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1 Informacje na temat tego
dokumentu

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu.
Proszę:

▪ Dokumentację należy zachować na przyszłość.

Czytelnik docelowy
Użytkownik końcowy

Zestaw dokumentacji
Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen
zestaw składa się z następujących elementów:

▪ Przewodnik referencyjny dla użytkownika:

▪ Szczegółowe instrukcje krok po kroku oraz informacje
dotyczące podstawowej i zaawansowanej obsługi

▪ Format: Pliki w formacie cyfrowym dostępne pod adresem
http://www.daikin.eu

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne
na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim.
Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest
tłumaczeniem.

2 Warunki użytkowania
Przed przystąpieniem do korzystania z interfejsu Daikin PMS należy
zaakceptować Warunki użytkowania.

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami
użytkowania.

Niniejsze warunki użytkowania ("Warunki") stanowią wiążącą
umowę prawną między użytkownikiem ("Użytkownik") i spółką Daikin
Europe N.V., z siedzibą pod adresem Zandvoordestraat 300, 8400
Oostende, Belgia ("Daikin"), dotyczącą korzystania z aplikacji firmy
Daikin zwanej Interfejsem Daikin PMS ("Oprogramowanie" i
stanowią całość umowy zawartej między firmą Daikin a
Użytkownikiem. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze
postanowienia i warunki ustalone przez Użytkownika, w związku z
czym uprawnienia stron podlegają wyłącznie postanowieniom i
warunkom tu określonym.

Korzystając z Oprogramowania, Użytkownik wyraża zgodę na
związanie postanowieniami niniejszych Warunków. Jeżeli
Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może w
żaden sposób korzystać z Oprogramowania.

Korzystanie z Oprogramowania

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszych Warunkach
Daikin udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej
licencji na korzystanie z Oprogramowania na urządzeniach
posiadających odpowiedni system operacyjny wskazany przez
Daikin w celu monitorowania i sterowania urządzeniami Daikin w
kraju na obszarze EMEA wybranym przez Użytkownika.

Na podstawie niniejszych Warunków Użytkownikowi nie zostają
nadane prawa do korzystania z Oprogramowania w sposób inny, niż
opisano powyżej. W szczególności wyraźnie zabrania się
redystrybucji, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu lub eksportowania
Oprogramowania w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Daikin.
Użytkownik nie może kopiować, powielać, modyfikować,
przekazywać ani rozprowadzać Oprogramowania oraz jakichkolwiek
jego części, ani zezwalać stronie trzeciej na takie dysponowanie
Oprogramowaniem, chyba że w niniejszych Warunkach wyraźnie
wyrażono na to zgodę. Użytkownik nie przedstawi żadnej niezgodnej
z prawem informacji na temat Oprogramowania.

Niedozwolone jest używanie naszego Oprogramowania w
jakikolwiek sposób, który będzie powodował lub mógłby
spowodować uszkodzenie witryny internetowej bądź pogorszenie jej
dostępności; w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, prawnie
zakazany, stanowiący oszustwo lub wyrządzający szkodę; bądź w
związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, prawnie zakazanym,
oszukańczym lub szkodliwym celem bądź działaniem. Niedozwolone
jest używanie naszego Oprogramowania do kopiowania,
przechowywania, utrzymywania, przesyłania, wysyłania,
wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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materiałów zawierających oprogramowanie szpiegujące, wirusy
komputerowe, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe
oprogramowanie komputerowe bądź powiązanych z takim
oprogramowaniem.

Użytkownik nie będzie przekazywał jakichkolwiek informacji o
Oprogramowaniu, które byłyby sprzeczne z prawem lub których
przekazywanie byłoby prawnie zabronione, które naruszałyby prawa
osób trzecich lub mogły spowodować podjęcie kroków prawnych
przeciwko Użytkownikowi, firmie Daikin lub osobie trzeciej (w
każdym przypadku z mocy dowolnego właściwego prawa).

Oprogramowanie będzie pobierane, instalowane i wykorzystywane
na koszt Użytkownika na posiadanym przez Użytkownika
urządzeniu, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Rejestracja konta

Aby korzystać z niektórych funkcji niniejszego Oprogramowania, być
może Użytkownik będzie musiał dokonać wcześniej rejestracji konta.
Oprogramowanie nie jest skierowane do osób niepełnoletnich ani
przeznaczone do użytku przez takie osoby. Korzystanie z
Oprogramowania przez osoby niepełnoletnie nie jest dozwolone.

Daikin będzie traktował jakiekolwiek korzystanie z niniejszego
Oprogramowania jako użytkowanie przez Użytkownika, który
dokonał rejestracji. W żadnym wypadku Daikin nie będzie ponosił
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania
z zarejestrowanych kont przez strony trzecie w sposób niezgodny z
przeznaczeniem lub niewłaściwego korzystania z nich,
spowodowane tym, że Użytkownik w niewłaściwy sposób zarządza
swoim zarejestrowanym kontem.

Prawa autorskie

Daikin jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw
własności (intelektualnej) do Oprogramowania oraz jego zawartości,
a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych
praw własności intelektualnej do Oprogramowania, chyba że
niniejsze Warunki zawierają wyraźnie odmienne postanowienia w tej
kwestii.

Nazwy handlowe / znaki towarowe

Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe wyświetlane za
pomocą Oprogramowania (jeżeli takie są), będące obecnie lub w
przyszłości własnością Daikin, stanowią wyłączną własność Daikin
lub są licencjonowane na rzecz Daikin lub podmiotów
stowarzyszonych. Korzystanie przez Użytkownika z
Oprogramowania nie będzie uznawane za formę udzielenia, na
skutek domniemania lub w innej formie, jakiejkolwiek licencji lub
prawa do korzystania z jakichkolwiek nazw handlowych lub znaków
towarowych związanych z Oprogramowaniem (jeżeli takie są).

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Spółka Daikin opracowała zawartość niniejszego Oprogramowania
(w tym tłumaczenia) według swojej najlepszej wiedzy. Niniejsze
Oprogramowanie (oraz jego zawartość) zostało jednak opracowane
jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi dla Daikin wiążącej
oferty. Daikin nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie
bezbłędne. Niniejsze Oprogramowanie i jego zawartość są
dostarczane "w takim stanie, w jakim jest" bez jakiejkolwiek
gwarancji — wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi
gwarancji w zakresie tytułu własności i zabezpieczającej przed
naruszeniem praw czy domniemanej gwarancji pokupności i
przydatności do określonego celu — w zakresie kompletności,
dostępności, dokładności, niezawodności Oprogramowania lub jego
zawartości oraz przedstawionych w niniejszym dokumencie
produktów i usług.

Niniejsze Oprogramowanie posiada pewne ograniczenia, w tym
między innymi ewentualne wady projektowe i błędy
oprogramowania. Całość ryzyka dotyczącego jakości i działania
Oprogramowania ponosi Użytkownik, który jest odpowiedzialny za
zapewnienie korzystania z Oprogramowania do celów
przewidzianych przed pierwszym skorzystaniem z Oprogramowania
(poza testowaniem).

Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystając z Oprogramowania Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że robi to wyłącznie na własne ryzyko, i wyraża na to
zgodę. Użytkownik potwierdza, że w żadnym wypadku nie będzie
wnosić żadnych roszczeń wobec spółki Daikin lub podmiotów
powiązanych, działając jako pracownik, wykonawca, agent,
przedstawiciel, konsultant, instalator lub w innej roli, z tytułu straty,
uszkodzenia sprzętu, urazów, wydatków, przerw w pracy, utraty
informacji biznesowych, przerw w prowadzeniu działalności czy też
awarii lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego,
będących udziałem Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, z
jakichkolwiek powodów wynikających z korzystania z
Oprogramowania lub jego zawartości, nawet jeżeli spółka Daikin
była świadoma lub powinna być świadoma możliwości wystąpienia
takich szkód. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez
obowiązujące prawo Daikin nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, ogólne, szczególne,
uboczne, domniemane i/lub wtórne, koszty, wydatki i/lub straty
wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z
Oprogramowania i/lub interpretacji jego zawartości.

Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać Daikin i podmioty
stowarzyszone oraz zwolni je z odpowiedzialności z tytułu wszelkich
roszczeń wynikających z wystąpienia jakichkolwiek strat, szkód,
urazów, wydatków, przerw w pracy, utraty informacji biznesowych,
przerw w prowadzeniu działalności, awarii lub nieprawidłowego
działania sprzętu komputerowego, będących udziałem Użytkownika
lub jakiejkolwiek innej strony w wyniku jakiegokolwiek działania
podjętego przez Daikin lub podmioty stowarzyszone, albo
zaniechania takiego działania, wynikających z ewentualnego
zaniedbania lub nie, na skutek korzystania przez Użytkownika z
Oprogramowania i jego zawartości, lub z jakichkolwiek innych
powodów, które to roszczenia są w jakikolwiek sposób związane z
Oprogramowaniem.

