a programot, mert programon belül 
is létre lehet hozni különböző formátumú üzeneteket.  
 
 
A program rendszerigénye 
 
Hardver feltételek 
 
A digitális vevők soros porton keresztül kommunikálnak a számítógéppel, valamint a telefonálást is egy soros portra csatlakozó modem végezheti 
el, ebből következik, hogy megfelelő számú soros porttal kell rendelkezni a számítógépnek. Az egér, illetve más soros eszközök  portjának más 
IRQ-n kell lennie, mint a digitális vevőhöz csatlakozó soros portnak, de ez utóbbi IRQ-ja megegyezhet a modemével. Mostanában használatos 
soros kártyák (UART 16550, UART 16650) gyorsabb kommunikációra is alkalmasak, aminek elsősorban a nagysebességű kommunikációban van 
jelentősége. A digitális vevővel való kapcsolattartás általában 9600 baud-os sebességen történik, ezért a Windows 9x, 2k és XP esetén a gyors 
soros port által használt FIFO buffert ki kell kikapcsolni.   
 
A program futásához a minimális számítógép konfiguráció Pentium-II, 64 MB RAM (128 MB RAM a javasolt), de nagyobb adatbázisok esetén, 
valamint a kényelmesebb és gyorsabb kezelhetőség miatt ajánlatos ennél jóval erősebb konfigurációt alkalmazni (Pentium-IV, 512 MB RAM). A 
winchesterrel kapcsolatos egyetlen kikötés, hogy mindig legyen rajta kellő szabad tárterület (min. 150-200 MB), mert a program adatbázisai 
állandóan növekednek. Természetesen a ma kapható legkisebb merevlemezek kapacitása (40-80GB) hosszútávon is bőven elegendő. Mivel a 
program egy grafikus operációs rendszer alatt fut, ezért egy gyors grafikus vezérlőkártya alkalmazásával is lehet növelni az összteljesítményt. A 
nyomtatón kívül, a megfelelő hangeffektusok lejátszásához egy Windows alá installálható hangkártya szükséges.      
 
A biztonságos működés érdekében ajánlatos a számítógép merevlemezét megduplázni, így az ALARM SyS programban levő archiválási 
lehetőségekkel biztosítható, hogy a merevlemez megsérülése ne okozzon adatvesztés miatt gondot. Szükség esetén a második winchester akár 
melegtartalékként is beállítható, ha ugyanúgy telepítve van rá a Windows operációs rendszer és egy regisztrált ALARM SyS távfelügyeleti program. 
Ilyenkor a számítógép indításakor (BOOT) kiválasztható, hogy melyik merevlemezről induljon.  
 
Szünetmentes tápegység használata mindenféleképpen javasolt, mert a tápkimaradás esetén történő fálj sérülések, akár véglegesen 
tönkretehetnek adatbázisokat, valamint a folyamatos tápszűrés segíti a számítógép stabilabb működését. 
 
Szoftver feltételek 
 
A program MS Windows 9x, 2k és XP operációs rendszer alatt futtatható (Windows 2000 vagy XP javasolt). Érdemes olyan gépet használni, ahol a 
Windows alá csak az ALARM SyS van telepítve. A képernyő felbontását 800×600-ra kell beállítani a Vezérlőpult/Megjelenítés/Beállítások 
menüpontban.  
 
Az alaplapok rendelkeznek egy úgynevezett energiatakarékossági funkcióval (Power Management), amit a BIOS-ban lehet állítani. Ezt a 
lehetőséget ki kell kapcsolni, mert a számítógép óráját elállíthatja, a winchester késve éled fel, és némely esetekben a soros portot is 
zavarhatja. Ha a Windows-on belül is be van állítva ilyen paraméter, akkor ott is le kell tiltani a zavartalan működés miatt. Képernyő védő 
programot be lehet állítani a Windowsba, mert az ALARM SyS-ben a nyugtázandó eseménynél megjelenő ablak úgynevezett „TOP MOST” típusú, 
ami azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy milyen program fut, automatikusan ez az ablak lesz a legfelső. 
 
Windows 95 és 98 alatt is előfordulhat, hogy a képernyő kímélő program nem záródik be jól amikor az egér megmozdul. Ez onnan látható, hogy a 
tálcán (taskbar) név nélküli ablakok jelennek meg. Ezekre rákattintva automatikusan eltűnnek. Ha ilyen tapasztalható, akkor mindig le kell zárni 
ezeket véglegesen, hogy ne foglaljanak feleslegesen memóriát és erőforrásokat. Windows XP esetén az alapértelmezett képernyő séma aktív és 
inaktív címsorának magasság 25 képpont, amit vissza kell venni 18-20-ra (Vezérlőpult/Megjelenítés/Megjelenés), hogy a szövegek helyesen 
jelenjenek meg. A helyes működés érdekében szükséges a használandó számítógép winchesterét leellenőrizni, található-e rajta hibás rész, 
nincsenek-e rajta összekeveredve adatok. Ilyen esetekben a rendszer biztonságos működése nem garantálható. Az ellenőrzéshez valamilyen 
lemez karbantartó programot kell használni (pl. chkdsk, scandisk). Ez utóbbi művelet a rendszergazda számára is fontos lehet, a havonkénti 
karbantartás esetén. 
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ALARM SyS telepítése 
 
A telepítő program (Setup_AlarmSyS_v1.30.60208_hun.exe) 
indításával egy megadott könyvtárba (alapértelmezésben 
C:\ALARMSYS.V1\) bemásolja az induló adatokat és a 
programfájlokat. Ha a számítógépre már korábban is telepítve volt 
az ALARM SyS, és csak frissítés céljából történt az újbóli telepítés, 
akkor a meglévő adatbázisokkal nem foglalkozik, csak a hiányzókat 
másolja be, illetve a futtatható programokat írja felül.  
 
Fontos: Telepítés előtt ki kell lépni minden futó alkalmazásból, és 
ajánlatos a meglévő ALARM SyS programról biztonsági másolatot 
készíteni. 
 

 
 
(* a képek csak illusztrációk, korábbi – v1.30.50825 – verzió telepítését mutatja) 
 
 
Regisztráció 
 
Új telepítéskor, vagy egy másik gépre történő áttelepítéskor a programot regisztrálni kell, ami annyit jelent, hogy a SetUp program Help 
menüjében levő Regisztráció menüpontban található kódot kell eljuttatni a VILLBAU Kft.-hez, 
 

VILLBAU Biztonságtechnika Kft. 
1182. Budapest Üllői út 611. 
Tel (1) 297 5125 
Fax (1) 294 2928 
mail@villbau.com 
 
amire válaszul megadott számsort kell beírni a jelszó mezőbe. Sikeres regisztráció után 
ki kell lépni a program(ok)ból. Újraindítás után már a regisztrált cégnév jelenik meg a 
program fejlécében a REGISZTRÁLATLAN VERZIÓ helyett. 
 
A regisztrálatlan program ugyanúgy fogadja a jelzéseket, de esemény típustól 
függetlenül minden üzenetet le kell nyugtázni, illetve az adatokat sem lehet módosítani 
mindaddig, amíg a program regisztrálva nem lesz. A program frissítésekor nem kell 
regisztrálni. 
A program újratelepítésekor, illetve frissítéskor nem módosítja az adatbázisokat, ezért 
minden adat megmarad, ennek ellenére ajánlatos az ilyen műveletek előtt egy 
biztonsági másolatot készíteni az egész ALARMSYS.V1 könyvtárról. 

 
 
Frissítés 
 
A program frissítése történhet a telepítő lemezről, de ilyenkor regisztrálni kell, illetve történhet egy úgynevezett upgrade fájlal, ami csak 
programokat és néhány felülírható fájlt tartalmaz. Az Upgrade fájl telepítése megegyezik a teljes verzió telepítésével, de utána nem kell 
regisztrálni a programot. Telepítésekor a könyvtár megadásakor ellenőrizni kell, hogy megegyezik-e a gépen futó ALARM SyS munkakönyvtárával.  
 
Frissítéskor és újratelepítéskor is felülírja a protokoll könyvtár (ALARMSYS.V1\PROGRAMS\PROT) tartalmát, ezért ajánlatos utána újból 
kiválasztani a digitális vevő típusát az ALARM SetUp programban (Program beállítások/Hardver beállítások), így az újabb elérhető protokollok is 
használhatók. 
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ALARM SyS 
 
Belépés a programba 
 
A programba belépéskor egy felhasználó kódot és jelszót kell megadni, ami alapján a hozzá tartozó jogosultsági szint szerint lehet kezelni a 
programot. A program futása során bármikor át lehet jelentkezni egy másik felhasználóra anélkül, hogy ki kéne lépni a programból. A többi 
program (SetUp, List) induláskor olvassa be a felhasználói jogköröket, ezért diszpécser váltáskor mindig ki kell lépni ezekből a programokból. Ha 
az ALARM SyS program nem fut, akkor is elindítható mind az ALARM List, mind az ALARM SetUp, de meg kell adni a felhasználói kódot és jelszót. 
 
Alapállapotban egy rendszergazda szerepel az adatbázisban, akinek minden funkcióhoz 
van jogosultsága, ezért első indításkor a kód és a jelszó  is 1. 
 
Diszpécser kód: 1 
Jelszó:  1 
 
A diszpécserkód megadása után ENTER billentyű vagy a Belépés gomb megnyomásával 
automatikusan átmegy a jelszó mezőre és kiírja a kódhoz tartozó felhasználó nevét. A 
jelszó megadása után szintén meg kell nyomni az ENTER billentyűt, vagy a Belépés 
gombot. A Kilépés gombbal lehet a belépést megszakítani. 
 
 
 
 
A program minden indításkor ellenőrzi azt az adatbázisát amiben az objektumok 
aktuális állapotát tárolja, ezért első telepítéskor, vagy régebbi adatbázis 
visszatelepítése során feljön egy ablak (STATUS.DB eltérés), amiben beállíthatjuk az 
ellenőrzés mellőzését, hiszen ilyenkor rossz adat alapján valószínűleg hibát jelezne 
minden figyelt objektumnál. Ha például be van kapcsolva minden ügyfélnél a 
tesztfigyelés hibaüzenettel és egy több nappal korábbi ügyfél adatbázis lett 
bemásolva, akkor minden azonosítóhoz létrehoz egy „TESZTELMARADÁS” 
eseménykódot, ami 1000 ügyfél esetén több percig is lefoglalná a számítógépet, és az 
1000 üzenet lenyugtázása is problémát jelenthet. 
 
 
 
 
 
 
A program 800x600-as képernyő felbontásra van optimalizálva. Ennél nagyobb felbontás esetén a képernyő bal felső sarkába rendeződik. 
 

Az ALARM SyS felhasználói felületének 
megjelenése után a program automatikusan 
várja a beállított soros porton vagy portokon a 
hozzá kapcsolt digitális vevőkészülékek jeleit. 
Ez a listaablak jobb felső sarkában látható 
állapot visszajelzőn is látható.  

Nyugtázatlan 
események 
listaablaka 

Napi 
események 
listaablaka 

 
A különböző funkciók és parancsok legtöbbje 
nem csak a program menüjéből érhető el, 
hanem a képernyőről közvetlenül a megfelelő 
gomb megnyomásával vagy a menüpontokhoz 
hozzárendelt gyorsbillentyű kombinációval.  
 
A vevőtípustól függően képes a program 
állandóan ellenőrizni a kapcsolatot egy speciális 
kommunikációs protokoll (HeartBeat) 
segítségével. Annak elmaradása hibaüzenetet 
generál, valamint a program fejlécében is 
megjelenik, hogy megszakadt a kapcsolat a 
számítógéppel. Ha a vevő nem akar átküldeni 
semmilyen üzenetet a számítógépre, akkor is 
megjelenik egy előre beállított ismétlési idővel 
ez az ellenőrző üzenet, aminek hatására a 
program fejlécében megjelenik a ’Kapcsolat 
rendben’ szöveg. 
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Beállítás 
 
A program beállítás menüpontjában lehetőség van az erre alkalmas vevő dátumát és idejét szinkronizálni, ha a vevőhöz tartozó kommunikációs 
protokollban ez megtalálható. Ugyanebben a menüben engedélyezhető, az AC - Hálózati hibák automatikus nyugtázása egy előre beállított 
ideig, amit akkor lehet használni, ha rendszeresek a nagyobb területeket átfedő hálózat kimaradások, ami az AC hiba eseménykódok tömeges 
küldését okozza. 
 
 
Események 
 
Az események automatikusan megjelennek a listaablakban, a beérkezés idősorrendjében. Alapállapotba csak az utolsó 500 üzenetet lehet látni, 
de beállítható, hogy az összes üzenet, vagy csak a nyugtázandó – „!” jellel kezdődő sorok - jelenjenek meg (F1 gomb). Lehetőség van 500 
eseményenként visszalépkedni (< >), valamint előző napokra ugrani (<< >>). 
 
 
Nyugtázás 
 
A nyugtázásra váró események egy külön listaablakban is megjelennek. Az első nyugtázandó esemény nyugtázó ablaka automatikusan feljön a 
képernyőre és ha közben más nyugtázásra váró esemény is beérkezik, akkor az is belekerül a említett listaablakba. Az első nyugtázás után 
lehetőség van akár egyenként az eseményre kattintva behozni a következő nyugtázandó üzenetet, vagy prioritás szerint rendezni (F5). Ez utóbbi 
esetben automatikusan egymás után megjelennek a nyugtázandó események. 
Hálózati modul esetén beállítható a Beállítás menüben, hogy a nyugtázatlan üzeneteket tartalmazó ablakban mi jelenjen meg: 
- A nyugtázatlan üzeneteket tartalmazza (F2) 
- Az összes intézkedés alatt álló ügyfelet tartalmazza (F3) 
- Csak a terminálhoz tartozó intézkedés alatt álló ügyfelet tartalmazza (F4) 
 
Megjegyzés: a hálózati modul lehetőséget biztosít arra, hogy csak az első néhány (változtatható) azonos típusú üzenetet kelljen nyugtázni, és az 
utána beérkezőket egy ideig (alapért. 60 perc) automatikusan nyugtázza a program. A nyugtázó nevéhez bekerül az első esemény nyugtázási 
ideje, ezzel jelezve azt, hogy miért nem kellett a diszpécsernek külön nyugtáznia ezt az eseményt. Ha más prioritású esemény érkezik, akkor azt 
beállítástól függően nyugtázni kell.  
  
Ha a nyugtázatlan üzeneteket tartalmazó ablak az intézkedés alatt álló ügyfeleket tartalmazza az első nyugtázott esemény típusával és a 
nyugtázás idejével, akkor lehetőség van arra, hogy az ügyfélszámot töröljünk az intézkedés alatt állók sorából az azonosítóra történő kétszeri 
kattintással. Ezzel elérhető, hogy a következő nyugtázandó eseményt az eltelt időtől és eseménytípustól függetlenül nyugtázni kelljen.  
 
Nyugtázó ablak 
 
A nyugtázó ablak tartalmazza az eseménnyel és az ügyféllel kapcsolatos összes információkat, telefonszámokat. Az ügyfél résznél, illetve az 
eseménynél levő Egyéb Info gombokkal kiegészítő információk jeleníthetők meg. Az ablak alján levő Éles, Téves, Lemondott, Próba riasztásokra 
utaló kiválasztó gomb segítségével lehet egy eseményhez szűrőfeltételt rendelni, ami lista készítéskor lehet segítség. 
 
Az események megnevezése a kommunikációs 
típustól függően kétféle lehet:  
 
Az egyik jellegzetes típus a 4/2 formátumból 
ered, ahol az ügyfélszám jellemzően 4 hexa 
számjegy, az eseménykód pedig 2 hexa 
számjegy. Az ALARM SyS program az 
azonosítóként maximum 6 karaktert 
eseménykódként pedig 4 karaktert tud kezelni. 
Mivel ez a típusú kommunikáció a pulzus 
formátumból ered, így a telefonvonalon a 0 digit 
helyett az A (10) számjegy jelenik. Ez igaz a 
DTMF formátumokra is. Vevőtípustól függően a 
telefonos kommunikációban szereplő A számjegy 
0-ként vagy A-ként kerül a számítógépre.  
 
