نرم افزار تلفن همراه مدیریت AMC

 AMC MANAGERیک نرم افزار برای تلفن همراه است که به کاربر اجازه مدیریت بسیاری از پارامترهای کنترل پنل را میدهد .
•
•
•
•

•

مسلح/غیرمسلح کردن تمامی پارتهای پنل
کنار گذاشتن (بای پس) تمامی زونهای برنامه ریزی شده
روشن و خاموش کردن تمامی خروجیهای برنامه ریزی شده
نظارت بر حالتهای سیستم
 باطری پشتیبان برق اصلی تمامی انواع تمپر سیگنال GSM وضعیت خط تلفن PSTN وضعیتهای خارجی کابلهای متصل شده مشکالت بی سیموقایع ثبت شده

ثبت نرم افزار تلفن همراه

پس از دانلود نرم افزار الزم است که آن را ثبت کنیم .

تمامی فیلدها را کامل کنید :
 : EMAILکه شما میتوانید مستقیماً بر روی تلفن همراه دریافت کنید .
 : PASSWORDیک رمز جهت ثبت ایجاد کنید .
پس از این عملیات الگین را فشار داده و صبر کنید تا ایمیل از سوی  CLOUD AMCبرسد.
کلود یک ایمیل شامل موارد زیر را ارسال می کند :
  1کد که در نرم افزار جهت پایان یافتن عملیات ثبت باید ست بشود و یا  1کلید تایید کردن با لینک برای تایید مستقیم بدون کد (مهم  :لینکها بایستی مستقیماً با نرم افزار باز شود)مهم  :اگر ایمیلی دریافت نکردید  JUNK MAIL ،را چک کنید و اگر کلید تایید عمل نکرد  ،از کد استفاده کنید .
مهم با اندروید  :وقتی که کلید تایید را فشار دهیم بایستی نرم افزار باز شود  ،اگر این امر حادث نشد  ،به مدیریت نرم افزارها در تنظیمات تلفن همراه
رفته  ،نرم افزار مرورگر را پیدا کرده و تنظیمات پیش فرض آن را پاک کنید .
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اضافه کردن پنل به نرم افزار تلفن همراه

پس از دانلود نرم افزار الزم است که آن را ثبت کنیم .

 : NAMEنام محل نصب دستگاه به عنوان مثال «خانه»
 : CentralIDکد  UIDدستگاه است که در منوی  CLOUD ACCOUNTدر پنل مرکزی میتوان آن را یافت .
 : Username and Passwordهمان نام کاربری و کلمه عبور هستند که در منوی  CLOUD ACCOUNTدر پنل مرکزی تنظیم شده اند .
 : Templateدر اینجا میتوان یک قالب نمونه برای نقشه انتخاب کرد و یا از یک عکس سفارشی استفاده کرد و یا با استفاده از دوربین داخلی گوشی
یک عکس گرفته و قرار داد  .پس از تکمیل کردن این موارد  ،مدیریت پنل امکانپذیر میباشد ( همانگونه که در شکل می بینید  ،مشاهده  3پنل در
یک نرم افزار امکانپذیر میباشد )
در این شکل میتوانید نقشه را در حالتی که صفحه نمایش تلفن بصورت افقی است
را ببینید .
در آن میتوان زون و خروجی را در موقعیت درست تنظیم کرد و یا اضافه کرد .
عکس را برای هر زون و خروجی انتخاب کنید .
نرم افزار نشان میدهد وقتی که زون :
آماده است  :دایره سبز
باز است  :دایره نارنجی
در حالت آالرم است  :دایره قرمز
همچنین چک کردن و حرکت دادن خروجیهای برنامه ریزی شده نیز امکانپذیر
میباشد .
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اطالعات وضعیت ها و مشکالت

همان گونه که در شکل می بینید  ،مشاهده وضعیتهای زیر از پنل امکانپذیر میباشد :
 باطری پشتیبان برق اصلی تمامی انواع تمپرها سیگنال GSM وضعیت خط تلفن PSTN وضعیت ادوات خارجی (جانبی) کابلهای متصل شده -مشکالت بی سیمها

در مورد این آالرم دریافت هشدارها با تکنولوژی ( PUSHنشان دادن هشدارهای نرم افزار به صورت  popupحتی در صورت بسته بودن آن)
امکانپذیر میباشد (ذخیره کردن دوام باطری) همانطور که در شکل می بینید دیدن رخدادها و هشدارها امکانپذیر میباشد  .جهت فعال کردن این
قابلیت به پنل تنظیمات نصاب (منــوی  - NETWORKزیــر منــو  )CLOUD NOTIFICمراجعــه کنیــد .
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