Użytkownik będzie chronił firmę Daikin przed jakimikolwiek
roszczeniami odszkodowawczymi ze strony osób trzecich
wynikającymi z użycia Oprogramowania przez Użytkownika.

Zmiany

Daikin zastrzega sobie prawo do wydawania nowych wersji
Oprogramowania (w tym do wprowadzania zmian funkcjonalności
lub interfejsu), które mogą zastąpić uprzednio wydane wersje
Oprogramowania, lub do okresowych aktualizacji zawartości
Oprogramowania według własnego uznania i bez uprzedniego
powiadomienia.

Daikin zastrzega sobie prawo do modyfikowania co pewien czas
niniejszych Warunków według własnego uznania i bez uprzedniego
powiadomienia. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z
postanowieniami niniejszych Warunków obowiązującymi w
momencie uzyskania dostępu do Oprogramowania i rozpoczęcia
korzystania z niego.

Ochrona danych

Jeśli firma Daikin zbiera dane osobowe, to wyłącznie dlatego, że
Użytkownik zdecydował się pobrać Oprogramowanie i korzystać z
niego, wyrażając w ten sposób zainteresowanie jego zawartością.
Dane osobowe Użytkownika mogą zatem zostać udostępnione
pracownikom działu ds. marketingu lub osobom odpowiedzialnym za
działania marketingowe w spółkach zależnych grupy Daikin i/lub u
niezależnych dystrybutorów w regionie EMEA oraz przydzielone im
po to, aby przekazywali oni Użytkownikowi informacje o
Oprogramowaniu oraz jego zawartości, i/lub wykorzystywali te dane
do prowadzenia anonimowych analiz w celach marketingowych i
sprzedażowych, takich jak ocena zakresu stosowania
Oprogramowania według kraju/lokalizacji geograficznej. Nie
będziemy używać danych osobowych Użytkownika do innych celów.

Spółka Daikin będzie sprawowała kontrolę nad tymi danymi
osobowymi i będzie zawsze postępowała zgodnie z belgijską ustawą
z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich zmianami („Belgijska
ustawa o prywatności") oraz z jej rozporządzeniami wykonawczymi.
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Zgodnie z belgijską Ustawą o prywatności Użytkownik ma prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub
usuwania. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z takich praw, może to
zrobić nieodpłatnie, wysyłając swoją prośbę na adres e-mail:
info@daikineurope.com.

Oprogramowanie nie rejestruje ani nie przesyła danych dotyczących
klienta, pomieszczenia ani urządzenia poza zarządzaną sieć
budynku/hotelu. W związku z tym firma Daikin nie odpowiada za
eksport lokalnie przechowywanych danych poza sieć zarządzaną
hotelu/budynku przez osoby trzecie lub za pośrednictwem
technologii zewnętrznych (np. połączeń VPN, zdalnego dostępu, …).

Użytkownik ma prawo usunąć swoje Dane osobowe za pomocą
Oprogramowania. Po tym, jak Użytkownik usunie swoje dane
osobowe, dane Użytkownika przez ograniczony czas nadal będą
dostępne w plikach dzienników i kopiach zapasowych.

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, aby firma DENV
używała danych osobowych Użytkownika zgodnie z niniejszymi
Warunkami użytkowania oraz udostępniała te dane wszelkim
podmiotom należącym do grupy przedsiębiorstw Daikin lub do
podmiotów trzecich, pod warunkiem że Daikin zapewni spełnienie
stosownych wymagań co do ochrony danych oraz że stosowane
będą techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające przed
nieprawidłowym lub niezgodnym z prawem ujawnianiem lub
przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz przed
przypadkową utratą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych
osobowych.

Użytkownik niniejszym wyraźnie przyjmuje do wiadomości i wyraża
zgodę na to, że Daikin może przekazać dane osobowe Użytkownika
poza EOG i przechowywać dane osobowe Użytkownika przy użyciu
usług chmury obliczeniowej. Daikin będzie stosować racjonalne

biznesowo techniczne środki ochrony (takie jak szyfrowanie,
ochrona hasłem i zapory sieciowe), by chronić dane osobowe
Użytkownika przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Daikin
będzie ponosić odpowiedzialność za ujawnienie danych osobowych
Użytkownika osobom nieupoważnionym wyłącznie pod warunkiem,
że przed sądem zostanie dowiedzione, iż Daikin nie podjął
racjonalnych biznesowo środków ochrony tych danych.

Postanowienia różne

Postanowienia niniejszych Warunków mają zastosowanie wobec
następców prawnych, administratorów, przedstawicieli prawnych
oraz uprawnionych cesjonariuszy Użytkownika oraz są dla nich
wiążące.

Z wyjątkiem wyraźnie odmiennych postanowień zawartych w
niniejszych Warunkach, jeżeli którekolwiek postanowienie
niniejszych Warunków jest uznane za nieważne lub niewykonalne,
nieważność lub niewykonalność tego postanowienia nie może mieć
wpływu na inne postanowienia niniejszych Warunków i wszystkie
postanowienia, na które taka nieważność lub niewykonalność nie ma
wpływu, pozostają w mocy. W takim przypadku Użytkownik wyraża
zgodę na podjęcie prób zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego
postanowienia ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w jak
największym zakresie spełnia cele i intencje nieważnego lub
niewykonalnego postanowienia.

Ważność i interpretacja niniejszych Warunków podlegają przepisom
prawa obowiązującego w Belgii, a wszelkie roszczenia związane z
niniejszymi Warunkami są wnoszone do rozpatrzenia wyłącznie
przez sąd w Brukseli.

Dane kontaktowe

Dalsze informacje lub odpowiedzi na wszelkie pytania można
uzyskać, pisząc na adres info@daikineurope.com

3 Montaż

3.1 Przegląd systemu

3.1.1 Opis systemu

Interfejs Daikin PMS to interfejs łączący system zarządzania hotelem oraz systemy HVAC Daikin umożliwiający oszczędzanie energii,
automatyzację czynności wykonywanych dotąd przez ludzi oraz poprawę komfortu przebywania w hotelu.

mailto:info@daikineurope.com
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•  System HVAC firmy Daikin

Oprogramowanie Daikin
Zasoby Oracle PMS

Kodowanie kolorami: Serwer 
rejestracyjny

Daikin PMS 
Interface(Property Management System)

Opera PMS 

INFORMACJE

Interfejs PMS wymusza ustawienia na urządzeniu
wewnętrznym w pomieszczeniu wyłącznie w odpowiedzi
na zdarzenia zameldowania, wymeldowania lub aktywacji
ogrzewania wstępnego/chłodzenia wstępnego. W każdej
chwili ustawienia te może zmienić klient-użytkownik pokoju
hotelowego lub kierownik recepcji.

Funkcja automatycznego przełączania sterownika iTM
pozwala zmienić tryb działania i nastawę z pominięciem
ustawień interfejsu PMS.

3.1.2 Przykład: integracja na komputerze zewnętrznym
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Interfejs komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem 
WWW działający na dowolnym innym komputerze 
podłączonym do sieci.
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3.1.3 Przykład: integracja na serwerze integracyjnym dostawcy
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DIII (F1/F2)

P1/P2

Pilot zdalnego 
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VRV

Interfejsy programowe

LAN

Interfejs komunikacji 
z użytkownikiem za 

pośrednictwem 
przeglądarki

XML

FIAS

HTTP

PMS
Opera 

Interfejs 
Daikin PMS

konektor
IFC8
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WebIF

Vendor Integration Srv
VISrv

Opera Server
Srv
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iTM

Interfejs komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem 
WWW działający na dowolnym innym komputerze 
podłączonym do sieci.

3.2 Przed rozpoczęciem montażu

3.2.1 Wymagania dotyczące miejsca montażu
▪ Możliwe jest zainstalowanie maksymalnie 5 sterowników iTM

(DCM601A51).

▪ Każdy sterownik iTM ma wersję firmware 1.23 lub nowszą

▪ Każdy sterownik iTM ma aktywną funkcję interfejsu WWW
(DCM007A51)

▪ Każdy sterownik iTM ma bezpośrednie lub pośrednie połączenie z
siecią.

INFORMACJE

Należy również upewnić się, że iTM sterowany za
pośrednictwem interfejsu PMS jest skonfigurowany jako
nadrzędny w sieci DIII.

INFORMACJE

Zaleca się usunięcie lub dezaktywację skonfigurowanych
w sterowniku iTM harmonogramów. Skonfigurowanie
harmonogramów może spowodować konflikty z
ustawieniami interfejsu PMS.

3.2.2 Wypełnianie arkusza informacyjnego
Wymagania wstępne: Wydrukuj arkusz informacyjny. Arkusz
informacyjny znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji (zob.
" Interfejs Daikin PMS — arkusz informacyjny" na stronie 19).