Fontos: az ENIGMA XM88422 digitális 
vevőkészülék az ügyfélszámban és az 
eseménykódban is minden A számjegyet 0-ra 
konvertál!  
Az ALARM SyS programban ilyen 4/2 kódtábla az 
alapértelmezésben használt VBAU_1.DB, vagy a 
RADIO.DB. 
 
Megjegyzés: Létezik egy kód konverziós típus, amit az ALARM SyS 4/2-nek kezel, mert egy a bejövő információt egy konverziós fájl segítségével 
4/2-es formátumúvá alakít át (Ademco High Speed, Acron Super Fast). 
 
A másik általánosan használt formátum a fix kódtáblás, több eseménykódból álló kommunikációs típusokból alakult ki. Ilyen a DTMF Contact ID, 
vagy a SIA FSK. Ezekre jellemzően 3 sorban jeleníti meg a program a pontos eseményt. Az esemény megnevezés sorban a fix kódtáblában 
(CID.DB, vagy SIA.DB) található esemény típus jelenik meg. A zónaszám, vagy a nyitás-zárás eseménynél a felhasználói kód száma egy külön 
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sorban jelenik meg, ugyanúgy, mint a csoportszám (partíció). A Contact ID esetén is igaz, hogy a telefonos kommunikációban szereplő A karakter 
vevőtől függően 0-ként vagy A-ként kerül továbbküldésre a számítógép felé. A SIA kommunikációban egy speciális eseménykód (Area ID - ri) 
határozza meg az utána következő eseményekhez tartozó partíciót. Ha nem küld ilyen eseménykódot, akkor mindig az 1. csoport (partició) 
jelenik meg. 
 
Mindkét esetben lehetőség van egyes eseménykódok egyedi megnevezésére, ha az ügyfélhez egyedi kódtábla lett rendelve. Ez annyit jelent, hogy 
a számítógépre beérkező soros információban szereplő eseménykódot először az egyedi kódtáblában próbálja a program megkeresni, és ha nem 
találja meg, akkor áttér a kijelölt vagy az alapértelmezett alapkódtáblára. Ha ott sem találja meg a keresett kódot, akkor ismeretlen 
eseménykód jelenik meg az esemény megnevezésénél. Ez a funkció lehetőséget ad arra, hogy néhány kiválasztott kód esetén az alapkódtábla 
általános megnevezéseitől eltérő, az eseményre jobban utaló szöveg jelenjen meg az esemény megnevezésénél (pl. Betörés 1. zóna helyett 
Pánikriasztás a pénztárpultból). 
 
 
Tevékenységi lista 
 
Ha az eseményt még nem nyugtázták le, akkor a nyugtázó ablak mellett megjelenik az intézkedéshez szükséges tevékenységi lista, valamint az 
egyéb feljegyzések. Nyugtázott eseménynél ez az ablak a Tev. lista gombbal jelenik meg. Az ablak alsó részén található a diszpécserek által is 
szerkeszthető ügyfélhez rendelt megjegyzés ablak, ami bármikor módosítható. Ha módosítás történt ebben a mezőben, akkor a kilépés előtt meg 
kell nyomni a Tárolás gombot. 
 
 
Alaprajz 
 
Az Alaprajz gomb hatására megjeleníthetők az Ügyfélszámhoz 
hozzárendelt képek. Alapesetben az első számú kép jelenik 
meg (ha van ilyen), de ha létezik olyan kép, amin valamelyik 
ikonhoz hozzá lett rendelve az aktuális esemény, akkor 
automatikusan arra ugrik, és pirosan villogó ikonnal mutatja a 
pontos helyét a jelzésnek. A 9+1 (xxxx) kép közül a megfelelő 
gombokkal lehet váltani. Az egér jobb gombjával kétszer 
rákattintva a kép valamelyik részre kicsinyíteni vagy nagyítani 
lehet a képet. Kicsinyítéskor automatikusan olyan méretre áll 
be, hogy egyik oldala se érjen az ablakon kívülre. Nagyítás 
esetén a kattintás környékét nagyítja ki az eredeti méretre. 
Nagyított képnél az egér jobb gombját nyomva tartva 
megváltozik az ikon (kéz forma), ilyenkor lehet a képet 
mozgatni.  
 
Lehetőség van a Nyomtatás gombbal e kép kinyomtatására. 
Ilyenkor nem csak a kép kerül kinyomtatásra, hanem a 
riasztáshoz tartozó alapadatok is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés 
 
Az eseményekhez napló jellegűen megjegyzéseket is lehet fűzni, amit a program dátummal és idővel együtt rögzít. Ezek később nem 

módosíthatók. Az ismétlődő megjegyzések a programban eltárolhatók (és törölhetők), ezért nem 
kell az ilyen jellegű szövegeket újból begépelni.  
 
Lehetőség van a naplóban eltárolt megjegyzéseket az ügyfélhez rendelt eseményekként 
megjeleníteni, ilyenkor minden megjegyzés egy újabb eseményt hoz létre a megjegyzés szövegével 
illetve a létrehozás dátumával és idejével. Ezzel a funkcióval egy NAPLO nevű azonosítóhoz is 
lehet esemény szintű megjegyzést írni (pl. belső feljegyzéseket), ami később visszakereshető és 
időrendi sorrendben található az adatbázisban. 
 
 
 
Tárcsázás modemmel 
 
Egy modem segítségével, a képernyőn gombként megjelenő telefonszámok azonnal felhívhatók, ha 
erre szükség van. Ilyenkor az előre beállított modem tárcsázza a megadott telefonszámot, majd a 
képernyőre feljövő Telefonvonal átadás gombra a modem után kötött telefonkészülékre adja a 
hívást. A modemnek jelen esetben más dolga nincs csak a megfelelő szám tárcsázása. 
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Adatok 
 
Az Adatok menüben megtekinthetők az eltárolt Ügyfelek, a program által használt Kódtáblák és a felvitt Diszpécserek adatai, valamit a Státusz 
és a Probléma ablak is innen indítható el. 
 
 
Ügyfelek 
 
Az ügyfeleknél az azonosító, vagy név szerint rendezett listaablakból lehet kiválasztani a kérdéses ügyfelet, vagy lehetőség van valamilyen 
feltétel szerinti szűkítésre, keresésre, ami lehet azonosítóban, névben, címben, vagy bármilyen korábban felvitt adatban. Ehhez csak a megfelelő 

keresési szempontot kell kiválasztani és beírni az alatta levő mezőbe a keresett 
szöveget és megnyomni a Keresés gombot. A keresés befejeztével a 
listaablakban az előzőleg beállított rendezés (azonosító, vagy név) szerint csak 
a sikeres találatok jelennek meg. Az újbóli teljes listához az azonosító vagy a 
név szerinti rendezésre kell kattintani.  
A megfelelő azonosító Kiválasztásával az ablakban megjelenő személyes 
adatokon túl a Technikai adatok, Telefonszámok vagy a Megjegyzések 
gombokkal lehet az objektumok többi adatait megtekinteni 
Az ügyfélhez tartozó szerkeszthető megjegyzés (notesz) ablak tartalma 
bármikor szabadon szerkeszthető jogosultásági szint nélkül. Ennek az ablaknak 
a tartalma jelenik meg a nyugtázáshoz tartozó tevékenységi listában feljövő 
diszpécserek által is szerkeszthető mezőben. 
 
 
Kódtáblák 
 
A kódtáblák menüpontban lehet megnézni az alap és az egyéni kódtáblákat. Az 
ablak felső sorában lehet kiválasztani a legördíthető ablakból a kérdéses 
kódtáblát, annak megfelelően, hogy előtte az alap vagy az egyedi kódtábla lett 
kiválasztva. A megjelenő lista a kódokat sorrendben tartalmazza a hozzá 
tartozó eseménytípussal és megnevezéssel.   
 
 
 
 
 

 
 
Státusz ablak 
 
A státusz ablakban alapesetben az összes ügyfélszám és a hozzájuk tartozó aktuális állapotok kerülnek kiírásra. A kérdéses ügyfélszámot úgy 
lehet kikeresni, hogy a listára kattintva csak be kell ütni az azonosítót. Elgépelés esetén a ESC gomb megnyomása után lehet újból megadni az 
ügyfélszámot. Ez a kereső funkció majdnem minden listaablakban használható (MS WINDOWS tulajdonság). 
 
Minden azonosítóhoz hozzá lehet rendelni egy 
kapcsolódó azonosítót - ha van, akkor ez látható 
zárójelben – amivel összerendelhetők az 
ügyfélszámok, például külön telefonos és rádiós 
ügyfélszám, vagy partíció esetén. 
 
Az Ack oszlopban a nyugtázás tulajdonságai és az 
esetleges riasztás állapotai láthatók: 
N – Normál nyugtázás a beállított eseménytípus 
nyugtázási paraméterekkel 
X – Automatikusan nyugtázás eseménytípustól 
függetlenül 
F – Mindent nyugtázni kell eseménytípustól 
függetlenül 
A riasztáskor a nyugtázási típus után (N, F) ’A’ 
betűvel jelzi, ha arról az ügyfélszámról érkezett a 
riasztás, ’B’ betűvel, ha a kapcsolódó azonosítóról. 
Az utána látható szám a nyugtázó terminál 
sorszámára utal (hálózati verzió esetén).   
 
Ha egy oszlop előtt lehet látni egy ’!’ jelet, akkor 
az azt jelenti, hogy az adott funkció (nyitás-zárás, 
ac, teszt, térerő figyelés), engedélyezve van az 
ügyfél technikai adatlapján.  
 
Megjegyzés: A lista bármelyik ügyfelére kétszer rákattintva a hozzá tartozó technikai adatlap jelenik meg. 
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Probléma ablak 
 
A probléma ablak tartalmazza azokat az ügyfeleket, akikkel hálózati feszültség, nyitás-zárás, teszt vagy térerő szempontjából a technikai 
adatoknál megadott értéktől eltérnek. Ügyfelenként külön-külön megadható, hogy esemény formájában is megjelenjen a figyelmeztetés az adott 
problémára.  
 
Az AC figyelés esetén akkor válik problémássá az ügyfél, ha a technikai 
adatoknál előre megadott akkumulátor idő lecsökken egy értékre 
(alapesetben 1 óra).   
Nyitás-zárás figyelésnél az előre beállított állapotnál eltérő státusz estén 
jelenik meg az azonosító, jelezve azt, hogy az ellenkező állapotban 
kellene lennie. 
Tesztfigyelésnél az ügyfélhez rendelt tesztkód elmaradása miatt jelenik 
meg az objektum ügyfélszáma. 
 
Fontos: perces tesztfigyelésénél ha egy bizonyos értéknél - alapesetben 
30 perc – sűrűbben érkezik tesztkód, akkor nem jelenik meg az ALARM SyS 
eseménylista ablakában és nem is tárolja az esemény adatbázisban, hogy 
ne terhelje fölöslegesen a számítógépet. Ilyenkor csak a változások 
jelennek meg, tehát az első tesztkód után a következő üzenet csak a 
tesztkód elmaradása lehet, majd a rendszer helyreállása után ismét egy 
tesztkód. Természetesen a státusz ablakban megjelenik a vevőre érkező 
utolsó tesztkód ideje. 
 
Rádiós térerő figyelésnél – szintén ügyfelenként külön-külön beállítandó – 
a technikai adatoknál megadottól 2 értékkel való csökkenés esetén jelenti 
a problémát. Ez az eltérés egységesen módosítható. 
  
Megjegyzés: A lista bármelyik ügyfelére kétszer rákattintva a hozzá 
tartozó technikai adatlap jelenik meg. 
 
 
 
Rendszerinformáció 
 
A Help/Rendszerinformáció menüpontnál lehet lekérdezni a számítógép és a program néhány paraméterét (pl rendelkezésre álló modulok, soros 
és hálózati beállítások jellemzői), valamint az aktuális verziószámot.  
 
Beépülő ALARM List 
 
Beállítástól függően az ALARM List nevű program - ami a különböző listakészítésekért felelős – beépülhet az ALARM SyS programba. Ilyenkor egy 
külön menüpont jelenik meg, ami tartalmazza az Eseménylista, Ügyféllista nyomtatás és Kódtábla nyomtatási funkciókat. Az ablak jobb szélén 
található List gomb közvetlenül az Eseménylista menüpontot indítja el. 
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ALARM List 
 
Eseménylista készítés 
 
Eseménylista készítésnél egy megadott időintervallumban lehet valamilyen előre beállított szűrőfeltétel – alapban minden esemény - alapján 
eseményeket kikeresni a Lista start gombbal, amiket szükség esetén akár fájlba, vagy papírra is ki lehet nyomatatni. Fontos, hogy lista csak 
akkor készíthető, ha nincs nyugtázandó esemény, mert 
ellenkező esetben a Lista folytatás szöveg jelenik meg 
mindaddig, amíg a nyugtázás meg nem történt. 
 
A megjelenő lista megegyezik az ALARM SyS-ben 
láthatóval , azzal a különbséggel, hogy itt a listaablak 
háttere szürke, és az eseménytípusokhoz rendelt színek 
sem jelennek meg. Az események kezelése és 
megjelenése szintén megegyezik az ALARM SyS-nél 
ismertetett Nyugtázó ablakkal, itt is megtalálhatók 
ugyanazok a funkciók (alaprajz, tev. lista, stb.).  
 
Eseményhez további megjegyzéseket lehet létrehozni és 
ha engedélyezve van, akkor lehetőség van a naplóban 
eltárolt megjegyzéseket az ügyfélhez rendelt 
eseményekként megjeleníteni. Ilyenkor minden 
megjegyzés egy újabb eseményt hoz létre a megjegyzés 
szövegével illetve a létrehozás dátumával és idejével 
 
A vizsgált időszak kezdete, illetve vége közvetlenül 
beállítható a az aktuális napra, utolsó hétre, vagy az 
utolsó hónapra a megfelelő gombokkal. 
 
 
 
Az ALARM SyS-ben utoljára megnyitott eseményhez (nyugtázó ablak) tartozó ügyfél eseményei rögtön kereshetők az ALARM SyS-ben kiválasztott 
ügyfél gombbal a beállított időközben. 
 
  
  
Beállítás (Szűrés) 

 
A keresés szűrőfeltételeit a Beállítás… gombbal lehet 
megadni. Kiválaszthatók keresendő ügyfélazonosítók – 
akár egy korábban eltárolt ügyfélcsoport alapján -, 
eseménytípusok és diszpécserek, megadható 
szűrőfeltételként az események nyugtázásánál beállítható 
riasztás típus (éles, téves, lemondott, próba), vagy a 
nyugtázott események.  
 
Hasonlóan az ALARM SyS Ügyfél adatok menüpontjában 
leírtaknak, itt is szűkíthető a felsorolt ügyféllista a 
megadott keresési szempont szerint. A szűkítést a ’->’ 
gombbal lehet elindítani. A találatok a kiválasztott 
rendezési sorrend alapján kerülnek kijelzésre a listában. 
 
Az 5 előre eltárolható ügyfélcsoport beállításához csak a 
megfelelő számgombra kell kattintani ha kiválasztott 
ügyfeleket kezel a program. 
 
Ügyfélcsoportot csak megfelelő jogosultsággal lehet 
módosítani. Ehhez először ki kell jelölni a kívánt 
azonosítókat, majd az 5 lehetséges helyhez tartozó gomb 
melletti engedélyező gombot kell kiválasztani. Ezután az 5 
hely egyikére kattintva eltárolja a az adott helyre a 
kiválasztott ügyfeleket.  
 
A szűrőfeltételek beállításához a Módosítás gombot kell 
megnyomni. 
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Speciális beállítás 
 
Speciális keresési feltételek is beállíthatók ha a Beállítás… gomb melletti engedélyező gomb ki van 
választva. Ilyekor a gomb felirata megváltozik (Speciális…), amit megnyomva kiválaszthatók az egyéni 
szűrőfeltételek: pl. digitális vevő, ismeretlen ügyfél, ismeretlen eseménykód, kiválasztott 
vonalkártya. Az ismeretlen azonosítónál és az ismeretlen eseménykódnál lehetőség van egy azonosító, 
vagy egy kód megadására. Ilyenkor természetesen nem csak az ismeretlenek jelennek meg, hanem 
minden olyan esemény, ahol az ügyfélszám, vagy az eseménykód megegyezik. Az ismeretlen 
eseménykód keresésnél használható a ’?’ karakter, ilyenkor a ’?’ helyén bármi lehet.  
 
A program lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak az alap esemény adatbázis (\DATA\) könyvtárban 
lehessen keresni, hanem más Kiválasztott adatkönyvtárban is. Ezzel a korábbi más meghajtón (pl CD-
n) levő mentések is könnyedén visszaolvashatók.  
Ugyanitt állítható be, hogy a keresés a belső LOG könyvtárban történjen. Ilyenkor a programmal 
kapcsolatos minden művelet visszakereshető: pl. programbeállítások, ügyféladat karbantartások, 
diszpécseradat változások stb. A napi esemény adatbázisoktól eltérően csak havonta jön létre új LOG 
adatbázis fájl, ezért a keresési dátumnál csal a hónapot kell megadni. A naphoz beírt értékkel nem 
foglalkozik!  
A program egy külön könyvtárban (ALARMSYS.V1\DATA\CALLERID\) minden nap egy új fájlban tárolja 
el a beérkező hívásazonosítókat, amit a Hívásokat tartalmazó könyvtár megnyitása gombbal lehet 
megnézni.  
 
Nyomtatás 
 
Ha a kikeresett listát fájlba kell rögzíteni, akkor az Eseménylista nyomtatása fájlba engedélyező 
ablakra kell kattintani, és megadni a létrehozandó fájl nevét az elérési utvonallal. A Nyomtatás gomb 
hatására létrehozza a tabulátorral elválasztott mezőket tartalmazó fájlt a megadott névvel, és feljön a nyomtatási kép. A létrejött fájl szabadon 
behívható bármilyen szöveges mezőket kezelni tudó programba további felhasználás céljából.  
 
A nyomtatás gombra kattintva az előzőleg kikeresett események oldalakra felbontva a nyomtatásnak megfelelően jelennek meg, amiket <<, vagy 
a >> gombbal lehet oldalanként léptetni. Az alapértelmezett nyomtatóra a Nyomtatás gombbal lehet elküldeni a kilistázott anyagot. 
 
A Beállítás gombbal elérhető ablakban lehet megadni a <<, >> gombbal nyomtatási listában szereplő oszlopokat, valamint a listában szereplő 
időt (számítógép, vevő). Lehetőség van a név szerinti sorbarendezésre is, és ha szükséges ügyfelenként külön-külön oldalt és sorszámot lehet 
létrehozni. Itt adható meg a sortávolság és a sorok száma is. 
 
Ügyféllista és kódtábla nyomtatás 
 
Ügyféllista és a Kódtábla nyomtatás menüpontban lehet akár fájlba, akár nyomtatóra elküldeni az adatbázisban szereplő ügyféladatokat és 
kódtáblákat. Printerre történő nyomtatáskor külön-külön megadható a sortávolság és a sorok száma. 
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ALARM SetUp 
 
Ebben a programban lehet a különböző adatbázis módosításokat és programbeállításokat végrehajtani.  A program indításkor egy menürendszert 
jelenít meg, ahonnan elérhetők az adatmódosításokhoz és a programbeállításokhoz használható menüpontok. 
 

 
 
 
Ügyfél szerkesztés 

 
Az Ügyfél menü/Ügyfél szerkesztés menüpontban lehet az objektumok 
adatait módosítani.  
Hasonlóan az ALARM SyS Ügyfél adatok menüpontjában leírtaknak, itt is 
szűkíthető a felsorolt ügyféllista a megadott keresési szempont szerint. A 
találatok a kiválasztott rendezési sorrend alapján kerülnek kijelzésre a 
listában. Az ablak fejlécében megjelenik az összes elemek és a találatok 
száma is. 
Az azonosító kiválasztása után lehetőség van a Személyes adatok, 
Technikai adatok, Alaprajz adatok, Tevékenységi listák és Egyéni 
kódtáblák módosítására. A kiválasztott ügyfélszám és a hozzá tartozó név 
megjelenik az ALARM SetUp fejlécében.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Személyes adatok 
 
A Személyes adatok ablakban módosíthatók az intézkedéshez szükséges 
alapadatok (azonosító, név, cím, jelszó …). Az azonosító csak a mellette 
levő engedélyező gomb kiválasztása után szerkeszthető. A kapcsolódó 
azonosító megadásával lehetőség van az objektum azonosítók 
összerendelésére, például telefonos és rádiós ügyfélszám, vagy 
partíciónált rendszer esetén. Egy külön gomb segítségével lehet elérni az 
Ügyfélhez tartozó megjegyzéseket és telefonszámokat.  
 
A Módosítás gomb a mellette levő engedélyező gomb kiválasztása után 
érthető el.  
 
Az Ügyfélhez tartozó megjegyzések és információk ablakba maximum 
kb. 10000 karakternyi szöveg vihető fel. Ide zónakiosztástól kezdve 
bármilyen, az intézkedést segítő információ felvihető. Új sort a 
CTRL+ENTER billentyűkombinációval lehet kezdeni. 
 
 

Az Ügyfélhez tartozó telefonszámok 5-ös csoportban három oldalra vannak rendezve, ezért 
maximum 15 telefonszámot lehet egy azonosítóhoz rögzíteni. Minden telefonszámhoz külön-külön 
megadható egy-egy 100 karakter hosszú szöveg.  
 
Megjegyzés: Az áttekinthetőség és a könnyebb kezelhetőség miatt érdemes a telefonszámokat a 
belföldi előhívószám (06), a körzetszám és a telefonszám szerint elkülönítve felvinni.  
 
A Módosítás gomb megnyomásával mindhárom oldalt elmenti. 
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Technikai adatok 
 
A Technikai adatok oldalon lehet beállítani az objektumra jellemző paramétereket, amelyek alapján figyeli a program az állapotváltozásokat.  

 
Itt adható meg, hogy az eseménytípus szerinti nyugtázástól eltérően 
Minden eseményt nyugtázni kelljen, vagy minden eseményt típustól 
függetlenül nyugtázzon le az ALARM SyS (Automatikus nyugtázás).  
 
A Partícióval kiegészített ügyfélszám Contact ID és SIA üzenet 
esetén bekapcsolásával lehetőség van a  Contact ID és SIA 
formátumoknál arra, hogy automatikusan a 4 számjegyes 
ügyfélszámból létrehozzon egy 6 számjegyeset az azonosító és a 
partíció felhasználásával. Az így kapott azonosítót önálló 
objektumként lehet kezelni saját ügyféladatokkal és státuszfigyeléssel. 
 
Ha olyan digitális vevőkészülék van csatlakoztatva a számítógéphez, 
amely alkalmas arra, hogy a hívó telefonszámát rögzítse és 
továbbadja, akkor a program minden esetben eltárolja egy fájlba 
(ALARMSYS.V1\DATA\CALLERID\dátum.txt) az időpontot, a 
vevősorszámot, a vonalkártya sorszámot valamint a hívó 
telefonszámot. Abban az esetben ha a hívás során kommunikációs hiba 
lép fel, vagy el sem indul a kommunikáció, akkor az ALARM SyS-ben 
egy üzenet generálódik XTE eseménykóddal, amiben az jelenik meg, 
hogy HIBA A KÖVETKEZŐ SZÁMON: XXXXXXX. Ha a technika adatoknál a 
Telefon hívószám azonosítás engedélyezve van és a mellette levő 
mezőben meg van adva annak a telefonszámnak az utolsó 10 
számjegye, ahonnan a riasztóközpont telefonál, akkor a program nem 
csak a hibás hívásoknál és kommunikációknál tudja megjeleníteni a 
bejövő telefonszámot, hanem akkor is, ha nem az ügyfélhez tartozó 
telefonszámról érkezik be az ügyfél azonosítója (XTA - ISMERETLEN 
TELEFONSZÁM:XXXXXXX).  

 
Az Alapkódtábla legördíthető ablakban választható ki az a kódtábla, amiben az ALARM SyS keresi az ügyfélhez bejövő eseménykódot, ha az ügyfél 
egyedi kódtáblájában nem találta. Ezek az alapkódtáblák szabadon létrehozhatók és szerkeszthetők. Alapértelmezésben a VBAU_1.DB kódtábla 
van kiválasztva, ami egy minta jellegű, általános 4/2-es kódtábla. Ha az ALARM SyS már egy létező felügyeleti állomáson kerül beüzemelésre, 
akkor érdemes ezt a kódtáblát átalakítani a használatban levő 4/2-es kódtáblához, de természetesen bármennyi 4/2-es kódtábla létrehozható, 
akár riasztóközpont típusonként külön-külön is.  
Szabványos szövegű formátumok (Contact ID és SIA) formátum esetén automatikusan a CID.DB-ben, vagy a SIA.DB kezdi meg az eseménykód 
kikeresését, ezért nem baj ha az alapállapot (VBAU_1) marad ezeknél a kommunikációs típusoknál. Az alapkódtábla kiválasztásánál akkor 
szükséges megadni a CID.DB-t, vagy a SIA.DB-t, ha az adott objektumhoz az alapszövegtől eltérő egyedi kódtáblát kell létrehozni (pl. Betörés – 1. 
partíció – 1. zóna helyett Betörés az épület bejáratánál), mert csak ilyenkor tudja a program, hogy az egyedi kódtáblában nem csak egy 4/2-es 
kódnak megfelelő eseménykódot kell megadni az új kódtábla elem felvitelénél, hanem a CID-hez, vagy a SIA-hoz tartozó esemény megnevezésen 
kívül a zóna vagy felhasználói számot, valamint Contaci ID esetén a partíciót (csoportot) is. 
 
Az ALARM SyS program Státusz és Probléma ablakában megjeleníthető információkhoz ki kell tölteni objektumhoz (azonosítóhoz) tartozó 
technikai adatlapon szereplő AC, Tesztkód, Nyitás-zárás és rádiós rendszer esetén a Rádiós térerő szint figyelést.  
Az AC figyelés engedélyezésével a az objektumok hálózati állapotát lehet ellenőrizni. Ehhez természetesen meg kell adni, hogy milyen 
eseménykódokat küld a riasztóközpont a hálózati feszültség hibájánál, illetve a hiba megszűnésekor (visszaállás). Az akku kapacitásának 
megadásakor azt kell figyelembe venni, hogy akkumulátorról hány órát üzemel teljes terhelés mellett a rendszer. Ha az AC figyelés mezőben a 
Hiba esetén üzenet be van kapcsolva, akkor AC hiba esetén a program a megadott akku kapacitás alapján folyamatosan ellenőrzi a rendszer 
működési idejét, és ha eléri az 1 órát (állítható), akkor egy XAC eseménykódot generál az ALARM SyS-ben, amire az jelenik meg, hogy A 
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG NEM ÁLLT VISSZA!  
 
A Tesztkód figyelés bekapcsolásával az ismétlődő tesztkód meglététét lehet ellenőrizni. Ehhez ki kell tölteni a tesztkód Ismétlődésének idejét, 
ami lehet napban (Naponkénti tesztfigyelés) vagy percben megadva (Percenkénti tesztfigyelés). Főleg a naponkénti tesztfigyelés esetén fontos a 
Tesztidő (óra-perc), valamint az eltérés megadása. Természetesen a percenkénti tesztfigyelés esetén az eltérést percben kell megadni. 
Hasonlóan az AC figyeléshez, itt is beállítható, hogy a tesztkód elmaradása (hiba) esetén automatikusan egy üzenet jöjjön létre (XTS – ELMARADT 
TESZTKÓD).Abban az esetben ha a riasztóközpont órája pontatlan és folyamatosan eltérő időben érkezik a tesztkód, akkor kiválasztva az utolsó 
teszt idejének elmentését, mindig az utolsó teszt idejéhez viszonyítja a következő teszt érkezését (meglétét). Ha a riasztóközpont olyan, hogy 
csak akkor küld tesztkódot, ha nincs más kommunikáció a megadott időn belül, akkor előfordulhat, hogy pl. az objektum rendszeres zárása és 
nyitása esetén akár hetekig, hónapokig nem érkezik tesztkód. Ilyenkor be kell kapcsolni, az utolsó kommunikáció ideje elmentve engedélyező 
gombot, mert csak ez alapján tudja a program, hogy nem a tesztkódot kell néznie, hanem a kommunikáció meglétét. Az utolsó teszt idejének 
elmentése és az utolsó kommunikáció idejének elmentése gombok közül csak az egyiket lehet kiválasztani. Bármelyik esetén az utolsó teszt vagy 
az utolsó kommunikációnál automatikusan felülírja a tesztidőt, ami alapján a következő tesztet vagy kommunikációt várja. 
Fontos: A tesztkódot minden esetben ki kell tölteni, még akkor is ha nem tesztkódot, hanem a kommunikáció meglétét ellenőrzi a program. 
Abban az esetben, ha a tesztfigyelés percben lett megadva és kisebb mint 30 perc (állítható), valamit hiba esetén üzenetet kell létrehozzon, 
akkor az ALARM SyS csak a változást jeleníti meg, az ismétlődő tesztkódokat nem menti le a napi adatbázisba csökkentve annak méretét, de 
kimaradás esetén megjelenik a TESZTKÓD ELMARADÁS belső üzenet. Ha helyreáll a kapcsolat, akkor újból megjelenik az első teszt esemény, de 
az ismétlődések már nem. 
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Nyitás-zárás figyelés engedélyezésekor lehetőség van a egy azonosító nyitási és zárási állapotát folyamatosan figyelni. Ez egyrészt alkalmas 
akkor, ha az a feladat, hogy ellenőrizni kell azt, hogy pl. egy üzlet a megadott időben lehessen csak nyitva (Zárva maradt, Tiltott nyitás), illetve 
arra is alkalmas, hogy felhívja a figyelmet arra, ha véletlenül nem élesítették a riasztót(Nyitva maradt).  
 
A Beállítás gomb megnyomása után lehet a nyitási és a zárási időket kétféleképpen 
megadni. Az egyik esetben a kijelölt napokon minden nyitás, illetve minden zárás 
ugyanabban az időpontban történik (Mindig ugyanakkor nyitnak és zárnak a kijelölt 
napokon). A másik esetben a hét minden napjára külön-külön megadható, hogy mikor 
nyitnak és mikor zárnak. A nyitás és a zárás idejéhez megadható eltérés (perc) minden 
napra ugyanaz. A Módosítás gomb megnyomásával – a mellette található engedélyező 
gomb bekapcsolása után - lehet eltárolni a nyitási-zárási időket. A Nyitás-zárás 
figyelésnél is lehetőség van arra, hogy ne csak az ALARM SyS probléma ablakában 
jelenjen meg annak az objektum azonosítója, ami a beérkezett üzenetek alapján 
éppen az ellenkező állapotban van, hanem külön eseményként is figyelmeztesse a 
diszpécsert.  
A Nyitva maradt/Tiltott nyitás hibaüzenet engedélyezésével azoknál az azonosítóknál, 
ahol a beállított nyitás-zárás idők alapján az objektumnak zárva kellene lennie és az 
utolsó üzenet szerint éppen nyitva van, létrehoz egy új eseményt az ügyfél 
azonosítójával (XOP - NYITVA MARADT VAGY TILTOTT NYITÁS!). Ezzel egyrészt 
figyelmeztetni lehet a diszpécsert ha az objektumot véletlenül nem zárták be (NYITVA 
MARADT ), illetve az is megjelenik, ha valaki tiltott időben kapcsolta ki a 
riasztóközpontot (TILTOTT NYITÁS).  
A Zárva maradt/Korai zárás hibaüzenet bekacsolása után hibaüzenetet generál a 
program az ügyfél azonosítójával és ZÁRVA MARADT VAGY KORAI ZÁRÁS megnevezéssel 
(XCL), ha a riasztóközponttól beérkező utolsó üzenetek alapján zárva van a rendszer, 
de a programban beállított értékek szerint nyitva kellene lennie. Ez az esemény akkor jelenik meg, ha már ki kellett volna nyitni az objektumot 
(ZÁRVA MARADT), vagy akkor, ha még nyitva kellene lennie, de valamilyen oknál fogva bezárták (KORAI ZÁRÁS). 
 
Rádiós távfelügyeleti rendszer esetén a vevő típusától függően figyelhető a vett esemény térereje. Ennek az értéknek változatlan adó és vevő 
esetén közel állandónak kell lennie. A Rádiós térerő szint figyelés hibaüzenettel engedélyezésével a Mért térerő beállítása után az ALARM SyS 
folyamatosan figyeli a beállított értéktől való eltérést. Ha az üzenetek térereje több mint kettővel kevesebb (állítható), akkor megjelenik egy 
esemény (XSL - AZ UTOLSÓ ÜZENET TÉREREJE ALACSONY!), aminek hatására a diszpécser intézkedhet a szervizeléssel kapcsolatban. 
 