1 Zwróć się do firmy Oracle z prośbą o skonfigurowanie
konektora IFC8 i zanotuj Adres IP i numer portu tego konektora
IFC8.

2 Uzyskaj Adres IP komputera instalacyjnego (na którym zostanie
zainstalowany Interfejs Daikin PMS) i zapisz go w arkuszu
informacyjnym.

INFORMACJE

Oprogramowanie Interfejs Daikin PMS może być
instalowane na serwerze integracyjnym dostawcy Oracle
lub na osobnym komputerze PC.

Preferowane jest użycie osobnego komputera, ponieważ
pozwala to uniknąć konfliktu z oprogramowaniem Oracle.

3 Sprawdź, czy na komputerze instalacyjnym dostępne są
następujące porty:

▪ Port HTTP numer 3000
▪ Port Web Socket numer 3456

UWAGA

Upewnij się, że zapora (firewall) na komputerze
instalacyjnym nie blokuje tych portów.

INFORMACJE

W razie potrzeby uruchom na komputerze bezpłatne
narzędzie TCPView firmy Microsoft, aby sprawdzić
dostępność niezbędnych portów.
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4 Jeśli oba porty są wolne, zanotuj ich numery w arkuszu
informacyjnym. Jeśli port nie jest wolny, zapoznaj się z treścią
części "3.3.3  Tryb demonstracyjny"  na stronie  7 dotyczącą
zmiany tych portów domyślnych. Skontaktuj się z działem
wsparcia IT lub swoim dealerem w celu uzyskania pomocy w
zakresie tej zmiany.

5 Zgromadź i zanotuj następujące informacje dotyczące każdego
ze sterowników iTM (DCM601A51):

▪ Wersja firmware (minimum 1.23)
▪ Adres IP
▪ Numer portu
▪ Nazwa użytkownika interfejsu WWW
▪ Hasło interfejsu WWW

INFORMACJE

Zaleca się użycie portu numer 80 dla interfejsu WWW iTM
oraz portu numer 8081 dla interfejsu WWW I/F iTM.

INFORMACJE

Wymagane informacje dotyczące sterownika można
znaleźć w podręczniku użytkownika sterownika iTM
(DCM601A51).

6 Dwa pola w dolnej części arkusza informacyjnego służą do
zanotowania danych uwierzytelniających konta administratora.
Te dane uwierzytelniające są tworzone podczas pierwszych
kroków konfigurowania interfejsu.

3.3 Instalacja oprogramowania
interfejsu Daikin PMS

3.3.1 Kompatybilność
Kompatybilność z interfejsem Oracle PMS

▪ Opera wer. 5.0.03.03 e43, 5.0.04.01 e24, 5.0.04.02 e17,
5.0.04.03 e10, 5.0.05.00 i wyższe

▪ Oracle Suite 8 w wersji bez klucza.

Kompatybilność z systemem operacyjnym komputera PC

▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 i 10

▪ Microsoft Server 2012 i 2016.

Kompatybilność z przeglądarką

▪ Google Chrome wer. 58 lub nowsza (preferowana przeglądarka)

▪ Internet Explorer wer. 11

▪ Mozilla Firefox wer. 54 lub nowsza

▪ Minimalna rozdzielczość przeglądarki: 1024 pikseli (szer.) na 600
pikseli (wys.)

Kompatybilność ze sterownikiem iTM

▪ Kompatybilność z sterownikami iTM 2 (DCM601A51) wyłącznie z
oprogramowaniem firmware w wersji 1.23 lub wyższej

▪ WYMAGANE jest zainstalowanie opcji interfejsu WWW I/F HTTP
(DCM007A51).

Kompatybilność z urządzeniem wewnętrznym

▪ Interfejs PMS obsługuje urządzenia takie jak: urządzenie
wewnętrzne, moduł Hydrobox i wentylator sterowane za
pośrednictwem sterownika iTM. Dostępny wybór opcji działania i
trybów nawiewu zależy od funkcjonalności urządzenia
wewnętrznego. Podłączenie urządzeń zewnętrznych do
sterownika iTM zapewnia wyłącznie odczyt temperatury
zewnętrznej za ich pośrednictwem.

3.3.2 Instalacja oprogramowania
1 Pobierz najnowszą wersję pliku "Daikin PMS Interface.exe"

dostępną pod adresem my.daikin.eu (dostęp tylko dla
instalatorów firmy Daikin).

2 Zapisz plik na komputerze, na którym będzie używane
oprogramowanie interfejsu. Plik wykonywalny można uruchomić
z dowolnego katalogu, zaleca się jednak utworzenie
dedykowanego katalogu (np. D:\Daikin_PMS_Interface).

3 Uruchom plik "Daikin PMS Interface.exe" po raz pierwszy.

Wynik: Zostanie wyświetlone okno poleceń z czarnym tłem
zawierające napis "DEMO" (Tryb demonstracyjny) oraz Adres
IP i port umożliwiający nawiązanie połączenia z aplikacją:

4 Przejdź pod adres: http://localhost:3000 bezpośrednio na
komputerze instalacyjnym lub http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (Adres
IP i port komputera instalacyjnego) na dowolnym komputerze z
dostępem do sieci.

Wynik: Zostanie wyświetlony ekran logowania. W trybie
demonstracyjnym do logowania można użyć dowolnych danych
uwierzytelniających.

Warto również dodać tę stronę do ulubionych w używanej
przeglądarce.

3.3.3 Tryb demonstracyjny
Opis

Domyślnie aplikacja działa w trybie demonstracyjnym. Tryb
demonstracyjny to graficzna ilustracja działania oprogramowania.
Niektóre funkcje nie działają prawidłowo z uwagi na brak osprzętu
zewnętrznego.

Prawidłowe działanie interfejsu wymaga wyłączenia trybu
demonstracyjnego. Wykonaj poniższą procedurę, aby dowiedzieć
się, jak opuścić tryb demonstracyjny.

Działanie trybu demonstracyjnego nie będzie dalej omawiane z
uwagi na różnice względem treści instrukcji użytkownika wynikające
z niepodłączenia właściwego urządzenia zewnętrznego.

Wyjście z trybu demonstracyjnego

1 Zatrzymaj program "Daikin PMS Interface.exe".

2 Przejdź do katalogu %AppData%\Daikin.

3 Zmodyfikuj plik "config.json", zmieniając wartość opcji demo z
"true" na "false" (np. {"demo": false, …).

4 Zapisz zmiany.

5 Zrestartuj aplikację "Daikin PMS Interface.exe".

INFORMACJE

W tym samym pliku "config.json" można zmienić opcje
"port" i "ws-port" definiujące porty domyślne używane
przez interfejs PMS. Przed wprowadzeniem zmian w tych
opcjach skontaktuj się z działem wsparcia IT.

Otwieranie aplikacji

http://localhost:3000/
http://xxx.xxx.x.xxx:3000
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W przeglądarce (preferowaną przeglądarką jest Chrome) przejdź na
stronę:

▪ http://localhost:3000 na komputerze instalacyjnym

▪ lub http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (adres IP i port komputera
instalacyjnego) na dowolnym komputerze z dostępem do sieci.

3.4 Wstępna konfiguracja

3.4.1 Początkowa konfiguracja interfejsu
Utwórz konto administratora

Konfiguracja
Utwórz konto administratora

Język

Nazwa użytkownika

Hasło

Potwierdź hasło

Dalej

1 Wybierz język, który ma być używany z kontem administratora.

INFORMACJE

Wybrany język definiuje nazwy domyślne takie jak pełne
nazwisko administratora, nazwy profili oraz pomieszczenie
domyślne "Sypialnia".

2 Wprowadź Nazwa użytkownika dla tego konta.

3 Wprowadź Hasło dla tego konta.

4 Potwierdź Hasło.

5 Kliknij przycisk "Dalej", aby przejść do następnego kroku.

Zanotuj dane uwierzytelniające konta administratora w arkuszu
informacyjnym zgodnie z opisem w części "3.2.2  Wypełnianie
arkusza informacyjnego" na stronie 6.

Połącz ze sterownikami Daikin

Konfiguracja
Połącz ze sterownikami Daikin
Wprowadź adres IP i numer portu sterownika Daikin, z którym chcesz się połączyć

Sterownik 1:

Dodaj sterownik

Testuj połączenie Dalej

6 Wprowadź adres IP i numer portu sterownika Daikin, z którym
chcesz się połączyć.

7 Wprowadź wartość Nazwa użytkownika interfejsu WWW
sterownika iTM.

8 Wprowadź wartość Hasło interfejsu WWW sterownika iTM.

INFORMACJE

Adres IP i port sterownika iTM można znaleźć w interfejsie
użytkownika urządzenia (Lista menu > Ustawienia
systemowe > Sieć). Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji obsługi sterownika iTM.