Alaprajz adatok 
 
Az Alaprajz adatoknál állíthatók be az azonosítóhoz rendelt képek és a rajta megjelenő ikonok, megnevezések.  
 

A szerkesztendő képet az Alaprajz kiválasztás gombbal lehet megadni. 
Minden ügyfélszámhoz maximum 9 különböző kép (1-9) rendelhető, de 
lehet egy közös képet is használni (0 - XXXX), ha az ALARM Setup-ban ez 
engedélyezve van (ALARM SetUp/Program beállítások/Program 
beállítások/Egyéb paraméterek). Itt lehet kiválasztani az elérhető, 
korábban az ügyfélhez hozzárendelt képeket. Ha valamelyik pozíció nem 
érhető el (szürke), akkor az azt jelenti, hogy az a hely még üres, nincs 
hozzárendelve kép. Új képet felvinni új vagy módosítandó helyre az adott 
pozíciónál található ’…’ gombbal lehet. A beállított meghajtón és 
mappában levő használható képformátumok (*.bmp; *.jpg; *.pcd; *.pcx; 
*.tga; *.tif) a fájlnév ablakban jelennek meg. A megfelelő fájl 
kiválasztása után a kijelölt pozícióban megjelenik a fájl neve az elérési 
úttal együtt. A változtatásokat a Módosítás gombbal lehet eltárolni, 
másik képet pedig a Kiválasztás gombbal lehet betölteni. 

 
Ha a kép nagyobb méretű mint az ablak, akkor a jobb oldalon és alul található 
görgető sávokkal lehet mozgatni a megfelelő pozícióba, illetve az egér jobb 
gombjának lenyomása közben (kéz formájú ikon) is mozgatható a kép. 
A megfelelő szerkesztendő kép kiválasztása után az Új ikon gombbal lehet a 
gombok alatt található ikonok közül egyet-egyet az egér bal gombjának 
lenyomása közben behúzni a kép megfelelő pontjára. Miután egy ikon a 
megfelelő helyre kerül, feljön egy Kódhozzárendelés ablak, ahol az ikonokhoz 
rendelt eseménykódokat és megjegyzéseket lehet eltárolni. Az ikonhoz tartozó 
eseménykódokat a Kódtárolás és a Kódtörlés gombokkal lehet változtatni. 
Természetesen a Contact ID és SIA eseménykódoknál meg kell adni az CID, vagy 
a SIA megnevezést a zóna vagy felhasználói kódot, és a partíciót (csoportot). 
Ha a kódhozzárendelésnél valamelyik kódra ’?’ karakter lett beírva, akkor ott 
bármilyen kód szerepelhet. Például 4/2-es kódnál 3? esetén 30-3F-ig jelezni 
fog, ?? esetén pedig minden 2 karakteres bejövő eseménykódra jelezni fog. 
Contact ID és SIA esetén a kérdőjellel csak azt lehet megadni, hogy minden 
bejövő kódra jelezzen, ilyenkor az eseménytípusra, a particióra és zónára is 
kérdőjelet kell beírni (CID - ?????????, SIA - ????????). 
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 Az Új ikon gomb újbóli megnyomásával lehet visszatérni alapállapotba, ahol a többi nyomógomb is kiválasztható. 
 
Az Ikon törlés gomb hatására az egér kurzor megváltozik (jelzőlámpa), figyelmeztetve arra, hogy a hatására végleg törli azokat az ikonokat 
amelyik kétszeri kattintással ki lett jelölve. Nem csak az ikon, hanem a hozzá tartozó eseménykódok is törlődnek. Törlés üzemmódból az Ikon 
törlés gomb újbóli megnyomásával lehet visszatérni 
 
A Típusválasztással az ikon típusa utólag módosítható egy listából. A Kódkeresés gombbal ellenőrizhető, hogy egy beérkező eseménykód 
hatására, melyik ikon fog villogni, melyik ikonhoz lett rendelve a kérdéses kód. A Kódhozzárendelés, törlés segítségével később is módosítható 
az ikonokhoz rendelt eseménykód lista az új ikon felvitelénél leírtaknak megfelelően. 
 
Tevékenységi lista 

 
Tevékenységi listával ügyfelenként és eseménytípusonként eltérő intézkedési 
megjegyzéseket lehet megadni. Ha az ügyfélhez még nincs tevékenységi lista 
hozzárendelve, akkor az Új tevékenységi lista látható a gombon. Ezt megnyomva 
létrehozza az üres adatbázist, és a gomb szövege is megváltozik Tevékenységi listára. Az 
adatbázis az ügyfél azonosítójával jön létre a ALARMSYS.V1\DOIT\ könyvtárban. 
A szerkeszthető tevékenységi lista részben a legördíthető ablakban ki kell választani azt az 
eseménytípust, amihez szükséges az adott ügyfélnél egyedi intézkedéseket is végrehajtani, 
és az alatt levő ablakba beírni a megjelenítendő szöveget. Minden eseménytípusnál külön-
külön kell a Módosítást elvégezni (ha engedélyezve van).  
Lehetőség van másik, tevékenységi listát tartalmazó azonosítóról átmásolni intézkedési 
szöveget. Ehhez először ki kell választani a másolás gomb fölött azt az ügyfélszámot, 
amihez már korábban el lett mentve a másolandó szöveg, majd az eseménytípus megadása 
után a szöveget a Másolás gombbal lehet a szerkeszthető részbe beilleszteni.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Egyéni kódtábla 
 
Egyéni kódtáblánál megadásakor a technikai adatoknál pontosan be kell 
állítani a kommunikációhoz tartozó alapkódtáblát (4/2, CID, SIA), mert a 
program ez alapján tudja, hogy milyen jellegű kódok vihetők fel. Amíg 
nincs még egyedi kódtábla az ügyfélhez rendelve, addig az ügyfél 
kiválasztásnál az Új egyéni kódtábla szöveg jelenik meg, aminek 
megnyomása után létrehozza az üres egyéni kódtáblát az ügyfél 
azonosítójával az ALARMSYS.V1\CODETBL\CUSTOM\ könyvtárban és a gomb 
szövege megváltozik Egyéni Kódtáblára. 
A megjelenő Kódtábla módosítás ablak tartalmazza az adott egyéni 
kódtáblában szereplő eseménykódokat a hozzá tarozó eseménytípussal és 
megnevezéssel. Fontos: Egyedi kódtáblába csak az alapkódtáblától eltérő 
megnevezésű kódokat vagy az ott nem szereplő egyedi kódokat kell 
felvinni!  
 
Ha 4/2-es alapkódtábla van az ügyfélhez beállítva, akkor lehetőség van 
valamelyik 4/2-es alapkódtáblából kimásolni egy-egy eseménykódot a 
hozzá tartozó típussal és megnevezéssel. Ehhez a másolható kódtábla 
mezőben először a legördíthető ablakban ki kell választani a forrás 4/2-es 
alapkódtáblát, majd ki kell jelölni a másolandó elemeket. Ha a Másolás 
gomb engedélyezve van, akkor a megnyomása után automatikusan 
bekerülnek a másolható alapkódtáblában kijelölt elemek a szerkeszthető 
kódtáblába. 
 
Contact ID vagy SIA alapkódtábla esetén nincs lehetőség másolásra, de az Autó kódg. gombbal akár több eseménykód is létrehozható, könnyítve 
ezzel az egyedi kódtábla kitöltését. Mivel ezeknél a kommunikációs típusoknál a beérkező eseményeknél a megnevezés mezőben a Contact ID 
vagy SIA kódhoz tartozó megnevezés kerül kiírásra (pl. E130 - Betörés), és a zóna vagy felhasználói kód, valamint a csoport vagy partíció külön 
mezőkben jelennek meg. Szükség lehet, hogy az esemény megnevezése – a 4/2 kódoknál megszokott módon - tartalmazza már a zónaszámot vagy 
a felhasználói kódot is (pl. Betörés az 5. zónában), ezért ehhez egyedi kódtáblába kell felvinni minden előfordulható zónát vagy kódot. Az 
automatikus kódgenerálás segítségével csak a kezdeti és vég zónaszámot illetve partíciót kell megadni a Contact ID vagy a SIA kódhoz és az 
esemény megnevezésében behelyettesíti a |G|-t a partíciónak (csoportnak), a |Z|-t a zónának (felhasználói kódnak) megfelelően. 
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 Példa: 
 
Első és utolsó csoport vagy partíció 01, 02 
Első és utolsó felh. kód vagy zóna 001, 003 
Esemény, Riasztás típusa  Betörés 
Contact ID kódok és megnevezések E130 – Betörés 
Esemény megnevezése  Betörés jelzés |G|. partíció, |Z|. zóna 
 
Létrejövő 6 darab eseménykód megnevezése: 
 
Betörés jelzés 01. partíció, 01. zóna 
Betörés jelzés 01. partíció, 02. zóna 
Betörés jelzés 01. partíció, 03. zóna 
Betörés jelzés 02. partíció, 01. zóna 
Betörés jelzés 02. partíció, 02. zóna 
Betörés jelzés 02. partíció, 03. zóna 
 
 

 
A Törlés gomb engedélyezése illetve megnyomása után a szerkeszthető kódtáblában kijelölt elemek törölhetők. Fontos: a törlés funkció végleg 
törli a kijelölt kódokat, ezért használat előtt javasolt biztonsági másolatot készíteni! 
 
Egy eseménykódra kétszer rákattintva, vagy a kiválasztás után a Módosítás gombot 
megnyomva feljön a Kódtáblaelem módosítás ablak, ahol módosíthatók az 
eseménykód adatai. A tároláshoz előszőr itt is engedélyezni kell a Módosítás gombot. 
4/2 kód esetén csak az eseménykódot, esemény, riasztás típusát és az esemény 
megnevezését kell megadni, de Contact ID-nál, vagy SIA formátumhoz tartozó egyedi 
kódtáblánál az eseménykód helyett meg kell adni a zóna vagy felhasználói kódot, a 
csoportot vagy particiót és a Contact ID vagy SIA kódot és megnevezést.  
A Windows-ra jellemző módon a SHIFT és a CTRL gombokkal akár több elem is 
kijelölhető a másoláshoz illetve a törléshez. Minden változtatás után automatikusan a 
kód alapján sorbarendezi a szerkeszthető kódtáblát.  
 
 
 
 
Új ügyfél 
 
Új azonosítót az Úgyfél menü/Új Ügyfél menüpontban lehet az adatbázisba felvinni. Ehhez meg kell adni a legszükségesebb alapadatokat 
(azonosító, ügyfélnév), vagy ha van kiválasztott ügyfél akkor az alapján lehet megadni az új ügyfelet, persze az adatok módosítása után.  
Megjegyzés:  A programban nem lehet ugyanolyan azonosítóval eltárolni több ügyfelet! 
A mentéshez a Tárolás gombot kell megnyomni az engedélyezés után. A kiválasztott ügyfél módosul a felvitt új ügyfélre, ezért a további adatok 
felvitelénél az Ügyfél menü/Ügyfél szerkesztés menüpontjában már rögtön a kiválasztott azonosítóra ugrik. 
 
Ügyfél törlés 
 
Az Ügyfél menü/Úgyfél törlés hatására megjelenő ablakban lehet kiválasztani azt az ügyfélszámot amit törölni kell az adatbázisból. Hasonlóan az 
Ügyfél szerkeszésnél is megismert módszer alapján, itt is lehetőség van azonosító vagy név szerint rendezni a listát a könnyebb keresés miatt. A 
törléshez először be kell kapcsolni a Törlés gomb mellett található engedélyező ablakot, majd utána használható a Törlés gomb. 
Fontos: Az ügyfél adatai végelegesen törlődnek beleértve a tevékenységi listát és az egyéni kódtáblát is! 
 
Diszpécser adatainak módosítása 
 
A Diszpécser menü/Diszpécser adatainak módosítása menüpontban lehet a rendszerbe korábban felvitt felhasználók adatait, jelszavát és 
jogosultságait módosítani. A Módosítás gombra csak az ablakban megadható adatokat (név, telefonszám, cím) tárolja el, a felhasználó jogkörét 

illetve a jelszavát külön gombbal lehet elérni. 
 
Kód, jelszó 
A Kód, Jelszó megadásakor  figyelni kell arra, hogy a kód csak számokból állhat és 
maximum 3 számjegyet lehet megadni. A jelszó maximum 10 karakter lehet és egymás 
után kétszer kell beütni, hogy véletlen elgépelésből ne történjen hiba. Rendszergazdai 
jogkörrel más felhasználók jelszava is módosítható, vagy ha elfelejtették, akkor 
beállítható. 
 
Fontos: A program megkülönbözteti kezeli a kis és nagybetűket, ezért megadáskor erre 
nagyon figyelni kell! 
 
Jogkör, jogosultság 
A Jogkör megadásakor lehetőség van arra, hogy egyes felhasználóknak engedélyezzük vagy 
tiltsuk a program valamelyik funkcióját. Az OK gomb elmenti az adatbázisba a 
beállításokat. 
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Új diszpécser 
 
Új diszpécser felvitelénél először meg kell adni a felhasználó nevét – és alapadatit - , majd a Tárolás gomb megnyomása után mindenféleképpen 
ki kell tölteni a kódot és a jelszót, valamint a jogosultsági szintet a Diszpécser adatainak módosításánál leírtaknak megfelelően, mert a kilépés 
gomb csak ezután érhető el.  
 
Diszpécser törlés 
 
Diszpécser törléshez ki kell választani a törlendő felhasználót, és engedélyezni kell a Törlés gombot, aminek megnyomása után végleg törlődik az 
adatbázisból.  
Megjegyzés: A bejelentkezett felhasználó önmagát nem törölheti. 
 
Jelszó módosítása 
 
Jogosultsági szinttől függetlenül minden felhasználónak lehetősége van saját jelszavának 
módosítására a Diszpécser menü/Jelszó módosítás menüpontban.  
 
Fontos: A program megkülönbözteti kezeli a kis és nagybetűket, ezért megadáskor erre nagyon 
figyelni kell! 
 
 
 
 
 
Alapkódtáblák 
 
Az Alapkódtáblák menüben lehet a különböző típusú alapkódtáblákat (4/2, CID, SIA, 0000) szerkeszteni. Az alapértelmezett alapkódtáblák az 
ALARMSYS.V1\CODETBL\BASIC könyvtárban találhatók: 
- VBAU_1.DB  4/2-es alapkódtábla (általános) 
- ALRSYS.DB 4/2-es belső üzeneteket tartalmazó alapkódtábla 
- 0000.DB  4/2-es digitális vevő saját üzeneteit tartalmazó alapkódtábla 
- CID.DB  Contact ID alapkódtábla 
- SIA.DB  SIA alapkódtábla 
 
4/2 alapkódtáblák módosítása 
 
A 4/2 alapkódtáblák módosítása megegyezik az egyéni kódtábla módosításával (ügyfél szerkesztés). A felső sorban a legördíthető ablakban lehet 
kiválasztani, hogy melyik 4/2-es alapkódtábla jelenjen meg, valamint itt adható meg új 4/2-es alapkódtábla is.  
Fontos: Az új kódtábla neve nem lehet hosszabb 6 karakternél, és nem tartalmazhat speciális vagy ékezetes karaktereket. 
 
SIA és a Contact ID alapkódtáblák 
 
A SIA és a Contact ID alapkódtáblák külön-külön menüpontban érhetők el. Mivel ezek szabványos kódtáblák ezért mindkettőből csak egy létezik, 
a 4/2-es kódtáblánál megismert másolás funkció itt nem használható. A SIA esetén az eseménykód két karakter (pl. BA – Betörés, BR – Betörés 
visszaállás), Contact ID esetén pedig 4 karakter (pl. E130 – Betörés, R130 – Betörés visszaállás), ami az esemény megnevezésére utal. 
Természetesen a program a megadott eseménytípus és megnevezés alapján kezeli az eseményt, ezért szükség esetén módosítható az 
eseménytípus, vagy a megnevezés, illetve újabb SIA vagy Contact ID kód is felvihető. 
 
0000 – Szerviz kódtábla  
 
A 0000 – Szerviz kódtábla módosításban egy speciális 4/2 kódtábla jelenik meg, ami tartalmazza a program által ismert digitális vevőkészülékek 
szervizüzeneteit. A 4/2-es kódtábla módosításánál megismert műveletekkel lehet változtatni ezt az alapkódtáblát is, ha új kódot kell felvinni, 
vagy valamelyiket módosítani kell, mert a felhasznált digitális vevőtől érkező események nem jelennek meg vagy mást jelentenek.  
 
Megjegyzés: Mivel minden eseménykódhoz tartozik egy esemény típus, ami megadja, hogy kell-e nyugtázni az eseményt, ezért ha valamelyik 
esemény nyugtázása szükségtelenné válik, akkor át kell tenni egy olyan eseménytípusba, ami az eseménynek megfelel, de nem kell nyugtázni. 
Az ALRSYS.DB file a belső üzeneteket tartalmazza (3 karakter, pl. XBE – Belépés az ALARM SyS-be). Mivel ez a fájl minden frissítéskor bővülhet, 
illetve változhat, ezért az esetleges korábbi módosításokat a frissítés után újra el kell végezni.   
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ező ablak:  

Program beállítások 
 
A Program beállítások menüben lehet beállítani az ALARM SyS az ALARM List és az ALARM SetUp program paramétereit, ezért az esetleges 
módosítások után újra kell indítani a programokat, mert a legtöbb paramétert csak az induláskor olvassa be. 
 
Hardver beállítások 
 

A Hardver beállítások menü tartalmazza azokat a menüpontokat, ahol a digitális vevő 
és a modem beállításait lehet változtatni.  
A program maximum 4 digitális vevőt tud egyszerre kezelni, ezért külön-külön 
menüpontokban (1. Digitális vevő, .. , 4. Digitális vevő) kell a számítógéphez soros 
porton csatlakoztatott vevő típusát kiválasztani és engedélyezni, illetve a soros port 
jellemzőit és az ellenőrző jel (heartbeat) idejét beállítani.  
 
A Modem menüpontban lehet engedélyezni és beállítani a tárcsázásra használható 
modem paramétereit mind a soros portra, mind a tárcsázásra vonatkozóan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyugtázás beállítás 
 
A Program Beállítások/Nyugtázás hatására megjelenő ablakban lehet a maximálisan 
használható 99 eseménytípus nyugtázási jellemzőit és színét beállítani. Az ablakban 
egyidőben csak tíz eseménytípus jelenik meg, ami a jobb oldali görgethető sáv 
segitségével  mozgatható. Minden eseménytípus a saját megnevezésével és színével 
jelenik meg. A megnevezés mellett található gomb (…) megnyomása után megjelenő 
ablakban választható ki a megfelelő szín, ami a módosítás után automatikusan az 
eseménytípus megnevezésének színét is beállítja. Minden sorhoz tartozik 4 
engedély
 
1. akkor kell bekapcsolni, ha az adott eseménytípust nyugtázni kell  
2. kiválasztásakor a nyugtázandó eseménytípus adott időn belüli ismétlődését 

automatikusan lenyugtázza (csak szerver üzemmódban használható, az idő és az 
ismétlések száma is beállítható a NETSETUP.EXE programmal) 

3. engedélyezésekor a nyugtázandó üzenetnél rögtön tárcsázza az 1. telefonszámot a 
csatlakoztatott modem segítségével 

4. a kiválasztott eseménytípusoknál lehetőség van az ALARM SyS nyugtázó ablakában 
megkülönböztetni éles, téves, lemondott és próba riasztásokat ami 
listakészítéskor szűrési lehetőséget biztosít 

 
A megfelelő paraméterek és színek beállítása után az engedélyezett Módosítás 
gombbal kell eltárolni a változtatásokat. 
 
 
 
Prioritás és megnevezés 
 

A program beállításokon belül a Prioritás és megnevezés menüpontban lehet az 
eseménytípusok prioritását és megnevezését beállítani. A prioritási szint szabályozza azt, hogy 
több nyugtázatlan esemény közül melyik jelenjen meg először kezelendőként. A lista típus és 
prioritás szerint is beállítható az ablak jobb felső sarkában. Egy eseménytípusra kétszer 
rákattintva a lenti szerkesztő mezőkben külön sorban megjelenik a kiválasztott eseménytípus 
prioritása és megnevezése, ahol szabadon módosíthatók. Minden eseménytípus módosításánál 
külön-külön meg kell nyomni a Módosítás gombot, ha a változtatásokat el kell tárolni.  
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Egyéb paraméterek 
 
Az Egyéb paraméterek ablakban a programok működésével kapcsolatos legfontosabb beállításokat lehet végrehajtani. 
 
A Beállított Windows verzió segítségével a program soros működését és e listaablakok kezelését lehet optimalizálni a számítógépen futó 
Microsoft Windows operációs rendszerhez.  
 

Ha csak a rendszergazdáknak 
engedélyezet az ALARM SyS 
program leállítása, akkor a 
Kilépés az ALARM SyS-ből 
csak rendszergazdai jogkörrel 
funkciót be kell kapcsolni. 
Ilyenkor a diszpécserek nem 
léphetnek ki a programból. 
  
Abban az esetben Használható 
ideiglenes kilépés, ha a 
felhasználó valamilyen ok 
miatt egy átmeneti időre nem 
tudja kezelni a bejövő 
üzenetet, és csak olyan 
személy nyugtázhassa le a 
bejövő eseményeket, akinek 
van saját kódja a program 
kezeléséhez.  
  
Mivel a távfelügyeleti 
programcsomag 3 programból 
áll (ALARM SyS, List, SetUp), és 

akár egyszerre is futhatnak a számítógépen, az egyszerre történő megjelenéssel csökken az ALARM SyS hasznos felülete és egyúttal a 
megjeleníthető események száma.  Beállítható, hogy az ALARM List menüje az ALARM SyS-ben jelenjen, ami lehetőséget ad arra is, hogy az 
eseménylista készítés az ALARM SyS jobb oldalán található List gombjával rögtön elérhető legyen és így a kezelés is gyorsabb. 
 
Az ALARM SyS egyszerre csak egy nyugtázó ablakot tud megjeleníteni, ezért beállítható, hogy Nyugtázott eseményből automatikusan kilép új 
nyugtázásakor. Ezzel azonnali intézkedést tesz lehetővé, de ha éppen egy nyugtázott eseményhez gépelt be valamilyen megjegyzést a 
felhasználó, akkor azt újból meg kell ismételni, mert még nem történt meg a tárolás. Ha nincs bekapcsolva ez a funkció, akkor csak abban az 
esetben nem jelenik meg a nyugtázandó üzenet automatikusan, ha egy nyugtázott esemény van megnyitva. Miután a diszpécser bezárja a 
nyugtázott üzenet ablakát, automatikusan a legnagyobb prioritású nyugtázatlan esemény jelenik meg. 
 
Beállítható az is, hogy a képernyőn levő ablakoktól függetlenül az Esemény nyugtázása nem jelenik meg automatikusan, ilyenkor a Legnagyobb 
prioritású esemény gomb megnyomásával, vagy a nyugtázatlan események közül valamelyik kiválasztásával jeleníthető meg a nyugtázó ablak. 
 
Azért, hogy a nyugtázás véletlen gombnyomás hatására ne történjen meg, engedélyezhető, hogy A Nyugtázás gomb csak külön engedélyezés 
után érhető el. Ilyenkor a nyugtázó ablakban levő nyugtázó gomb nem aktív, a mellette levő engedélyező gombra kattintva lehet a nyugtázást 
elérni. Mivel ez a funkció a figyelmetlenség kizárása miatt került a programba, ami leginkább az éjszakai órákra a legjellemzőbb, ezért 
Biztonsági időszakot lehet órában megadni amikor ez a funkció működik. 
 
A Figyelemfelhívó nyugtázó ablak bekapcsolása után nyugtázatlan eseménynél a nyugtázó ablak fejléce villogni fog ezzel is megkülönböztetve 
egy nyugtázott eseménytől. Mivel a nyugtázáskor a tevékenységi lista és a notesz egy külön ablakban jeleníthető meg, ezért fontos lehet, hogy 
riasztás esetén külön gombnyomás nélkül rögtön feljöjjön. Ezt lehet A Tevékenységi lista és a Notesz automatikusan megjelenik gombbal 
engedélyezni. 
 
Minden ügyfélhez hozzá lehet rendelni egy 0. térképet, ha Létezik közös térkép file a \BITMAP\ könyvtárban (XXXX.JPG). Ezt a képet minden 
ügyfél rögtön használhatja, nem kell külön-külön felvinni. Elsősorban akkor van jelentősége, ha a megfigyelt objektumok mindegyike a térképen 
megtalálható és az ügyfél szerkesztésnél egy ikonnal kijelölhető. 
Megjegyzés: Nem érdemes túl nagy képfájl használni, mert a gépet leterheli és lassítja az intézkedést. 
 
Amikor beérkező eseményeket a program feldolgozta és eltárolta egy, az esemény típusára jellemző hangot is lejátszik. Beállítható, hogy 
nyugtázandó eseménynél, amikor feljön a nyugtázó ablak, újból hallható legyen a rá jellemző hang (Hangjelzés riasztást nyugtázó ablak 
megjelenésekor). Azért, hogy folyamatosan figyelmeztesse a program a diszpécsert arra, hogy van még olyan esemény ami nincs nyugtázva, 
megadott időközönként egy figyelmeztető hangjelzést lehet hallani. A Nyugtázatlan eseményre figyelmeztető hangjelzés ismétlődését 
másodpercben kell megadni, és 0 esetén lehet letiltani. 
Megjegyzés: Ha az ismétlődés ideje megegyezik a hangfájl hosszával, akkor folyamatosra lehet állítani.  
 
AC - Hálózati hibák automatikus nyugtázásához tartozó időt percben kell megadni. Alapértelmezésben 0, ami azt jelenti, hogy nem elérhető ez 
a funkció az ALARM SyS programban. Ha 0-nál nagyobb szám lett megadva, akkor az ALARM SyS a funkció engedélyezése után a megadott ideig 
automatikusan lenyugtázza a hálózati hibát jelentő kódokat.  
 
Az ALARM SyS program minden nap új esemény-adatbázisban rögzíti a beérkező üzeneteket, de számítógéptől függően egy bizonyos 
adatmennyiség felett már olyan sok sor jelenhet meg a listaablakban, ami lassítja a program működését - főleg hálózati üzemmódba – és a 
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kezelést is, mert inkább eseménylistát készítenek a felhasználók az üzenetek keresésekor. Ezért meghatározható az ALARM SyS eseménylista 
ablakában megjelenő utoljára beérkezett üzenetek száma, illetve az is, hogy az ALARM SyS indításakor az utolsó X üzenet jelenjen meg.   
 
Ismeretlen azonosítójú esemény automatikus nyugtázása, vagy az Ismeretlen eseménykód automatikus nyugtázása bekapcsolása után az 
ismeretlen azonosítóval, vagy ismeretlen eseménykóddal beérkező üzenetet a program automatikusan lenyugtázza. 
Fontos: Egy jól működő távfelügyeleten nagyon hasznos, ha minél hamarabb kiszűrhetők a rossz beállítások, vagy egy-egy riasztóközpont hibás  
kommunikációja vagy elprogramozása, ezért ajánlatos ezeket a funkciókat kikapcsolni.   
 
Mivel Contact ID és SIA formátumok esetén ugyanazzal az azonosítóval több partíció (csoportot) állapota is átvihető, ezért az állapotok figyelése 
csak eltérő ügyfélszámmal oldható meg. Az Ügyfél menü/Ügyfél szerkesztés/Technikai adatok menüpontban engedélyezhető, hogy a 4 jegyű 
azonosítóból a partíció hozzáadásával egy 6 számjegyes azonosítót hozzon létre. Ehhez mindenféleképpen fel kell vinni az alap 4 számjegyes 
azonosítót. Az Ismeretlen azonosítójú CID üzenet ügyfélszámának átalakítása funkció bekapcsolásával nincs szükség az alap 4 számjegyes 
azonosító tárolására, mert Contact ID vagy SIA formátum esetén ha nem találja az azonosítót az adatbázisban, akkor automatikusan létrehozza a 
6 számjegyes ügyfélszámot és azt keresi tovább. Ismeretlen azonosító ilyen komm. formátum esetén csak akkor jelenik meg, ha a 6 számjegyes 
azonosítót sem találja. 
 
A digitális vevőkészülékek legtöbbjének működése olyan, hogy minden átadott üzenet után vár a számítógép felöl egy nyugtázást. Ha valamilyen 
ok miatt nem érzékeli a nyugtát, akkor megismétli az üzenetet mindaddig, amíg nyugtát nem kap. Abba az esetben ha a vevő és a számítógép 
között a kommunikáció rendben van, de a vevőtől olyan formátumban érkezik az üzenet, amit a számítógép nem ismer, ezért nem tud 
feldolgozni, akkor egy beállított értéknek megfelelő ismétlést vár, hogy kiszűrje a véletlen hibákat, és csak ezután nyugtázza le a vevő felé az 
üzenetet és jeleníti meg az Ismeretlen protokoll eseményt. A nyugtázó jel miatt a vevő, a memóriájában levő következő üzenetet küldi a 
számítógép felé, ami már valószínűleg egy ismert formátum. A digitális vevő felöl érkező ismeretlen protokoll lenyugtázása előtti ismétlések 
száma alapesetben 3. 
Megjegyzés: Ha egy jól működő rendszernél megjelenik az Ismeretlen protokoll, akkor a bejövő információt ellenőrizni kell, hogy egy véletlen 
hibából adódik-e, vagy egy olyan formátum, amit az ALARM SyS-ben használt protokoll lista nem támogat. Az ALARM SyS 1.30-ban már lehetőség 
van a protokoll lista szerkesztésére, vagy másik, eddig nem ismert vevő felvitelére.  
 
Az ügyfelek technikai adatainál engedélyezhető, hogy tesztjel elmaradás esetén az ALARM SyS egy saját belső üzenetet (XTS – ELMARADT 
TESZTKÓD) hozzon létre, viszont szükség lehet arra, hogy folyamatos elmaradás esetén ezt a figyelmeztető belső üzenetet a teszthez beállított 
ismétlés szerint újból megjelenítse. Ezt a funkciót a Naponkénti tesztelmaradás ismétlése, illetve a Percenkénti tesztelmaradás ismétlése az 
ügyfél adatai alapján engedélyezésével lehet elérni. 
Fontos: A percenkénti tesztelmaradás ismétlését csak akkor érdemes használni, hogyha nincs olyan rendszer bekötve a felügyeletre, ami nagyon 
sűrű tesztfigyelésre van állítva (pl. 30 percnél kisebb), ahol csak a változás jelenik meg, mert ilyenkor az elmaradást hasonló sűrűséggel 
ismételné, ami terheli a felügyeleti számítógépet.  
 
Eseményként megjelenő napló megjegyzések hatására az eseményekhez fűzhető megjegyzések nem csak az eseményhez tárolódnak, hanem 
külön eseményként is megjeleníthető. Az így létrejövő 99-es napló eseménytípusú üzenet megnevezésében megjelenik a megjegyzés eleje 
(Napló:…), ami listázáskor a valódi események között időrendi sorrendben található és később visszakereshető. Ez a funkció lehetőséget biztosít 
arra, hogy egy előre eltárolt NAPLÓ nevű azonosítóhoz belső megjegyzések lehessen fűzni, amivel pl. egy felügyeleti naplót lehet vezetni.   
 
Az ALARM SyS-ben a probléma ablak megjelenítésének ismétlődésével percben megadható, hogy milyen időközönként jöjjön fel a probléma 
ablak automatikusan. Alapértelmezésben 0, ami azt jelenti, hogy ez a funkció tiltva van. 
 
 
 
Kommunikáció tesztelés vevő nélkül (csak a DEMO verzióban) 
 
Kommunikáció tesztelés vevő nélkül menü engedélyezésével a DEMO verzióban lehetőség van az ALARM SyS-en belül eseményeket generálni, 
amivel ellenőrizni lehet a program működését a különböző típusú eseménykódokra. Ez a funkció csak ENIGMA típusú digitális vevőkészülék 
beállítása esetén érhető el. 
 