9 Kliknij przycisk "Testuj połączenie".

Wynik: Pasek statusu połączenia po lewej stronie
szczegółowych danych sterownika wskazuje status połączenia.

Istnieją 3 możliwości:

▪ Szary: brak informacji o połączeniu

▪ Zielony: połączenie prawidłowe

▪ Czerwony: brak połączenia Poniżej danych szczegółowych
sterownika wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Konfiguracja
Połącz ze sterownikami Daikin

Wprowadź adres IP i numer portu sterownika Daikin, z którym chcesz się połączyć

Sterownik 1:

Sterownik 2:

Testuj połączenie Dalej

Dodaj sterownik

10 W razie potrzeby kliknij opcję "Dodaj sterownik", aby dodać
maksymalnie 5 sterowników iTM.

Wymagania wstępne: Wszystkie sterowniki MUSZĄ mieć zielony
pasek statusu.

11 Kliknij przycisk "Dalej", aby przejść do następnego kroku.

Nawiązywanie połączenia z serwerem PMS

Konfiguracja
Połącz z PMS

Wprowadź adres IP i numer portu serwera PMS

Opera PMS:

Wstecz Testuj połączenie Zapisz

12 Wprowadź adres IP i numer portu serwera PMS (patrz dane
uprzednio zanotowane w arkuszu informacyjnym).

13 Kliknij przycisk "Testuj połączenie".

Wynik: Pasek statusu połączenia po lewej stronie
szczegółowych danych serwera Opera PMS wskazuje status
połączenia.

Istnieją 2 możliwości:

▪ Zielony: połączenie prawidłowe

▪ Czerwony: brak połączenia

Wymagania wstępne: Serwer Opera PMS MUSI mieć zielony
pasek statusu.

14 Kliknij przycisk "Zapisz", aby zapisać powyższe ustawienia.

Wynik: Zostanie wyświetlony ekran Zaloguj oraz na kilka
sekund pojawi się informacja potwierdzająca operację zapisu.

3.4.2 Logowanie
1 Wprowadź dane uwierzytelniające konta administratora (więcej

informacji znajduje się u dołu arkusza informacyjnego).

Nazwa użytkownika

Hasło
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2 Wybierz język, który ma być używany z tym kontem
użytkownika.

3 Kliknij przycisk "Zaloguj".

Wynik: Zostanie wyświetlona strona "Panel kontrolny":
Interfejs Daikin PMS Administrator

Automatycznie Ręcznie Wszystkie pomieszczenia Szukaj…

3.4.3 Status połączenia
Opis

Interfejs Daikin PMS zależy od połączeń z sterownikami iTM oraz
serwerem Opera PMS.

Status tych połączeń można zweryfikować na stronie Stan
połączenia.

Strona Stan połączenia
Przechodzenie na stronę statusu połączenia:

1 Wybierz opcję "Stan połączenia" z menu głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona statusu połączenia:
Stan połączenia

Połączenie z interfejsem użytkownika (przeglądarka)

Połączenie ze sterownikami Daikin

Połączenie z PMS

Ponownie uruchom sterowniki Konfiguracja interfejsu

Ponowna konfiguracja interfejsów

Tylko dla administratorów: kliknij przycisk "Konfiguracja interfejsu",
aby ponownie skonfigurować interfejsy.

4 Instalacja

4.1 Konfiguracja

4.1.1 Profile
Opis

Domyślnie zdefiniowane są 2 profile przystosowane do określonych
warunków zewnętrznych (zakresów temperatur). Profile te mogą być
używane np. w sezonach zimowym i letnim.

INFORMACJE

Jeśli potrzebny jest tylko 1 profil: wystarczy skonfigurować
"Profil 1" i wybrać opcję "Ręcznie" oraz "Profil 1" na
pulpicie.

Profile są połączone z ustawieniami typów pomieszczeń i można je
wybierać ręcznie lub automatycznie (patrz "5.1.1  Przegląd panelu
kontrolnego" na stronie  14). Oznacza to, że ustawienia urządzenia
mogą różnić się odpowiednio do temperatury urządzenia
zewnętrznego.

W trybie "Automatycznie" profil jest wybierany automatycznie
odpowiednio do średniej temperatury podawanej przez urządzenie
lub urządzenia zewnętrzne.

Domyślnie dostępne są 2 profile: Profil 1 i Profil 2.

▪ Ustawienia Profil 1 są używane, jeśli temperatura zewnętrzna jest
wyższa niż wartość w polu zlokalizowanym między 2 profilami.

▪ Ustawienia Profil 2 są używane, jeśli temperatura zewnętrzna jest
niższa lub równa wartości w polu zlokalizowanym między 2
profilami.

Profile te mają zastosowanie do wszystkich typów pomieszczeń i
można zmienić ich nazwy odpowiednio do preferencji. Np. w
poniższym przykładzie nazwę "Profile 1" zmieniono na
"Summer" (Lato), zaś "Profil 2" na "Winter" (Zima).

Strona profili

Przechodzenie do strony profili:

1 Wybierz opcję "Konfiguracja" z menu głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona "Profile":

Pomieszczenia

Typy pomieszczeń

Profile

Interfejs Daikin PMS

Konfiguracja Profile

Administrator

Dodaj temperaturę Anuluj Zapisz

Administrator

-

INFORMACJE

Interfejs PMS korzysta tylko z temperatur w stopniach
Celsjusza.

Dodawanie profili

Konfiguracja Profile

Profile

Typy pomieszczeń

Pomieszczenia

-

Pomieszczenia

Interfejs Daikin PMS

Profil 3

Administrator
Administrator

Dodaj temperaturę Anuluj Zapisz

1 Kliknij przycisk "Dodaj temperaturę", aby dodać temperaturę, a
wraz z nią profil.

Wynik: Dodatkowa temperatura przełączania jest dodawana w
górnej części, zaś nowy profil u dołu.

INFORMACJE

Istnieje możliwość zdefiniowania i skonfigurowania
maksymalnie 4 wartości temperatury przełączania, co daje
łącznie 5 profili.

2 Temperatury można modyfikować za pomocą strzałek obok
temperatur.

3 W razie potrzeby zmień nazwę profilu w polu tekstowym.
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INFORMACJE

Nazwy profilu i typu pomieszczenia NIE są automatycznie
tłumaczone w przypadku wyboru przy logowaniu innego
języka.

4 Kliknij przycisk "Zapisz", aby zapisać profile, lub "Anuluj", aby
powrócić do ostatnio zapisanych ustawień profili.

Usuwanie profili
1 Kliknij ikonę  obok wartości temperatury, aby ją usunąć.

Wynik: Wybrana temperatura wraz z profilem są usuwane.

4.1.2 Typy pomieszczeń
Opis

Różne typy pomieszczeń (np. Sypialnia, pokój konferencyjny, ...)
mogą wymagać różnych ustawień komfortu. Zastosowanie funkcji
typów pomieszczeń umożliwia konfigurację różnych ustawień dla
różnych typów i, na dalszym etapie, stosowanie ich do pomieszczeń.

Domyślny typ pomieszczenia to "Sypialnia" (w języku wybranym
przy pierwszej konfiguracji oprogramowania). Tego typu
pomieszczenia nie można usunąć, można jednak zmienić jego
nazwę.

Przed przystąpieniem do dodawania dodatkowych typów
pomieszczeń zaleca się edycję ustawień domyślnego typu
pomieszczenia. Ogranicza to łączny czas konfiguracji dzięki
opracowaniu typu podstawowego stanowiącego bazę dla nowych
typów pomieszczeń.

Strona typów pomieszczeń

Przechodzenie na stronę typu pomieszczenia:

1 Wybierz opcję "Konfiguracja" z menu głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona "Profile".

2 Wybierz "Typy pomieszczeń" po lewej stronie ekranu.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona "Typy pomieszczeń".

Pomieszczenia

Typy pomieszczeń

Profile

Konfiguracja - Typy pomieszczeń

Interfejs Daikin PMS Administrator

Typ pomieszczenia Czynności

Dodaj typ pomieszczenia

Zmiana nazwy typu pomieszczenia
1 Kliknij ikonę  obok typu pomieszczenia.

2 Wpisz nową nazwę w polu tekstowym.

3 Kliknij ikonę , aby zapisać nową nazwę.

Wynik: Nazwa typu pomieszczenia zostaje zmieniona.

Edycja ustawień typu pomieszczenia
1 Kliknij ikonę  obok typu pomieszczenia.

Wynik: Zostanie wyświetlony następujący ekran:

Interfejs Daikin PMS

Konfiguracja - Sypialnia

Administrator

Anuluj Zapisz

Profile

Typy pomieszczeń

Pomieszczenia

Zameldowanie Wymeldowanie Wstępne chłodzenie/wstępne ogrzewanie

Ustawienia

Limity nastaw

Ograniczenia

WŁ./WYŁ.
Tryb pracy

Chłodzenie Ogrzewanie

WŁ./WYŁ. Tryb Wentylator Nastawa temperatury

2 Wybierz profil (w prawym górnym rogu ekranu) wymagający
edycji ustawień.

3 Skonfiguruj ustawienia statusu "Zameldowanie" wybranego typu
pomieszczenia. Więcej informacji dotyczących ustawień
podano poniżej.