 
 
Biztonsági másolat beállítása és készítése 
 
Az ALARM SyS program saját maga is képes biztonsági másolat készítésére mind az ügyféladatokról, mind a napi eseményekről, amit a Program 
beállítások/Biztonsági másolat beállítása és készítése menüpontban lehet beállítani. Ehhez meg kell adni annak a folyamatosan elérhető, 
biztonsági másolatokat tartalmazó könyvtárnak a nevét (hálózati meghajtó nem javasolt), ahová a program elvégezheti a mentéseket. Az 
archiválás gombbal elkészíthető az ügyféladatokról, kódtáblákról, tevékenységi listákról és az alaprajzokról a biztonsági másolat. Mentéskor 
ellenőrzi, hogy volt e módosítva a másolandó fájl, és csak ez alapján dönti el hogy szükséges-e a művelet, ezért az első mentés követően a 
biztonsági másolat készítésének az ideje lerövidül. 
 
Beállítható a program úgy is, hogy az adatok változtatására szolgáló ALARM SetUp programból való kilépéskor automatikus mentést hajtson 
végre, de lehetőség van arra, hogy megadott naponként figyelmeztessen az archiválás szükségességére (Biztonsági másolásra figyelmeztetés X 
naponként) 
A Mentés a \PROGRAMS\ könyvtár. INI fájlokról kijelölő gombot csak akkor érdemes bekapcsolni, ha a másolás egy olyan meghajtóra, vagy 
számítógépre történik, ahol a jelenlegi beállítások nem okoznak gondot (pl. egy teljesen önálló BACKUP könyvtár, amelyik nem egy valós ALARM 
SyS munkakönyvtára – ALARMSYS.V1\BACKUP\). 
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Az ALARM SyS program a bejövő eseményeket egy-egy napi adatbázisfájlban tárolja az ALARMSYS.V1\DATA\ könyvtárban a napnak megfelelő 
névvel. Gép vagy rendszer leállásnál, bekövetkezhet olyan hiba, hogy ez fájl megsérül és így akár egy egész napi eseménylista is kimaradhat, 
ezért külön engedélyezhető, hogy az esemény adatbázisról minden órában készüljön másolat.  

 
Előfordulhat olyan eset, amikor az utolsó vagy akár több ezt megelőző archiválás is 
hibás ügyféladatokat vagy napi adatbázist tartalmaz. Ennek kiküszöbölésére a 
program az ügyféladatokról az utolsó 90 nap mentéseit külön-külön könyvtárba is 
bemásolja, valamint a napi eseményekről is megtalálható az utolsó 24 óra egy-egy 
mentése, amiből szükség esetén visszamásolható valamelyik korábbi, még 
biztonsággal használható adatbázis. Természetesen az ügyféladatokról a 90 napot 
megelőző mentéseket a program automatikusan törli.  
 
A mentések ugyanolyan könyvtárszerkezetbe kerülnek létrehozásra mint amilyen a 
forrás volt, ezért megoldható, hogy ugyanannak a gépnek egy másik merevlemezén 
kerüljenek tárolásra, ahol melegtartalékként telepítve van a MS Windows egyik op. 
Rendszere (9x, 2k, XP) és egy regisztrált ALARM SyS távfelügyeleti program. A mai 
számítógépek legtöbbje beállítható úgy, hogy a gép indításakor kiválasztható, hogy 
melyik winchesterről induljon (BOOT). 

 
Ha az ALARM SyS hálózati működésre van beállítva, akkor a másodlagos gépen szintén be kell állítani a biztonsági másolatok készítését. 
 
Megjegyzés: A rendszer teljes archiválása is megoldható, a teljes ALARMSYS.V1 könyvtár lementésével. Ezzel a másolás állapotát lehet 
létrehozni, egy másik számítógépen, de ilyenkor a program regisztrálása szükséges. Futtatható batch fájlok létrehozásával a fontosabb 
könyvtárak külön-külön is lementhetők a megfelelő batch fájl indításával (részletes leírás NETSETUP.EXE ismertetésénél). 
 
 
 
Adatbázisok ellenőrzése 
 
Az Adatbázisok ellenőrzése menüpontban lehetőség van az ügyféladatbázisok ellenőrzésére és esetleges javítására. Az ALARMSYS.V1\INFO\ 
könyvtárban levő ügyfél adatbázisokban (ACCOUNT.DB, PHONE.DB, NOTES.DB, TECH.DB, STATUS.DB) tárolt azonosítókat jeleníti meg 
egy-egy listaablakban. Minden ablak alján látható az adatbázishoz tartozó elemek száma (az összes ügyfélszám), ami egy ép adatbázis szerkezet 
esetén egyforma. Az ablakok végiggörgetésével ellenőrizhető, hogy valóban létező azonosítókat tárol a program. 
Fontos: Ha elemek száma megegyezik, de furcsa, ismeretlen karakterek is láthatók egy-egy ügyfélszám helyén, akkor szintén adatbázis probléma 
van, ezért a korábbi biztonsági másolatot kell használni. 
 
Ha látható eltérés az elemek száma között, akkor lehetőség van Csak a különböző 
rekordok megjelenítésére. Ilyenkor csak azok az ügyfélszámok jelennek meg, aminek 
valamelyik adatbázisban nincs párja. Ha az egyik listaablakban szereplő azonosító kétszeri 
kattintással ki lett jelölve akkor a Kilépés gomb mellett megjelenik egy Javítás gomb, ami 
kétféle funkciót láthat el: 
- Ha az ACCOUNT.DB-ben hiányzik az azonosító és így történik a javítás, akkor a többi 

adatbázisból törli az ügyfélszámot, és ilyenkor újból fel kell vinni az ügyfelet, ha 
szükséges. 

- Ha nem az ACCOUNT.DB-ben hiányzik valamelyik azonosító, akkor a javítás hatására 
létrehozza az azonosítót azokban az adatbázisokban, amelyikben nem szerepelt. 
Ilyenkor csak az adatokat kell leellenőrizni és módosítani a javított ügyfélszámoknál. 

 
A megjegyzéseket tároló NOTES.DB fájlhoz tartozik egy NOTES.MB fájl is. Ennek helyességét 
a Notes.mb hibás elemei gombbal lehet ellenőrizni. Ha talál problémás azonosítót, akkor 
megjelenik az ügyfélszám és a Javítás gomb, amit megnyomva kijavítja a hibát, de 
valószínűleg az azonosítóhoz rendelt részletes megjegyzést újból meg kell adni. 
 
Megjegyzés: Ha a számítógép valamilyen okból írás művelet közben „lefagyott” program, vagy hardver hiba miatt, vagy szünetmentes tápegység 
hiányában leállt, akkor előfordulhat olyan hiba, ami az adatbázis megnyitását sem teszi lehetővé. Ilyenkor csak a biztonsági másolat segítségével 
lehet újra helyrehozni az adatbázist, de az utolsó archiválás óta történt módosításokat és ügyfél felviteleket újból meg kell tenni.  
 
Az ALARM SyS program minden nap egy-egy különálló esemény adatbázist használ, ami az ALARMSYS.V1\DATA\ könyvtárban lehet megtalálni a 
napnak megfelelő dátummal elnevezve (pl. 2005. augusztus 20-án ALARMSYS.V1\DATA\20050820.DB és 20050820.MB). Ha valamilyen gép, 
vagy program hiba miatt egy naphoz két esemény adatbázis fájl tartozik, akkor a könnyebb kezelhetőség és listázhatóság miatt összehozhatók az    
Esemény adatbázisok összerendezése gombbal. Ehhez előtte az ALARMSYS.V1\PROGRAMS\könyvtárban található RESTORE.INI fájlban meg kell 
adni a maximum 9 darab forrás fájl (Input) nevét és elérési útvonalát, illetve a kimeneti fájl (Output) könyvtárát. A kimeneti fálj neve az 1. 
forrás fájl nevével jön létre. 
 
Pl. Ha valamilyen okból egy másik számítógépet kellett üzembe helyezni, akkor az indításkor automatikusan egy új, üres napi esemény-adatbázis 
jön létre. Az eredeti gépről a napi adatbázist átmásolva egy könyvtárba (C:\ARCHIVE\) a két különböző időpontokat tartalmazó adatbázis 
összerendezhető. A RESTORE.INI fájlba a következőket kell megadni:   
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[Input] 
1=C:\ALARMSYS.V1\DATA\20050820.DB 
2=C:\ARCHIVE\20050820.DB 
 
[Output] 
Dir=C:\ALARMSYS.V1\DATA 
 
Ha létező fájlok lettek megadva, akkor Esemény adatbázisok összerendezése gombra megjelenik a Javítás gomb, amivel létrehozható a 
kimeneti könyvtárba az időrendileg sorbarendezett teljes napi adatbázis (C:\ALARMSYS.V1\DATA\20050820). 
 
Az ALARM SyS program indításakor automatikusan újrarendezi időrendileg a napi esemény-adatbázist, amivel az esetleges sorelcsúszásból  adódó 
adatbázis hibát is kijavítja. Ha ez a hibajelenség egy későbbi listázáskor derül ki, akkor a dátum megadásával és a Napi esemény-adatbázis 
helyreállítása gomb kiválasztásával a hiba kijavítható.  
 
Regisztrálás 
 
A Help/Regisztrálás menüpontban az ALARM SyS telepítésénél leírtaknak megfelelően az új telepítésű programot lehet regisztrálni. 
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Hálózati modul beállításai 
 
A program felépítéséből adódik, hogy az adatkönyvtárak elérése megváltoztatható, ezért ha a digitális vevővel összeköttetésben levő szerver gép 
hálózatba van kötve egy másik számítógéppel (terminál), amelyiken látható a szerver gép merevlemeze, vagy az ALARM SyS könyvtára, akkor 
beállítható, hogy a terminál gép is a szerver adatbázisát használja.  
 
A beállítást az ALARM SyS program könyvtárában (ALARMSYS.V1\PROGRAMS\) levő ALARMSYS.INI fájlban lehet elvégezni. 
 
Ha alapértelmezésben az ALARM SyS a C:\ meghajtó ALARMSYS.V1 könyvtárába lett telepítve: 
[Directory] 
Dir=C:\ALARMSYS.V1 
 
Ha a terminál gép a szerver gép ALARM SyS-t tartalmazó merevlemezét N:\ meghajtóként látja:  
[Directory] 
Dir=N:\ALARMSYS.V1 
 
Ha a szerver gépen csak az ALARM SyS könyvtára van megosztva, és azt a terminál gép N:\ meghajtóként látja:  
[Directory] 
Dir=N:\ 
 
Ez a funkció lehetőséget biztosít arra, hogy az ALARM SetUp és az ALARM List másik gépen is használható legyen. 
 
Megjegyzés: Mivel ez a beállítás az ALARMSYS.INI-ben is elvégezhető ezért az ALARM SetUp és az ALARM List több gépen történő használatához 
nem kell a hálózati modul. A PROGRAMS és a WAVE könyvtár elemeit mindig a saját gépről használják a számítógépek. Természetesen a szerver 
gép ALARM SyS könyvtárát írásra is engedélyezni kell az ALARM SetUp használatához. 
 
 
NETSETUP.EXE 
 

Az ALARM SyS program többportos vevőkezelő és hálózati modulja lehetőséget 
biztosít arra, hogy az ALARM SyS program egy második gépen is használható legyen. 
Ilyekor fontos, hogy minden hálózatban levő gépnek fix, saját IP címe legyen (pl.: 
szerver – 192.168.0.1, kliens – 192.168.0.2). Az ALARMSYS.V1\PROGRAMS\ 
könyvtárában levő NETSETUP.EXE programmal lehet a beállításokat 
megváltozatni. A program elindítása után megjelenő képernyőn lehet beállítani 
azt, hogy a program melyik gép adatbázisát használja. A Helyi gép adatbázisa csak 
kijelölhető, nem változtatható. Mindig a program könyvtár feletti könyvtárra utal 
(pl. C:\ALARMSYS.V1\PROGRAMS\ esetén C:\ALARMSYS.V1). Ha egy másik 
gépen levő adatbázist kell használnia a programnak, akkor a Távoli gép 
adatbázisára kell kattintani és megadni az elérési útvonalat.   
 
 
 
 

 
Ha a terminál gép a szerver gép ALARM SyS-t tartalmazó merevlemezét N:\ meghajtóként látja:  
N:\ALARMSYS.V1 
 
Ha a szerver gépen csak az ALARM SyS könyvtára van megosztva, és azt a terminál gép N:\ meghajtóként látja:  
N:\ 
 
 
Biztonsági másolat készítése (batch) 
 
Lehetőség van a egy-egy futtatható batch fájlal (ARCHIVE1.BAT, ARCHIVE2.BAT) közvetlen biztonsági másolatok készítésére. Ehhez először a 
batch fájlokban meg kell adni a másolás forrását és célját. Célszerűen az ARCHIVE1.BAT az ügyfelek másolására szolgálhat, ARCHIVE2.BAT 
pedig az események másolására. 
 
ALARMSYS.V1\PROGRAMS\ARCHIVE1.BAT 
 
copy c:\alarmsys.v1\info\*.* c:\archive\info\*.* /Y    , teljes ügyfél könyvtár lementése 
copy c:\alarmsys.v1\codetbl\basic\*.* c:\archive\codetbl\basic\*.* /Y , teljes alapkönyvtár lementése 
copy c:\alarmsys.v1\codetbl\custom\*.* c:\archive\codetbl\custom\*.* /Y , teljes egyedi kódtábla könyvtár lementése 
copy c:\alarmsys.v1\doit\*.* c:\archive\doit\*.* /Y    , teljes tevékenységi lista könyvtár lementése 
copy c:\alarmsys.v1\bitmap\*.* c:\archive\bitmap\*.* /Y   , teljes alaprajz könyvtár lementése 
 
ALARMSYS.V1\PROGRAMS\ARCHIVE2.BAT 
copy c:\alarmsys.v1\data\*.* c:\archive\data\*.* /Y    , teljes esemény könyvtár lementése 
copy c:\alarmsys.v1\data\200508*.* c:\archive\data\*.* /Y   , csak a 2005 augusztusi események lementése 
 
 
Megjegyzés: A megadott cél könyvtárnak – jelen példában c:\archive\ - léteznie kell. A ’/Y’ azt jelenti, hogy minden fájlt felülír, ha ez nincs a 
’copy’ parancs végén, akkor csak a hiányzó fájlokat másolja. 
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Ha az ALARM SyS program rendelkezik a több portos vevőkezelő és hálózati modullal, akkor a Szerver-Kliens beállítások gombbal adhatók meg a 
hálózati üzemmódhoz szükséges paraméterek. 
 
 
Szerver-kliens beállítások 
 
A Szerver-Kliens üzemmódot először engedélyezni kell (alapállapotban tiltva van), mert csak ezután állíthatók be a paraméterek. Ha az adott 
gép veszi el a jelzéseket a digitális vevőtől, akkor Szervernek kell beállítani és meg kell adni azoknak a Kliens gépeknek az IP címét 
(pl.:192.168.0.2), aminek engedélyezve van, hogy a szerver gépen futó ALARM SyS programmal kommunikálhat. Alapállapotban a Nyugtázás 
engedélyezve van a szerver gépen, de lehetőség van ennek tiltására is (ajánlatos ezt mindig engedélyezni). Abban az esetben, ha egyidőben 
csak egy gép nyugtázhat, akkor be kell kapcsolni a Csak egy kiválasztott terminál nyugtázhat gombot. Ilyenkor a szerver gépen levő ALARM SyS 
program Nyugtázás menüjében lehet kiválasztani, hogy melyik gép folytatja a nyugtázást (Üzenetek a szerverre, Üzenetek az 1. terminálra). 
 
Fontos: Az ALARM SyS biztonságos és gyors futtatása miatt a szerver gépen kívül 
egyszerre csak egy terminál legyen használva. A módosítások után az ALARM SyS-t 
újra kell indítani, mert a legtöbb paramétert csak indításkor olvassa be a program. 
 
Megjegyzés: Ha olyan kliens gép akarja felvenni a kapcsolatot a szerver géppel, 
amelyik IP címe nincs megadva, akkor az ALARM SyS egy belső eseményt hoz létre 
(XIP – ISMERETLEN TERMINÁL), ami jelzi, hogy egy nem engedélyezett gépről 
akarják felvenni a kapcsolatot.  
 
Az ALARM SetUp Program beállítások/Nyugtázás menüpontjában engedélyezhető a 
nyugtázandó eseménytípusoknál, hogy ismétlődés esetén átmehetnek-e automatikus 
nyugtázásba, ami azt jelenti, hogy ha beérkezik egy nyugtázandó üzenet egy 
azonosítóhoz és az eseménykódhoz tartozó eseménytípusnál ez a funkció 
engedélyezve van, akkor egy adott időn belül (alapesetben 60 perc) csak egy 
beállított értéknek megfelelő hasonló típusú eseményt kell nyugtázni. Az 
Eseménytípus ismétlődésekor automatikus nyugtázás funkció engedélyezése után 
meg kell adni a Nyugtázandó üzenetek számát és az Egy ügyfélhez tartozó 
intézkedési időt percben. 
 
Ha az adott számítógépre nincs digitális vevőkészülék rákötve, és az a cél, hogy az 
ALARM SyS itt is ugyanúgy mutassa és jelezze a bejövő adatokat mint a szerver 
gépen, akkor Kliens gépnek kell kijelölni, és meg kell adni a Szerver gép IP címét 
(pl.:192.168.0.1). Abban a speciális esetben, amikor a kliens gépen is történhet 
nyugtázás (Nyugtázás engedélyezve a kliens gépen) a szerver gép az éppen 
intézkedés alatt levő ügyfélszámokat egyensúlyban próbálja tartani a nyugtázó 
gépek között. Tehát az új nyugtázandó ügyfél mindig oda kerül, ahol kevesebb 
ügyfél van intézkedés alatt. 
 
 
Megjegyzés: Ha a Csak egy kiválasztott terminál nyugtázhat funkció engedélyezve van a szerver beállításoknál, akkor nem kell engedélyezni a 
kliens gép nyugtázását, mert nem ez alapján kerül a nyugtázás kiosztásra. 
 
A változtatások tárolásához meg kell nyomni a Módosítás gombot. Változtatás nélkül a Kilépés gombbal lehet az ablakot bezárni.  
 
 
NETSETUP.INI 
 
A módosítások a NETSETUP.INI fájlban tárolódnak, ami egy szövegszerkesztővel szintén módosítható: 
 
 
[NetSetup] 
ServerClient=0   , ha 0 – Nincs használva a hálózati üzemmód 
    , ha 1 – szerver 
    , ha 2 - kliens 
Secret=0   , mindig nulla 
Port=6200   , egy üres hálózati port, a szerveren és a kliens gépen is ugyanarra kell állítani 
 
[ServerData]   , szerver beállítások 
AckEnable=1   , ha 0 – nem nyugtázhat 
    , ha 1 – nyugtázhat (alapállapot) 
ForceSelect=0   , ha 0 – bármelyik engedélyezett gép nyugtázhat (alapállapot) 
    , ha 1 – csak egy gép nyugtázhat 
ForceSelectNo=0  , ha 0 és ForceSelect=1, akkor csak a szerver gép nyugtázhat  
    , ha 1 és ForceSelect=1, akkor csak az 1. terminál nyugtázhat 
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OneAccountOneAck=1  , ha 0 – beállítástól függetlenül minden nyugtázandó eseményt nyugtázni kell (alapállapot) 
, ha 1 – az előre beállított eseménytípusoknál az első esemény nyugtázását követően 60 percig nem kell   
nyugtázni hasonló eseménytípust 
, ha 2 – az előre beállított eseménytípusoknál a második esemény nyugtázását követően 60 percig nem kell   
nyugtázni hasonló eseménytípust 

DeleteEventMin=60  , a OneAccountOneAck-nál meghatározott automatikus nyugtázáshoz tartozó idő 
 
[ClientData]   , kliens beállítások 
AckEnable=0   , ha 0 – nem nyugtázhat (alapállapot) 
    , ha 1 – nyugtázhat 
 
[ServerIP]    
0=192.168.0.1   , szerver IP címe (kliens gépnél kell megadni) 
 
[ClientIP] 
1=192.168.0.2   , az 1. kliens gép IP címe (szerver gépnél kell megadni) 
2=192.168.0.3   , az 2. kliens gép IP címe (szerver gépnél kell megadni) 
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ALARM SyS Könyvtárszerkezete 
 
\ALARMSYS.V1\    munkakönyvtár 
\ALARMSYS.V1\PROGRAMS\   program könyvtár 
\ALARMSYS.V1\PROGRAMS\PROT\  soros protokollok  
\ALARMSYS.V1\WAVE\   hangfájlok 
\ALARMSYS.V1\PDF\   leírások 
 
\ALARMSYS.V1\DATA\   napi események 
\ALARMSYS.V1\DATA\CALLERID\  híváslisták (.txt) 
\ALARMSYS.V1\DATA\LOG\   belső napló fájlok 
 
\ALARMSYS.V1\INFO\   ügyféladatok 
\ALARMSYS.V1\CODETBL\   kódtáblák 
\ALARMSYS.V1\CODETBL\BASIC\  alapkódtáblák 
\ALARMSYS.V1\CODETBL\CUSTOM\  egyéni kódtáblák 
\ALARMSYS.V1\DOIT\   tevékenységi listák 
\ALARMSYS.V1\BITMAP\   alaprajzok és térképek 
 
\ALARMSYS.V1\BACKUP\   alapértelmezett biztonsági másolatokat tartalmazó könyvtár 
 
 

Eseménytípusokhoz rendelhető hangok 
 
Minden eseménytípusnak (max. 99) van egy saját, rá jellemző hangjelzése, ami tetszőlegesen módosítható vagy törölhető. A hangfájlok az 
ALARMSYS.V1/WAVE/ könyvtárban találhatók. Ha a program nem találja a keresett WAV kiterjesztésű fájlt, akkor nem játszik le semmit, így 
például ha valamelyik eseménytípusnál nem szükséges hangot adni, akkor a hozzá tartozó fájlt ki kell csak törölni a könyvtárból. 
 
Az ALARMSYS.V1/WAVE/ könyvtár tartalma alapértelmezésben 
 
WAVE_1.WAV  , 1. eseménytípus hangja 
WAVE_2.WAV  , 2. eseménytípus hangja 
. 
. 
WAVE_23.WAV  , 23. eseménytípus hangja 
 
WAVE_100.WAV  , Ismeretlen eseménytípus 
WAVE_101.WAV  , Nyugtázatlan eseményre figyelmeztető hang 
WAVE_102.WAV  , Telefonvonal átadására jelző hang (modem tárcsázás funkció) 
WAVE_103.WAV  , Megszakadt a vevővel a kapcsolat 
 
Ha valamelyik hang nem megfelelő, akkor azonos névvel egy másik WAV kiterjesztésű fájlt kell bemásolni az ALARMSYS.V1/WAVE/ könyvtárba. 
Természetesen a WAV fájl akár digitálisan rögzített szöveg fájl is lehet, így szóban figyelmeztetheti a program a diszpécsert az eseménytípusról. 
 
Megjegyzés: Érdemes rövid, jól megkülönböztethető hangjelzéseket alkalmazni, mert általánosságban ezek jobban felkeltik a felhasználó 
figyelmét. 
 
 
ALARMSYS.INI paraméterei (default) 
 
Ez a fájl az ALARMSYS.V1\PROGRAMS\ könyvtárban található, ezért hálózati üzemmódban minden gép csak a saját beállításait használja. A 
legtöbb paraméter az ALARM SyS, SetUp vagy List programból állítható de van olyan paraméter ami csak az ALARMSYS.INI fájl szerkesztésével 
módosítható. Ha valamelyik paraméter nem szerepel a fájlban, akkor a program a hozzá tartozó alapértéket használja (szögletes zárójelben). 
 
[Directory] 
Dir=c:\alarmsys.v1\      , munkakönyvtár 
Backup=c:\alarmsys.v1\backup\     , biztonsági másolat könyvtára 
 
[System] 
WinVer=5       , beállított MS Windows verzió [5] 
Font=Arial CE       , listaablakban használt betűtípus (Windows verzióhoz) [Arial] 
FH=15        , betű magasság (Windows verzióhoz) [15] 
FW=5        , betű szélesség (Windows verzióhoz) [5] 
UKAccount=0       , ha 0, akkor az ismeretlen azonosítót nyugtázni kell [0] 
        , ha 1, akkor az ismeretlen azonosítót nem kell nyugtázni  
UKEvent=1       , ha 0, akkor az ismeretlen eseményt nyugtázni kell [0] 
        , ha 1, akkor az ismeretlen eseményt nem kell nyugtázni 
UKProtCount=3       , ismeretlen protokollok száma nyugtázás előtt [3] 
SndAlrDlg=1       , ha 0, akkor nincs hangjelzés nyugtázó ablak megjelenésekor [0] 
        , ha 1, akkor van hangjelzés nyugtázó ablak megjelenésekor 
SndTimer=10       , nyugtázatlan eseményre figyelmezető hang ismétlődése [30] sec 
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Print_LD=4       , sortávolság nyomtatásnál 
Print_LNo=80       , sorok száma nyomtatásnál 
Print_LD_acc=4       , sortávolság ügyféllista nyomtatásnál 
Print_LNo_acc=75      , sorok száma ügyféllista nyomtatásnál 
 
EnableExit=1       , ha 1, akkor ki lehet lépni az ALARM SyS-ből [1] 
AlarmACKWindow=1      , ha 1, akkor villog a nyugtázó ablak [0] 
TempExit=0       , ha 1, akkor használható ideiglenes kilépés [0] 
Zoom=1        , ha 1, akkor a képet eredeti méretben mutatja 
BMPPrnType=0       , ha 1, akkor a kép nyomtatásánál a papírhoz igazítja 
 
[System2] 
Isxxxxbmp=1       , ha 1, akkor van XXXX.BMP nevű fájl a BITMAP könyvtárba 
DoItandNotes=1       , ha 1, akkor nyugtázáskor mutatja a tev. lista ablakot 
PrintText=ALARM List v1.30 (2004)    , nyomtatáskor megjelenő fejléc szövege 
ArchiveExit=0       , ha 1, akkor az ALARM SetUp-ból kilépve archivál 
ArchiveDataDay=0      , ha 1, akkor a napi eseményeket automatikusan menti 
PrintToFileEvent=c:\alrevent.txt    , eseménylista nyomtatásnál az utolsó fájl név 
PrintToFileCodeTable=c:\alr_code.txt    , kódtábla nyomtatásnál az utolsó fájl név  
PrintToFileAccount=c:\alr_acc.txt    , ügyféllista nyomtatásnál az utolsó fájl név 
ListEventActive=0      , ALARM List állapota 
 
ACProLevel=1       , AC hibaszint 
SWRMinus=2       , rádiós térerő csökkenés hibaszint  
 
[System3] 
IntupAckedMessage=1      , ha 1, akkor nyugtázottból kilép nyugtázáskor 
6DigitCID=0       , ha 1, akkor a CID üzenetnél átalakítja az ügyfélszámot 
AckDefButton=1       , ha 1, akkor a nyugtázó gomb a default 
ACAutoAckTimeMin=0      , az automatikus AC hiba nyugtázás ideje 
LastMessageNo=500 
LastMessageNoEnable=1 
BackAlarm=0 
SecurityTimeEnable=0 
SecurityTimeStart=0 
SecurityTimeStop=0 
LastSelectedEvent=ALRSYS 
 
LineNoPerListbox=30000      , max sorok száma egy listaablakban 
OnlyOneAck=0       , csak esemény nyugtázódik (nem jön fel a következő) 
NoTestMessageMin=30      , tesztüzenetek kihagyásához tartozó idő 
 
[System4] 
ListInSys=1       , ha 1, akkor beépül az ALARM List az ALARM SyS-be 
ListMenu=0 
 
[Modem] 
ModemEnable=0 
ModemSetup=COM3:2400,n,8,1 
ModemIRQ=1 
ModemFirstDigit= 
ModemPauseAfterFD=0 
ModemDialOut=06 
ModemDialing=T 
ModemSpeaker=M2L3 
ModemPrefix= 
ModemTime=10 
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Soros protokollok beállításai 
 
Az ALARM SyS 1.30 program egyik legjelentősebb változása, hogy a lehetőségek szerint szabadon definiálható soros protokollokat lehet 
létrehozni, így akár a felhasználó is kiegészítheti a meglévő protokollokat, vagy új típusú vevő esetén létrehozhat egyet. Ezek a protokollok az 
ALARMSYS.V1/PROGRAMS/PROT/ könyvtárban találhatók. Innen másolja át a program az ALARMSYS.V1/PROGRAMS/ könyvtárba, ha az ALARM 
SetUp programban módosul a vevők típusa. Mivel maximum 4 vevőt tud kezelni a program ezért az átmásolt fájlok nevei COMM_1.INI, 
COMM_2.INI, COMM_3.INI vagy COMM_4.INI ami az 1., 2., 3. illetve a 4. vevőre utal. A protokoll könyvtárban maximum 99 vevő protokollja 
szerepelhet PROT.1-től PROT.99-ig. Új típust egy létezőből lehet a legegyszerűbben létrehozni, például a PROT.1-et be kell másolni egy még 
nem létező fájlnévvel – pl. PROT.50. 
 
Fontos: Ha egy új protokoll fájl lett létrehozva, és a soros kommunikáció rendben működik, akkor ajánlatos egy másik könyvtárba is elmenteni, 
mert az ALARM SyS frissítésekor mindig felülírja az ALARMSYS.V1\PROT\ könyvtárat az esetleges módosítások, illetve új vevőtípusok miatt, így 
ha pont olyan névvel is létezik már protokoll, akkor az automatikusan felülíródik. Ilyenkor egy még nem létező néven kell visszamásolni a saját 
protokollt, illetve ajánlatos az utolsó protokoll helyeket használni. 
 
A protokoll fájl tartalmaz egy rövid ismertetőt a Protokoll definíciókról, ezután lehet megadni a maximum 20 darab protokollt. Lehetőség van 
egyes vevőtípusoknál a dátum és idő számítógépről történő beállítására, amit a protokoll fájlba is eltárolható a programozó parancs karakterekre 
történő felbontásával. 
 