Wynik: Ustawienia te są stosowane przy zameldowaniu się
gościa w pomieszczeniu tego typu, jeśli wybrany profil jest
aktywny.

4 Skonfiguruj ustawienia statusu "Wymeldowanie" wybranego
typu pomieszczenia. Więcej informacji dotyczących ustawień
podano poniżej.

Wynik: Ustawienia te są stosowane przy wymeldowaniu się
gościa z pomieszczenia tego typu, jeśli wybrany profil jest
aktywny.

5 Skonfiguruj ustawienia statusu "Wstępne chłodzenie/wstępne
ogrzewanie" wybranego typu pomieszczenia. Więcej informacji
dotyczących ustawień podano poniżej.

Wynik: Ustawienia te są stosowane przy aktywacji ogrzewania
wstępnego lub chłodzenia wstępnego, jeśli wybrany profil jest
aktywny.

6 Powyższą procedurę należy powtórzyć od kroku 2 dla
wszystkich pozostałych profili. Wybierz profile w prawym
górnym rogu ekranu.

INFORMACJE

Przewiń w dół i zapisz nowe ustawienia przed
opuszczeniem strony.

Przegląd ustawień urządzenia
Ustawienia

Nazwa Ikony Opis
WŁ./WYŁ.

I

Urządzenie będzie włączone.

0

Urządzenie będzie wyłączone.
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Nazwa Ikony Opis
Tryb Tryb ogrzewania

Tryb chłodzenia

Tryb automatyczny

D
Tryb zależny

Tryb nawiewu

Wentylator Obroty wentylatora

Nastawa
temperatury

Żądana temperatura

Limity nastaw
Limity nastaw

Chłodzenie Ogrzewanie

Limity nastaw uniemożliwiają gościom ustawienie temperatur, które
mogłyby spowodować przeciążenie urządzenia lub są niekorzystne z
punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. Ustaw górny i
dolny limit dla trybu chłodzenia i dla trybu ogrzewania.

INFORMACJE

Interfejs PMS korzysta tylko z temperatur w stopniach
Celsjusza.

Ograniczenia
Ograniczenia

WŁ./WYŁ.
Tryb pracy

▪ WŁ./WYŁ.: zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że nie jest
możliwe włączenie lub wyłączenie urządzenia za pomocą pilota w
pomieszczeniu.

▪ Tryb pracy: zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że nie jest
możliwa zmiana trybu pracy za pomocą pilota w pomieszczeniu.

Rozpocznij wstępne chłodzenie/wstępne ogrzewanie
Rozpocznij wstępne chłodzenie/wstępne ogrzewanie

Zmień godzinę uruchomienia wstępnego ogrzewania/wstępnego
chłodzenia, wybierając godziny lub minuty i korzystając z kursorów
w górę/w dół, lub wprowadzając wartość.

Godzina uruchomienia zostanie wykorzystana, o ile włączono
ogrzewanie wstępne/chłodzenie wstępne (patrz "5.2.2  Włączanie/
wyłączanie wstępnego ogrzewania/wstępnego chłodzenia"  na
stronie 15).

Upewnij się, że godzina ta przypada przed przewidywaną godziną
meldowania się gości w pomieszczeniu tego typu.

UWAGA

W przypadku zmiany godziny w harmonogramie
wstępnego ogrzewania/wstępnego chłodzenia upewnij się,
że odpowiada ona profilom (lato, zima, …) ponieważ jest to
niezbędne do zapewnienia niezawodnego planowania
wstępnego ogrzewania/wstępnego chłodzenia. Domyślnie
jest to godzina 12:00 dla wszystkich pór roku.

Dodawanie typów pomieszczeń
1 Kliknij przycisk "Dodaj typ pomieszczenia", aby dodać profil.

Wynik: Wyświetlane jest następujące okno dialogowe:
Dodaj typ pomieszczenia

Nazwa

Kopiuj z istniejącego typu pomieszczenia

Sypialnia

Utwórz Anuluj

2 Wprowadź nazwę typu pomieszczenia (np. sala konferencyjna,
magazyn, ...).

INFORMACJE

Nazwy profilu i typu pomieszczenia NIE są automatycznie
tłumaczone w przypadku wyboru przy logowaniu innego
języka.

3 Wybierz istniejący typ pomieszczenia, którego ustawienia
chcesz skopiować.

4 Kliknij przycisk "Utwórz", aby zapisać typ pomieszczenia lub
"Anuluj", aby przerwać.

Usuwanie typów pomieszczeń
Usuwając dany typ pomieszczenia, należy mieć 100% pewności co
do tego, że jest to działanie właściwe, ponieważ nie jest możliwe
cofnięcie tej operacji bez uruchomienia procedur zewnętrznych kopii
zapasowych.

1 Kliknij ikonę , aby usunąć typ pomieszczenia.

UWAGA

Typu pomieszczenia nie można usunąć, jeśli jest on nadal
przypisany do 1 lub większej liczby pomieszczeń.

2 Potwierdź usunięcie typu pomieszczenia, klikając "Tak" lub
przerwij, klikając "Nie".

4.2 Łączenie pomieszczeń i urządzeń
Opis

Za pośrednictwem tej strony utwórz połączenie między
poszczególnymi pomieszczeniami PMS a klimatyzatorami w tych
pomieszczeniach.

Strona profili

Przechodzenie do strony połączeń:

1 Wybierz opcję "Powiąż pomieszczenia i urządzenia" z menu
głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona połączeń:
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Interfejs Daikin PMS
Administrator

Powiąż pomieszczenia i urządzenia

Pomieszczenia PMS Pomieszczenia powiązane z urządzeniami Urządzenia Daikin

Szukaj…Szukaj… Połącz Sypialnia

INFORMACJE

W pierwszym kroku kolumna z pomieszczeniami PMS
będzie pusta, ponieważ nie zostały one jeszcze
zaimportowane z serwera Opera PMS.

2 Wybierz opcję Odśwież bazę danych PMS z menu.

Wynik: Wyświetlane jest następujące okno dialogowe:

Odśwież bazę danych PMS

Czy chcesz odświeżyć bazę danych PMS?

Tak Nie

3 Kliknij przycisk "Tak".

Wynik: W trakcie odświeżania do chwili wypełnienia lewej kolumny
wyświetlane są animacja oraz komunikat informacyjny:

Interfejs Daikin PMS
Administrator

Powiąż pomieszczenia i urządzenia

Pomieszczenia PMS Pomieszczenia powiązane z urządzeniami Urządzenia Daikin

Szukaj…Szukaj…
Połącz Sypialnia

INFORMACJE

Odświeżenie bazy danych PMS jest wymagane wyłącznie
po długotrwałym wyłączeniu aplikacji, lub jeśli nowego
pomieszczenia nie ma na liście.

INFORMACJE

Wg wytycznych Oracle od nawiązania połączenia z PMS
do wczytania lub ponownego wczytania bazy danych PMS
muszą upłynąć co najmniej 2 minuty. Zasadniczo trwa to
około 2 minut od chwili zalogowania się na koncie
administratora.

INFORMACJE

Wczytywanie bazy danych zależy od liczby pomieszczeń,
jednak nawet w przypadku dużego hotelu nie powinno
zająć więcej niż 2 minuty.

INFORMACJE

Funkcję wyszukiwania można znaleźć na górze listy
pomieszczeń i listy urządzeń.

Istnieje możliwość wyszukania słowa lub liczby w celu
ograniczenia listy.

4.2.1 Łączenie pomieszczeń i urządzeń
1 Wybierz pomieszczenie hotelowe po lewej stronie.

2 Wybierz klimatyzator po prawej stronie.

3 Wybierz typ pomieszczenia.

4 Kliknij opcję "Połącz", aby przypisać klimatyzator do
pomieszczenia w hotelu.

Wynik: Pomieszczenie hotelowe i klimatyzator są teraz połączone.
Połączenie to jest wyświetlane na liście w środkowej kolumnie.

UWAGA

Po nawiązaniu połączenia między pomieszczeniem a
urządzeniem odczekaj, aż zaznaczenia odpowiedniego
pomieszczenia i urządzenia w lewej i prawej kolumnie
zostaną usunięte, a następnie wybierz następne
pomieszczenie i urządzenie.

INFORMACJE

Przy każdej operacji łączenia pomieszczenia z
urządzeniem zewnętrznym przez krótki czas wyświetlany
jest komunikat "Sterowanie WYŁĄCZONE".