 
Az ENIGMA XM88422 v1.50 prokoll fájlja (PROT.2) 
 
====================================================================== 
 
[Comm] 
RecName=ENIGMA XM88422 v1.50        , vevő neve 
SerialPort=COM1:9600,n,8,1        , soros port beállítása 
RecEnable=1          , ha 1, akkor a vevő engedélyezve 
           , ha 0, akkor a vevő tiltva 
Terminator=0x14         , üzenetlezáró karakter (HEX) 
Ack=0x06          , eseménynyugtázó karakter (HEX) 
 
*AutoRestartTime=30         , automatikus újraindítási idő 
*(for receiver without heartbeat signal)      , csak azoknál a vevőknél, ahol nincs 
           , életjel (heartbeat) 
           , használatához a *-ot törölni kell 
 
====================================================================== 
 
************************************** 
***  Help for Protocol Definitions ***      , ismertető a protokoll definícióról 
************************************** 
 
* [1]-[20] Maximum 20 different protocol      , max 20 protokoll hozható létre egy  
           , vevőhöz 
***  Type  ***          , protokoll típusok 
* 1 - Heartbeat (Fix length)                          [default Protocol 1] 
* 2 - 4/2 (6/4) (Fix length)                          [default Protocol 1] 
* 3 - Contact ID (Fix length)                         [default Protocol 5] 
* 4 - SIA1 (Fix length)                               [default Protocol 3] 
* 5 - SIA2 (Variable length!!!)                       [default Protocol S] 
* 6 - Code Convert (Ademco HS, Acron...) (Fix length) [default Protocol 8] 
* 7 - Two-Way Audio (Fix length)                      [default Protocol 1] 
* 8 - Telephone Number (Fix length)                   [default Protocol 4] 
 
 
***  Def  ***          , üzenet definíciójában használható 
           , karakterek 
* p      - Protocol         , protokoll atonosító 
* RR     - Receiver No.        , vevő sorszám 
* L      - Line Card No. (IMPORTANT FOR SIA1 AND TELEPHONE NO PROTOCOLS!!!) , vonalkártya sorszám  

, (SIA és Tel. szám prot.-nál kötelező) 
* s      - Space (Not Used)        , üres, nem használt karakter 
* AAAAAA - Account Code        , ügyfélszám, azonosító 
* EEEE   - Event Code         , eseménykód 
* GG     - Group         , csoport vagy partíció 
* ZZZZ   - Zone,User Code        , zóna vagy felhasználói kód 
* C      - Code for Convert type       , kód a kódkonverziós típusoknál (6) 
* W      - Radio Signal Level        , rádiós térerő szint 
* T      - Telephone Number        , telefonszám 
* HH     - Hour         , óra 
* MM     - Min          , perc 
* SS     - Sec          , másodperc 
* DD     - Day          , nap 
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* OO     - Mounth         , hónap 
* YY     - Year         , év 
* @      - Special Char (HeartBeat)       , életjel (heartbeat) karakter 
* P      - Special Char (Two-Way Audio)      , two-way audio karakter 
* [,#,   - Beginning data delimiter, Account ID block code (SIA2)   , SIA2 adatok kezdete 
           , ügyfél azonosító kezdete 
* F,/    - Function block code, Data code packet separator (SIA2)   , eseménykód kezdete 
           , eseménykód elválasztó 
* |      - Field Separator (SIA2)       , mező elválasztó 
* ]      - Ending Data Delimiter (SIA2)      , SIA2 adatok vége 
* t      - Terminator Char  (IMPORTANT FOR ALL PROTOCOLS!!!)   , üzenet lezáró karakter 
           , minden protokollban fontos 
 
 
***  Optional Settings  ***        , opcionális beállítások 
           , csak akkor kell megadni, ha eltér 
           , az alapértelmezettől (default) 
* Protocol - Protocol ID, header character (Use different characters,  , protokoll azonosító karakter 
*            if it's not possible sort priority or length)    , ha egyforma prioritás vagy  
           , hossz szerint rendezi 
* @        - HeartBeat Special char                       [default @]  , az életjel spec. karaktere  
* P        - Two-Way Audio Special char                   [default P]  , two-way prot. karaktere 
* Ack      - Custom Ack char (hex), if 0x00 - Ack disable [default Comm,Ack] , egyedi nyugtázó karakter (HEX) 
           , ha 0x00 akkor nem kell nyugtázni 
* Detect   - if 1, detect to the left first space         [default]  , ügyfélszámnál és eseménykódnál 
           , ha 1, akkor jobbról keres az  
           , első szünet karakterig 
*            if 2, detect to the right first space     , ha 2, akkor balról keres az 
           , első szünet karakterig 
*            if 3, detect without space      , ha 3, akkor szünet karakter 
           , nélkül keres 
*            if 4, detect with space       , ha 4, akkor szünettel együtt keres 
* |        - Field Separator for SIA2                     [default |]  , mező elválasztó karakter (SIA2) 
* ]        - Ending Data Delimiter for SIA2               [default ]]  , adatok vége karakter (SIA2) 
* NoComm   - Fault Call Event Code for Tel. prot          [default 40]  , hibás hívás eseménykód 
* NoData   - Fault Data Event Code for Tel. prot          [default 10]  , hibás adatvétel eseménykód 
* Cancel   - Operator Cancel Event Code for Tel. prot     [default 50]  , kezelői megszakítás eseménykód 
* System   - if 1 and account is NULL, the ID will 0000   [default 0]  , ha 1 és nincs ügyfélszám, akkor 
           , digitális vevőként (0000) kezeli 
* SpcAreaID- if 1 - '  ' 2 space is equal 'ri' area ID    [default 0]  , ha 1, akkor a 2 szünet -> ri (area id) 
* ConvFile - .INI file in \CODETBL\ directory for Code Convert protocol  , ha kód konvertáló protokoll, akkor 
           , a konverziós fájl neve a \CODETLB\  
           , könyvtárban 
* CidType  - if 1, event first char E or R                [default]  , ha 1, akkor a Contact ID események 
           , E-vel vagy R-rel kezdődnek 
*          - if 2, event first char 1 or 3      , ha 2, akkor a Contact ID események 
           , 1-gyel vagy 3-mal kezdődnek 
====================================================================== 
 
 
[1]           , protokoll sorszáma 
Name=Heartbeat Protocol        , protokoll neve 
Type=1           , protokoll típusa 
Def=pRRLsssssssssss@sssst        , protokoll definíció 
Protocol=1          , protokoll azonosító karakter 
Time=30           , életjel ismétlődésének ideje 
* Max. HeartBeat Time = 60        , életjel max. 60 lehet 
 
[2]           , protokoll sorszáma 
Name=Heartbeat + Time Protocol       , protokoll neve 
Type=1           , protokoll típusa 
Def=pRRLsssssssssss@ssssHH:MM:SS-DD/OOt      , protokoll definíció 
Protocol=1          , protokoll azonosító karakter 
Time=30           , életjel ismétlődésének ideje 
* Max. HeartBeat Time = 60        , életjel max. 60 lehet 
 
[3]           , protokoll sorszáma 
Name=Two-Way Audio Protocol        , protokoll neve 
Type=7           , protokoll típusa 
Def=pRRLssssAAAAAAsPsssst        , protokoll definíció 
Protocol=1          , protokoll azonosító karakter 
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[4]           , protokoll sorszáma 
Name=Two-Way Audio + Time Protocol       , protokoll neve 
Type=7           , protokoll típusa 
Def=pRRLssssAAAAAAsPssssHH:MM:SS-DD/OOt      , protokoll definíció 
Protocol=1          , protokoll azonosító karakter 
 
[5]           , protokoll sorszáma 
Name=Basic Signal Protocol        , protokoll neve 
Type=2           , protokoll típusa 
Def=pRRLWsssAAAAAAsssEEEt        , protokoll definíció 
Protocol=1          , protokoll azonosító karakter 
 
[6]           , protokoll sorszáma 
Name=Basic ClockSignal Protocol       , protokoll neve 
Type=2           , protokoll típusa 
Def=pRRLWsssAAAAAAsssEEEHH:MM:SS-DD/OOt      , protokoll definíció 
Protocol=1          , protokoll azonosító karakter 
 
[7]           , protokoll sorszáma 
Name=Contact ID Protocol        , protokoll neve 
Type=3           , protokoll típusa 
Def=pRRLW18AAAAEEEEGGZZZt        , protokoll definíció 
Protocol=5          , protokoll azonosító karakter 
 
[8]           , protokoll sorszáma 
Name=Contact ID + Time Protocol       , protokoll neve 
Type=3           , protokoll típusa 
Def=pRRLW18AAAAEEEEGGZZZHH:MM:SS-DD/OOt      , protokoll definíció 
Protocol=5          , protokoll azonosító karakter 
 
[9]           , protokoll sorszáma 
Name=SIA-1 Protocol         , protokoll neve 
Type=4           , protokoll típusa 
Def=pRRLssssssAAAAEEZZZZt        , protokoll definíció 
Protocol=3          , protokoll azonosító karakter 
 
[10]           , protokoll sorszáma 
Name=SIA-1 + Time Protocol        , protokoll neve 
Type=4           , protokoll típusa 
Def=pRRLssssssAAAAEEZZZZHH:MM:SS-DD/OOt      , protokoll definíció 
Protocol=3          , protokoll azonosító karakter 
 
[11]           , protokoll sorszáma 
Name=Ademco High Speed Protocol       , protokoll neve 
Type=6           , protokoll típusa 
Protocol=8          , protokoll azonosító karakter 
ConvFile=high_spd.ini         , konverziós fájl neve 
Def=pRRLAAAAsCCCCCCCCCCCt        , protokoll definíció 
 
[12]           , protokoll sorszáma 
Name=Ademco High Speed + Time Protocol      , protokoll neve 
Type=6           , protokoll típusa 
Protocol=8          , protokoll azonosító karakter 
ConvFile=high_spd.ini         , konverziós fájl neve 
Def=pRRLAAAAsCCCCCCCCCCCHH:MM:SS-DD/OOt      , protokoll definíció 
 
[13]           , protokoll sorszáma 
Name=Acron Super Fast Protocol       , protokoll neve 
Type=6           , protokoll típusa 
Def=pRRLssssAAAACCCCCCCCt        , protokoll definíció 
Protocol=9          , protokoll azonosító karakter 
ConvFile=acron.ini         , konverziós fájl neve 
 
[14]           , protokoll sorszáma 
Name=Acron Super Fast + Time Protocol      , protokoll neve 
Type=6           , protokoll típusa 
Def=pRRLssssAAAACCCCCCCCHH:MM:SS-DD/OOt      , protokoll definíció 
Protocol=9          , protokoll azonosító karakter 
ConvFile=acron.ini         , konverziós fájl neve 
 
[15]           , protokoll sorszáma 
Name=Telephone Number Protocol       , protokoll neve 
Type=8           , protokoll típusa 
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Def=pRRL      TTTTTTTTTTt        , protokoll definíció 
Protocol=4          , protokoll azonosító karakter 
 
[16]           , protokoll sorszáma 
Name=Telephone No + Time Protocol       , protokoll neve 
Type=8           , protokoll típusa 
Def=pRRL      TTTTTTTTTTHH:MM:SS-DD/OOt      , protokoll definíció 
Protocol=4          , protokoll azonosító karakter 
 
[DateTime]          , dátum idő beállító protokoll 
StepNo=22          , lépések száma 
DelayTimeSec=1          , késleltetés ideje 
1=0x03           , 1. lépés – 1. karakter (prg. start) 
2=0x03           , 2. lépés – 2. karakter (prg. start) 
3=0x03           , 3. lépés – 3. karakter (prg. start) 
4=DELAY           , 4. lépés - késleltetés 
5=0x63           , 5. lépés – 4. karakter (parancs) 
6=YY           , 6. lépés – 5., 6. karakter (év) 
7=0x2C           , 7. lépés – 7. karakter (elválasztó) 
8=OO           , 8. lépés – 8., 9. karakter (hónap) 
9=0x2C           , 9. lépés – 10. karakter (elválasztó) 
10=DD           , 10. lépés – 11., 12. karakter (nap) 
11=0x2C           , 11. lépés – 13. karakter (elválasztó) 
12=HH           , 12. lépés – 14., 15. karakter (óra) 
13=0x2C           , 13. lépés – 16. karakter (elválasztó) 
14=MM           , 14. lépés – 17., 18. karakter (perc)  
15=0x2C           , 15. lépés – 19. karakter (elválasztó) 
16=SS           , 16. lépés – 20., 21. karakter (sec) 
17=0x0D           , 17. lépés – 22. karakter (vége 1) 
18=0x0A           , 18. lépés – 23. karakter (vége 2) 
19=DELAY          , 19. lépés – késleltetés 
20=0x02           , 20. lépés – 24. karakter (prg. stop) 
21=0x02           , 21. lépés – 25. karakter (prg. stop) 
22=0x02           , 22. lépés – 26. karakter (prg. stop) 
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Módosítások a legutóbbi verziókban 
 
v1.30.60208  
- A listázóban a speciális keresésen belül kiíratható egy fájlba (/ALARMSYS.V1/alr_comm.txt) az ügyfelenkénti kommunikációk számát, amivel 
lehetőség van a nem kommunikáló ügyfelek kiszűrésére is. 
- Az ügyféladatok fájlba való nyomtatásakor a telefonszámokhoz megadott szövegben szereplő '\n új sor' és '\r kocsi vissza' karaktereket (Return) 
felcseréli ';'-re, így sortörés nélkül exportálható az ilyen adat is. 
 
v1.30.60120 
- Eseménylista fájlba való nyomtatásakor megjelenik a soros porton beérkező adat is. 
 
v1.30.60109  
- A DEMO verzió 100 ügyfél azonosítóig használható. 
- Eseménylista fájlba való nyomtatásakor lehetőség van az eseményekhez fűzött megjegyzések kinyomtatására. 
 
v1.30.51122  
- Regisztrálatlan verzió esetén is lehet módosítani az összes vevő beállítását multiport modul esetén. 
- A percenkénti státuszellenőrzés módosítva a beérkező tapasztalatok alapján, hogy a véletlenül létrejövő belső üzeneteket a legteljesebb 
mértékben ki lehessen szűrni. 
- Kiss Péter kitörölhető a diszpécserek közül. Egy új telepítés esetén már csak a rendszergazda szerepel a diszpécser adatbázisban (kód:1, 
jelszó:1) 
 
v1.30.51114  
- Az angol verzióban a hálózatos üzemmód esetén ha egy nyugtázandó eseménytípust csak egy megadott számú beérkezett üzenetig kell 
nyugtázni, akkor az automatikus nyugtázásra kerülő üzenetknél nem volt hangjelzés, mert a fordítás során a nyugtázó diszpécser nevéhez kerülő 
"First event acknowledged (hh:mm)" túl hosszú volt (max 30 karakter), ezért ez rövidítve lett: "First event ack. (hh:mm)"  
 
v1.30.51024 
- Angol nyelvű változat véglegesítése 
 
v1.30.51021 
- Induláskor a WIN.INI-ben a [Borland Language Drivers] LDPath bejegyzését mindig felülírja a saját program könyvtárára, így új gépen sem jön 
létre hibaüzenet az első indításkor. 
 
v1.30.50928 
- Hiba javítva: a tesztkód elmaradására utaló esemény (XTS) automatikus ismétlődése csak azoknál az ügyfeleknél, ahol teszthiba esetén 
üzenetet kell létrehozni. 
 
v1.30.50907 
- Listázó program indításakor kitörli a \PROGRAMS\ könyvtárból az ideiglenes fájlokat és újra létrehozza. 
 
v1.30.50902 
- Nyitás-zárás figyelésnél hiba kijavítva: Ha a nyitás időszak előtt nyitás érkezett, akkor TILTOTT NYITÁS hibaüzenet feljött, de ha utána elmaradt 
a zárás, akkor nem jött fel a NYITVA MARADT üzenet.  
 
v1.30.50825 
- 23:59:58 és 00:00:02 között nem fogad a soros porton jelzéseket. 
- Napló használata esetén a List-ben is lehet megjegyzéseket létrehozni. 
- A programleírás megnyitható a programokból (ALARMSYS.V1\PDF\MANUAL.PDF). Acrobat Reader szükséges. 
 
v1.30.50824 
- Napi esemény-adatbázisban előforduló esemény elcsúszást automatikusan javítja, mert nap váltáskor létrehozza az új napot és utána 
újrarendezi az előző napot.  
- A soros protkollkezelés módosítva: 
Radionics D6600 Contact ID üzenete az eseménykódban E helyett 1-t, R helyett 3-t ad. CidType adható meg a Contact ID (3) esetén. CidType=1, 
ilyenkor E és R, CidType=2, ilyenkor 1 és 3, amit átfordít E-re és R-re 
 
v1.30.50817 
- ALARM SyS-ben néhány gyorsító gomb (F1,F2,F3...) 
- Ha a nyugtázandó eseményeket tartalmazó ablak az intézkedés alatt állókat tartalmazza, akkor valamelyik azonosítóra kétszer kattintva 
kitörölhető, az intézkedés az alapértelmezett időhöz képest nullázható. 
- ALARM SetUp részletes megjegyzés írásakor minden adatbázishívás kezelés után ellenőrzés, hogy a hibás írásra felhívja a figyelmet! 
 
v1.30.50808 
- Létrehozható az ALARM SetUp programból új 4/2-es alapkódtábla 
- A hívásokat tartalmazó könyvtárat (CallerID) az ALARM List program speciális kereséseiből is meg lehet nyitni 
- Az ALARM SyS indításakor a STATUS.DB eltérésekor feljövő ablak alapállapotban minden figyelést letilt    
 
v1.30.50715 
- Nyitás-zárás figyelés módosítva. Szükség esetén naponként külön-külön meg lehet adni a nyitási és a zárási időket 
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v1.30.50714 
- Utolsó kommunikáció alapján beállított tesztfigyelés kijavítva 
 
v1.30.50708 
- A LOG könyvtár magadásánál kijavítva a hiba, most már csak egyszer illeszti a LOG\ szöveget a DATA\ munkakönyvtárhoz. 
- Speciális keresésnél az eseménykódhoz elfogadja a '?' karaktert is, ilyenkor a '?' karakter helyén bármi lehet. 
- Kijavítva a hiba a képernyő védő 'megkerülésére' riasztás esetén  
 
v1.30.50705 
- A kézzel történő kommunikáció megszakítást (Operator Cancel, 0000/50) is figyeli a hívószám kezelésnél. Ha volt telefonszám és a diszpécser 
megszakítja a vonalat, akkor megjelenik a HIBA A KÖVETKEZŐ SZÁMON üzenet. 
- Az esemény szintű megjegyzés már nem csak menüből érhető el (Napló gomb) 
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