4.2.2 Usuwanie połączenia
Przechodzenie do strony połączeń:

1 Wybierz opcję "Powiąż pomieszczenia i urządzenia" z menu
głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona połączenia.

2 Kliknij ikonę  obok połączenia na liście w środkowej kolumnie.

Wynik: Połączenie zniknie z listy w środkowej kolumnie oraz z
panelu kontrolnego.

4.3 Pomieszczenia
Opis

Pomieszczeń nie można dodawać, zmieniać ich nazw ani usuwać.
Można jednak modyfikować tutaj typ pomieszczenia przypisany do
każdego z pomieszczeń. Zaleca się przypisywanie typów
pomieszczeń na stronie "4.2 Łączenie pomieszczeń i urządzeń" na
stronie 11, ponieważ przebiega to wówczas szybciej.

UWAGA

Sprawdź, czy występują puste pola Typ pomieszczenia.
Wybierz typ pomieszczenia dla każdego z pustych pól.

Strona Pomieszczenia
Przechodzenie do strony pomieszczeń:

1 Wybierz opcję "Konfiguracja" z menu głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona "Profile".

2 Wybierz "Pomieszczenia" po lewej stronie ekranu.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona "Pomieszczenia":
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Interfejs Daikin PMS Administrator

Konfiguracja -

Profile

Typy pomieszczeń

Pomieszczenia

Pomieszczenia

Pomieszczenia Typ pomieszczenia

Anuluj Zapisz

4.3.1 Przypisywanie typów pomieszczeń
Interfejs Daikin PMS Administrator

Konfiguracja -

Profile

Typy pomieszczeń

Pomieszczenia

Pomieszczenia

Pomieszczenia Typ pomieszczenia

Anuluj Zapisz

1 Znajdź pomieszczenie na liście.

INFORMACJE

Dostępna jest funkcja wyszukiwania ułatwiająca
znalezienie pomieszczenia.

Istnieje możliwość wyszukania fragmentu słowa lub liczby
w celu ograniczenia listy.

2 Wybierz typ pomieszczenia z menu rozwijanego.

3 Powtórz poprzednie kroki dla wszystkich pozostałych
pomieszczeń stosownie do potrzeb.

4 Kliknij przycisk "Zapisz", aby zapisać wszystkie modyfikacje, lub
"Anuluj", aby powrócić do ostatnio zapisanej konfiguracji.

4.4 Zarządzanie użytkownikami
Zaleca się utworzenie dla każdego z użytkowników indywidualnego
konta użytkownika służącego do logowania się do interfejsu.

Dostępne są dwa poziomy uprawnień: rola administratora i rola
użytkownika. Użytkownik o roli administratora ma dostęp do
wszystkich tematów menu, podczas gdy użytkownik o roli
użytkownika może wyświetlić tylko następujące tematy:

▪ Wstępne chłodzenie/wstępne ogrzewanie,
▪ Stan połączenia,
▪ Wyloguj,
▪ Zaprzestań sterowania.

Zarządzanie użytkownikami obejmuje dodawanie, usuwanie i edycję
kont użytkowników.

INFORMACJE

Zmiana haseł w sposób bezpośredni nie jest możliwa.
Zmiana hasła użytkownika wymaga najpierw usunięcia, a
następnie ponownego dodania konta użytkownika w celu
zdefiniowania nowego hasła.

Konta administratora nie można usunąć, nie można też
zmienić roli administratora.

4.4.1 Dodawanie użytkowników
Przechodzenie na stronę zarządzania użytkownikami:

1 Wybierz opcję "Zarządzanie kontami użytkowników" z menu
głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona zarządzania
użytkownikami:

Zarządzanie kontami użytkowników

Administrator
Interfejs Daikin PMS

Imię i nazwisko Nazwa użytkownika Rola Edytuj Usuń

Dodaj użytkownika

2 Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika", aby dodać konto
użytkownika.

Wynik: Wyświetlane jest następujące okno dialogowe:
Dodaj użytkownika

Imię i nazwisko

Rola

Nazwa użytkownika

Hasło

Potwierdź hasło

Utwórz Anuluj

3 Wprowadź pełną nazwę.

4 Wybierz rolę.

5 Wprowadź nazwę użytkownika wyświetlaną na ekranie
logowania.

6 Wprowadź hasło, które ma być używane z tym kontem.

7 Wprowadź hasło ponownie w celu potwierdzenia.

8 Kliknij przycisk "Utwórz", aby utworzyć konto użytkownika, lub
"Anuluj", aby przerwać.

4.4.2 Edytowanie użytkowników
Przechodzenie na stronę zarządzania użytkownikami:

1 Wybierz opcję "Zarządzanie kontami użytkowników" z menu
głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona zarządzania
użytkownikami.
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Zarządzanie kontami użytkowników

Administrator
Interfejs Daikin PMS

Imię i nazwisko Nazwa użytkownika Rola Edytuj Usuń

Dodaj użytkownika

2 Kliknij ikonę , aby zmodyfikować konto użytkownika.

Wynik: Wyświetlane jest następujące okno dialogowe:
Edytuj użytkownika

Nazwa

Rola

Nazwa użytkownika

Zapisz Anuluj

Użytkownik

3 Zmodyfikuj jedno lub więcej z następujących pól:

▪ Nazwa,
▪ Rola,
▪ Nazwa użytkownika.

4 Kliknij przycisk "Zapisz", aby zapisać zmiany lub "Anuluj", aby
przerwać.

INFORMACJE

Zmiana haseł w sposób bezpośredni nie jest możliwa.
Zmiana hasła użytkownika wymaga najpierw usunięcia, a
następnie ponownego dodania konta użytkownika w celu
zdefiniowania nowego hasła.

Konta administratora nie można usunąć, nie można też
zmienić roli administratora.

4.4.3 Usuwanie użytkownika
Przechodzenie na stronę zarządzania użytkownikami:

1 Wybierz opcję "Zarządzanie kontami użytkowników" z menu
głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona zarządzania
użytkownikami.

2 Kliknij ikonę  obok wybranego użytkownika.

Wynik: Wyświetlane jest następujące okno dialogowe:

Usuń użytkownika

Czy na pewno?

Tak Nie

3 Kliknij przycisk "Tak", aby usunąć użytkownika lub "Anuluj", aby
przerwać.

5 Obsługa

5.1 Panel kontrolny

5.1.1 Przegląd panelu kontrolnego
W razie potrzeby przejdź do widoku panelu kontrolnego, wybierając
z menu głównego opcję "Panel kontrolny". Dostęp do panelu
kontrolnego jest również możliwy przez kliknięcie logo Daikin w
lewym górnym rogu ekranu.

Okno przeglądarki można zwiększać i zmniejszać (za pomocą
kombinacji klawisza Ctrl i kółka do przewijania), najlepsze
dopasowanie daje jednak z reguły powiększenie 100%.

W panelu kontrolnym każde istniejące połączenie między
pomieszczeniem a urządzeniem reprezentuje kafelek.

Panel kontrolny ma następujące cechy:
Interfejs Daikin PMS Administrator

Automatycznie Ręcznie Wszystkie pomieszczenia Szukaj…

a b c d e f

g h

a Automatyczne lub ręczne przełączanie profilu
b Przycisk logo/strony głównej
c Średnia temperatura zewnętrzna
d Bieżący profil
e Filtr typów pomieszczeń
f Wyszukiwanie/filtrowanie pomieszczeń lub nazwisk gości
g Pomieszczenie wybrane dla trybu "Wstępne chłodzenie/

wstępne ogrzewanie"
h Pomieszczenie rzeczywiście w trybie "Wstępne chłodzenie/

wstępne ogrzewanie"

f

a
d

e
b
c

a Nazwisko gościa
b Numer/nazwa pomieszczenia
c Temperatura w pomieszczeniu
d Tryb pracy
e Nastawa
f Błąd urządzenia wewnętrznego

INFORMACJE

Średnia temperatura zewnętrzna jest mierzona za pomocą
czujników urządzeń zewnętrznych.

Wartość ta zależy od położenia tych urządzeń
zewnętrznych i położenia czujników tych urządzeń
(bezpośrednie promieniowanie słoneczne powoduje
wyższe wskazania czujników).

5.1.2 Zmiana ustawień pomieszczeń
Kliknij kafelek, aby zmodyfikować ustawienia pomieszczenia dla
tego pomieszczenia.



5 Obsługa

Przewodnik referencyjny dla użytkownika

15Interfejs Daikin PMS
4P509900-1 – 2017.09

Sypialnia

Ustawienia

WŁ./WYŁ. Tryb WentylatorNastawa temperatury

Nazwa Ikony Opis
WŁ./WYŁ.

I

Urządzenie będzie włączone

0

Urządzenie będzie wyłączone

Temperatura w
pomieszczeniu

Rzeczywista temperatura w
pomieszczeniu

Nastawa
temperatury

Żądana temperatura

Tryb Tryb ogrzewania

Tryb chłodzenia

Tryb automatyczny

D
Tryb zależny

Tryb nawiewu

Wentylator Obroty wentylatora

INFORMACJE

Dostępne opcje dla funkcji Wentylator i Tryb pracy zależą
od funkcjonalności urządzenia wewnętrznego.

INFORMACJE

Temperatury minimalną i maksymalną można ustawić
wyłącznie w granicach ustawień dla wybranego profilu.

INFORMACJE

Interfejs PMS korzysta tylko z temperatur w stopniach
Celsjusza.

5.2 Wstępne ogrzewanie i wstępne
chłodzenie

5.2.1 Opis wstępnego ogrzewania i wstępnego
chłodzenia

Opis

Czas wstępnego ogrzewania/wstępnego chłodzenia ustawia się w
konfiguracji typu pomieszczenia. Operacja wstępnego ogrzewania/
wstępnego chłodzenia powinna odbywać się przed porą meldowania
określoną przez hotel.

Różne typy pomieszczeń mogą charakteryzować się różnymi
ustawieniami wstępnego ogrzewania/wstępnego chłodzenia.
Pozwala to zapewnić komfort gościa hotelu w przypadku
wcześniejszego zameldowania się lub opóźnionego wymeldowania.

INFORMACJE

Ustawienia wstępnego ogrzewania/wstępnego chłodzenia
zostaną usunięte w momencie wysyłania przez system
PMS polecenia nocnego audytu (zwykle między północą a
godziną 3:00 nad ranem).

Strona wstępnego ogrzewania/wstępnego chłodzenia

Automatycznie Ręcznie

Interfejs Daikin PMS Administrator

Wszystkie pomieszczenia Szukaj…

Wybierz pomieszczenia do wstępnego chłodzenia/wstępnego ogrzewania Anuluj Zapisz

Przechodzenie na stronę wstępnego ogrzewania/wstępnego
chłodzenia:

1 Wybierz opcję "Wstępne chłodzenie/wstępne ogrzewanie" z
menu głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona "Wstępne chłodzenie/
wstępne ogrzewanie".

5.2.2 Włączanie/wyłączanie wstępnego
ogrzewania/wstępnego chłodzenia

1 Kliknij jeden lub więcej kafelków, aby włączyć wstępne
ogrzewanie/wstępne chłodzenie.

Wynik: Każde wybrane pomieszczenie jest oznaczone znakiem
wyboru.

2 Kliknij przycisk "Zapisz", aby zapisać zmiany lub "Anuluj", aby
przerwać.

Wynik: Symbol kropki bez wypełnienia wskazuje, że
pomieszczenie zostało wybrane do wstępnego ogrzewania/
wstępnego chłodzenia. Wstępne ogrzewanie/wstępne
chłodzenie rozpocznie się po wymeldowaniu oraz zgodnie z
godziną nastawy dla wstępnego ogrzewania/wstępnego
chłodzenia (patrz "Przegląd ustawień urządzenia"  na
stronie 10).

Wynik: Symbol kropki z wypełnieniem wskazuje, że
pomieszczenie jest aktualnie wstępnie ogrzewane/wstępnie
chłodzone. Może tak być wyłącznie, jeśli nastąpiło
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wymeldowanie gościa z pomieszczenia i jest po godzinie
rozpoczęcia skonfigurowanego wstępnego ogrzewania/
wstępnego chłodzenia. Wybór opcji wstępnego ogrzewania/
wstępnego chłodzenia zostanie usunięty z chwilą
zameldowania się gościa.

UWAGA

Ustawienia wstępnego ogrzewania/wstępnego chłodzenia,
które zostaną zastosowane na potrzeby wstępnego
ogrzewania/wstępnego chłodzenia to te, które należą do
profilu wybranego (ręcznie lub automatycznie) z chwilą
rozpoczęcia wstępnego ogrzewania/wstępnego
chłodzenia.

5.3 Zatrzymywanie sterowania
Opis

Funkcja ta zapobiega sterowaniu urządzeniami wewnętrznymi przez
Interfejs Daikin PMS, nie wpływając jednocześnie na działanie
pozostałej części oprogramowania. Po wyłączeniu sterowania nadal
wyświetlane są wartości parametrów takich jak temperatura w
pomieszczeniu, ustawienia urządzenia wewnętrznego wprowadzone
przez klienta oraz informacja o zajęciu pokoju.

5.3.1 Zatrzymywanie sterowania
1 Wybierz opcję "Zaprzestań sterowania" z menu głównego.

Wynik: Wyświetlane jest następujące okno dialogowe:

Zaprzestań sterowania

Czy na pewno? Interfejs PMS nie będzie już sterował klimatyzatorami, ale będzie
wyświetlał temperaturę w pomieszczeniach i ustawienia.

Tak Nie

2 Kliknij przycisk "Tak".

Wynik: Interfejs Daikin PMS NIE steruje już urządzeniami
wewnętrznymi. Na pasku tytułu wyświetlany jest komunikat
"Sterowanie WYŁĄCZONE".

INFORMACJE

Mimo komunikatu "Sterowanie WYŁĄCZONE" interfejs
Daikin PMS nadal monitoruje zajętość pomieszczenia,
temperaturę pomieszczenia, tryb działania urządzenia
wewnętrznego i nastawę urządzenia wewnętrznego.

5.3.2 Uruchamianie sterowania
1 Wybierz opcję "Rozpocznij sterowanie" z menu głównego.

Wynik: Interfejs Daikin PMS niezwłocznie wznowi sterowanie
urządzeniami wewnętrznymi.

5.4 Wychodzenie z aplikacji
Opis

Ta funkcja umożliwia zamknięcie aplikacji Interfejs Daikin PMS. Jest
ona dostępna wyłącznie dla administratorów.

Oznacza to, że ponowne uruchomienie aplikacji z poziomu
przeglądarki nie jest możliwe, w odróżnieniu od sytuacji po użyciu
funkcji "Zaprzestań sterowania".

Aby ponownie uruchomić interfejs PMS, przejdź do komputera
instalacyjnego i zrestartuj aplikację "Daikin PMS Interface.exe"
zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami w niniejszej instrukcji.

6 Rejestracja i aktywacja
Opis

Rejestracja jest wymagana do korzystania z oprogramowania przez
czas dłuższy niż 30-dniowy okres próbny. Po zarejestrowaniu
oprogramowania komunikat "Okres próbny" znika z paska tytułu.

Upewnij się, że masz dostęp do dokumentu rejestracyjnego każdego
ze sterowników wymagających rejestracji:

6.1 Automatyczna aktywacja
Jeśli komputer instalacyjny ma dostęp do internetu, można
przeprowadzić następującą procedurę Automatyczna aktywacja:

1 Wybierz opcję "Rejestracja" z menu głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona "Rejestracja":

AdministratorInterfejs Daikin PMS

Rejestracja i aktywacja

Adres IP Id. sterownika Klucz rejestracji Klucz aktywacji Aktywowano

Automatyczna aktywacja Ręczna aktywacja

2 Wprowadź kod rejestracyjny (patrz dokument rejestracyjny).

AdministratorInterfejs Daikin PMS

Rejestracja i aktywacja

Adres IP Id. sterownika Klucz rejestracji Klucz aktywacji Aktywowano

Automatyczna aktywacja Ręczna aktywacja

3 Kliknij przycisk "Automatyczna aktywacja".

Wynik: Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Warunki
użytkowania":

Warunki użytkowania

Czy akceptujesz warunki użytkowania opisane w podręczniku referencyjnym
użytkownika?

Akceptuję Odrzucam

W serwisie internetowym www.daikin.eu należy wyszukać podręcznik
referencyjny użytkownika interfejsu DCM010A51 i pobrać ten podręcznik.

4 Zapoznaj się z warunkami użytkowania (patrz "2  Warunki
użytkowania"  na stronie  2) i kliknij przycisk "Akceptuję" lub
"Odrzucam" (przejście do następnego kroku wymaga wyboru
opcji "Akceptuję").
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Wynik: Wyświetlane jest następujące okno dialogowe
rejestracji konta:

Rejestracja

Wprowadź dane uwierzytelniające z dokumentu rejestracyjnego

Nazwa użytkownika

Hasło

OK ANULUJ

5 Wprowadź dane rejestracyjne: Nazwa użytkownika i Hasło z
dokumentu rejestracyjnego.

6 Kliknij przycisk "OK", aby potwierdzić, lub "Anuluj", aby
przerwać procedurę.

Wynik: Sterownik intelligent Touch Controller został pomyślnie
aktywowany. Oprogramowanie ma teraz pełną funkcjonalność.

AdministratorInterfejs Daikin PMS
Rejestracja i aktywacja

Adres IP Id. sterownika Klucz rejestracji Klucz aktywacji Aktywowano

W przypadku, gdy do interfejsu Interfejs Daikin PMS podłączono
więcej sterowników, powtórz powyższe kroki dla pozostałych
sterowników wymienionych na stronie rejestracji. Każdy sterownik
wymaga osobnego dokumentu rejestracyjnego.

6.2 Ręczna aktywacja
Jeśli komputer instalacyjny NIE ma dostępu do internetu, można
przeprowadzić następującą procedurę Ręczna aktywacja:

1 Wybierz opcję "Rejestracja" z menu głównego.

Wynik: Zostanie wyświetlona strona "Rejestracja":

AdministratorInterfejs Daikin PMS

Rejestracja i aktywacja

Adres IP Id. sterownika Klucz rejestracji Klucz aktywacji Aktywowano

Automatyczna aktywacja Ręczna aktywacja

2 Zanotuj w dokumencie rejestracyjnym identyfikator sterownika
wyświetlany na ekranie rejestracyjnym.

3 Na innym komputerze (z dostępem do internetu) przejdź do
portalu rejestracyjnego https://sw-registrations.daikin.eu.

Wynik: Wyświetlane jest okno dialogowe logowania:

Nazwa użytkownika

Hasło

4 Wprowadź dane rejestracyjne: Nazwa użytkownika i Hasło z
dokumentu rejestracyjnego.

5 Kliknij przycisk "Zaloguj".

Wynik: Wyświetlany jest poniższy ekran z prośbą o podanie
identyfikatora sterownika:

Klucz rejestracyjny:

Id. sterownika:

Aktywuj

Aktywacja

6 Wprowadź identyfikator sterownika zanotowany wcześniej w
dokumencie rejestracyjnym.

7 Kliknij przycisk "Aktywuj".

Wynik: Zostanie wyświetlony ekran z kluczem rejestracyjnym,
identyfikatorem sterownika i kodem aktywacyjnym:

Klucz rejestracyjny:
Id. sterownika:
Kod aktywacji:

Aktywacja

8 Zanotuj kod aktywacyjny w dokumencie rejestracyjnym.

9 Wróć do komputera instalacyjnego i wprowadź kod
aktywacyjny.

AdministratorInterfejs Daikin PMS
Rejestracja i aktywacja

Adres IP Id. sterownika Klucz rejestracji Klucz aktywacji Aktywowano

Automatyczna aktywacja Ręczna aktywacja

https://sw-registrations.daikin.eu/
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10 Kliknij przycisk "Ręczna aktywacja".

Wynik: Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Warunki
użytkowania":

Warunki użytkowania

Czy akceptujesz warunki użytkowania opisane w podręczniku referencyjnym
użytkownika?

Akceptuję Odrzucam

W serwisie internetowym www.daikin.eu należy wyszukać podręcznik
referencyjny użytkownika interfejsu DCM010A51 i pobrać ten podręcznik.

11 Zapoznaj się z warunkami użytkowania (patrz "2  Warunki
użytkowania"  na stronie  2) i kliknij przycisk "Akceptuję" lub
"Odrzucam". Przejście do następnego kroku wymaga kliknięcia
przycisku "Akceptuję".

Wynik: Wyświetlane jest okno dialogowe rejestracji konta:

Rejestracja

Wprowadź dane uwierzytelniające z dokumentu rejestracyjnego

Nazwa użytkownika

OK ANULUJ

12 Wprowadź wartość Nazwa użytkownika z dokumentu
rejestracyjnego.

13 Kliknij przycisk "OK", aby potwierdzić, lub "Anuluj", aby
przerwać procedurę.

Wynik: Sterownik intelligent Touch Controller został pomyślnie
aktywowany. Oprogramowanie ma teraz pełną funkcjonalność.

W przypadku, gdy do interfejsu Interfejs Daikin PMS podłączono
więcej sterowników, powtórz powyższe kroki dla pozostałych
sterowników wymienionych na stronie rejestracji. Każdy sterownik
wymaga osobnego dokumentu rejestracyjnego.

INFORMACJE

Niekiedy do identyfikacji wymagany jest adres MAC
sterownika iTM. Adres MAC można znaleźć na etykiecie
sterownika iTM.

7 Aktualizacja oprogramowania
Opis

Jeśli nowa wersja oprogramowania "Daikin PMS Interface.exe" jest
dostępna do pobrania, oprogramowanie na komputerze
instalacyjnym jest aktualizowane (stara wersja pliku wykonywalnego
jest zastępowana nową).

Ten proces aktualizacji NIE powoduje modyfikacji ani skasowania
konfiguracji interfejsu Daikin PMS.

8 Kopia zapasowa systemu
Wykonywanie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych

Zaleca się codzienne wykonywanie kopii zapasowej używanego
pliku i zapisywanie jej w bezpiecznym miejscu w plikach
konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu "%AppData%\Daikin".
W celu uzyskania pomocy dotyczącej właściwej strategii
konfigurowania kopii zapasowych należy skontaktować się z
konsultantem ds. IT.

Jeśli wykonanie kopii zapasowej używanego pliku NIE jest możliwe,
zaleca się ręczne wykonywanie kopii zapasowej i umieszczanie jej w
bezpiecznym miejscu przy każdej zmianie w konfiguracji.

▪ Zatrzymaj aplikację "Daikin PMS Interface.exe".
▪ Utwórz kopię zapasową katalogu "%AppData%\Daikin".
▪ Uruchom aplikację "Daikin PMS Interface.exe".

Kiedy należy wykonywać kopię zapasową plików
konfiguracyjnych

Konfiguracja ulega zmianie w przypadku modyfikacji dowolnego z
poniższych ustawień:

▪ Dodanie, usunięcie lub zmiana połączenia pomieszczenie-
urządzenie.

▪ Dodanie, usunięcie lub modyfikacja ustawień pory roku.
▪ Zmiana typu pomieszczenia dla jednego lub większej liczby

pomieszczeń.
▪ Zmiana w konfiguracji interfejsu.
▪ Zmiana ustawień dotyczących zameldowania/wymeldowania

lub wstępnego ogrzewania/wstępnego chłodzenia.
▪ Dodanie, usunięcie lub zmiana użytkownika.
▪ Zmiana nazw typów pomieszczeń lub pór roku.
▪ Zarejestrowanie interfejsu iTM.
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Interfejs Daikin PMS — arkusz informacyjny

Informacje dotyczące sterownika Daikin Controller można uzyskać za pośrednictwem sterowników intelligent Touch Manager podłączonych do tej samej sieci. 
Oprogramowanie interfejsu Daikin PMS umożliwia sterowanie maksymalnie 5 sterownikami Daikin. Wymagana jest wersja oprogramowania sterownika intelligent 
Touch Manager co najmniej 1.23 lub nowsza oraz aktywacja opcji Interfejs WWW.

Informacje dotyczące interfejsu Daikin PMS są definiowane na komputerze, 
na którym działa oprogramowanie Daikin, i za pośrednictwem dostępnych 
numerów portów na tym komputerze. Dostępne porty można znaleźć za pomocą 
funkcji TCPView. Domyślne numery portów to 3000 i 3456. Sposób zmiany 
domyślnych numerów portów opisano w instrukcji dla użytkownika.

Informacje dotyczące konektora IFC w systemie Oracle PMS udostępnia 
przedstawiciel Oracle instalujący i konfigurujący konektor IFC na potrzeby 
interfejsu Daikin PMS na serwerze integracji dostawcy.

Należy zadbać o wyeliminowanie możliwości utraty początkowych danych 
uwierzytelniających, ponieważ może to uniemożliwić eksploatację systemu hotelu.
W przypadku utraty tych danych należy skontaktować się z działem wsparcia 
Daikin.

Hasło interfejsu WWW

Nazwa użytkownika interfejsu WWW

Numer portu

Adres IP

Wersja oprogramowania sprzętowego

Sterownik Daikin Controller 5

Hasło

Nazwa użytkownika

Dane uwierzytelniające administratora

Hasło interfejsu WWWHasło interfejsu WWW

Nazwa użytkownika interfejsu WWWNazwa użytkownika interfejsu WWW

Numer portuNumer portu

Adres IPAdres IP

Wersja oprogramowania sprzętowegoWersja oprogramowania sprzętowego

Sterownik Daikin Controller 4Sterownik Daikin Controller 3

Hasło interfejsu WWWHasło interfejsu WWW

Nazwa użytkownika interfejsu WWWNazwa użytkownika interfejsu WWW

Numer portuNumer portu

Adres IPAdres IP

Wersja oprogramowania sprzętowegoWersja oprogramowania sprzętowego

Sterownik Daikin Controller 2Sterownik Daikin Controller 1

Numer portu PMS

Adres IP PMS

Informacje dot. Oracle PMS — IFC

Nr portu WebSocket

Numer portu HTTP

Adres IP

Informacje dot. interfejsu Daikin PMS
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