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1.  Εισαγωγή

1.1. Πίνακας θυρωρείου
Ο πίνακας θυρωρείου είναι μια εφαρμογή web για τη διαχείριση εγκαταστάσεων θυροτηλεόρασης, η οποία έχει σχεδιαστεί για διάφορους τύπους 
κατοικιών, όπως μεμονωμένες κατοικίες, μικρά ή μεσαία διαμερίσματα, εμπορικές μονάδες ή ακόμη και μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών και εταιρείες.

Για να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ενεργοποιήσει αρχικά την άδεια χρήσης (κωδ. 40691) κατά τη διαμόρφωση 
της εγκατάστασης μέσω του Video Door IP Manager. Επίσης, στην εγκατάσταση πρέπει να έχει εγκατασταθεί ο μηχανισμός διαχείρισης αδειών χρήσης 
(κωδ. 40638). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του VDIPM και στο κεφάλαιο 3 του παρόντος εγχειριδίου.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η αρχική σελίδα του πίνακα θυρωρείου.

Οι κύριες λειτουργίες του πίνακα θυρωρείου είναι οι εξής:

• Λήψη κλήσεων από εξωτερικές μπουτονιέρες

• Λήψη κλήσεων από θυροτηλεοράσεις της εγκατάστασης 

• Πραγματοποίηση κλήσεων προς τις θυροτηλεοράσεις που υπάρχουν στα διαμερίσματα

• Προώθηση κλήσεων 

• Εμφάνιση πληροφοριών που προέρχονται από εξωτερικές μπουτονιέρες

• Εμφάνιση εικόνων που προέρχονται από κάμερες (IP CCTV)

• Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου.

• Έλεγχος λειτουργιών εγκατάστασης (άνοιγμα εισόδων, ενεργοποίηση φώτων κλπ.)

1.2. Περιοχές και Ζώνες
Κάθε σταθμός θυρωρείου είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη περιοχή που μπορεί να αποτελείται από μία ή διάφορες ζώνες του συγκροτήματος 
κατοικιών () . Η ζώνη είναι μια ομάδα εξωτερικών σταθμών, διαμερισμάτων, CCTV και λειτουργιών που καθορίζεται μέσω του λογισμικού διαμόρφωσης 
Video Door IP Manager.

Ο αρμόδιος χρήστης για έναν σταθμό μπορεί επομένως να διαχειρίζεται όλες ή ορισμένες ζώνες-στόχους, όπως για παράδειγμα, μια ομάδα 
διαμερισμάτων, εταιρικά γραφεία, χώρους στάθμευσης κλπ.

Οι ζώνες αρμοδιότητας ενός συγκεκριμένου σταθμού εμφανίζονται στο τμήμα ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ του πίνακα θυρωρείου και μπορούν να 

επιλεγούν από έναν χρήστη Manager στο τμήμα «Διαχείριση εγκατάστασης».
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2. Προϋποθέσεις

2.1. Για τη χρήση της εφαρμογής web του πίνακα θυρωρείου, πρέπει να διατίθεται Η/Υ με λογαριασμό διαχειριστή.

2.2. Λειτουργικό σύστημα

• Windows 7 (32/64 bit)

• Windows 8 (32/64 bit)

• Windows 10 (32/64 bit)

2.3. Πρόγραμμα περιήγησης

• Internet Explorer 10 

• Internet Explorer 11

• Mozilla Firefox έκδοση >=  32 και < 52

2.4. Συνιστώμενη ανάλυση

• 1920 x 1080

• 1600 x 900

• 1366 x 768

• 1280 x 720



6

Πίνακας θυρωρείου IP

EL

3. Διαμόρφωση πρώτου σταθμού θυρωρείου

3.1. Εισαγωγή
Αρχικά, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να έχει διαμορφώσει την εγκατάσταση θυροτηλεόρασης μέσω του VDIPM ενεργοποιώντας μία άδεια χρήσης 
πίνακα θυρωρείου για κάθε σταθμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Στη συνέχεια, πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση, ως χρήστης με δικαιώματα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ του συστήματος, στον Η/Υ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
στον σταθμό θυρωρείου και να ακολουθήσει τα βήματα διαμόρφωσης που αναφέρονται παρακάτω.

3.1.1.  Διαμόρφωση διεύθυνσης IP Η/Υ

Συνδέστε τον Η/Υ του σταθμού θυρωρείου στο δίκτυο της θυροτηλεόρασης και, στη συνέχεια, αποκτήστε πρόσβαση στη διαμόρφωση του interface που 
χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.

Για να διαμορφώσετε το interface, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες:

α) Αποκτήστε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του Η/Υ.

β) Επιλέξτε το στοιχείο «Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης».

γ) Επιλέξτε «Τροποποίηση ρυθμίσεων καρτελών».

δ) Εντοπίστε την καρτέλα που αφορά το interface που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο της θυροτηλεόρασης και, στη συνέχεια, πατώντας το δεξιό 
πλήκτρου του ποντικιού, επιλέξτε από το μενού το στοιχείο Ιδιότητες.

 

ε) Μετακινηθείτε στη λίστα στοιχείων, επιλέξτε το στοιχείο «Πρωτόκολλο internet έκδοση 4 (TCP/IPv4)» και πατήστε το κουμπί Ιδιότητες.
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στ) Επιλέξτε το στοιχείο «Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP» και συμπληρώστε τα πεδία με τις τιμές που ρυθμίστηκαν μέσω του VDIPM κατά τη 
διαμόρφωση της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP που αντιστοιχίστηκε στον σταθμό και τη μάσκα υποδικτύου και 
την πύλη που επιλέχθηκαν για το δίκτυο θυροτηλεόρασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του VDIPM.

 Για να θέσετε σε εφαρμογή τις τροποποιήσεις, πατήστε το κουμπί OK.

3.1.2.  Πρώτη σύνδεση στον διακομιστή θυρωρείου

Για να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα θυρωρείου, πρέπει να πληκτρολογήσετε στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης τη διεύθυνση 
με το όνομα «Εικονικό IP συστήματος» που αντιστοιχίστηκε κατά τη διαμόρφωση της εγκατάστασης (ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του VDIPM, κεφάλαιο 
«Δίκτυο»). 

    Για παράδειγμα: http://10.10.10.3. 
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3.2.  Πρώτος έλεγχος ταυτότητας τεχνικού εγκατάστασης
Για να εκτελεστεί η πρώτη διαμόρφωση, πρέπει να καταχωριστούν τα εργοστασιακά διαπιστευτήρια για τον λογαριασμό διαχειριστή:

Χρήστης: Admin

Κωδικός πρόσβασης: Admin

3.2.1.  Γλώσσα (Βήμα 1)

Μετά τη σύνδεση, προχωρήστε στην επιλογή από το κατάλληλο μενού της γλώσσας του interface του πίνακα θυρωρείου. 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις παρακάτω γλώσσες:

• Ιταλικά

• Αγγλικά

• Γαλλικά

• Γερμανικά

• Ισπανικά

• Ελληνικά

• Πορτογαλικά

Μετά την επιλογή της γλώσσας, πατήστε το κουμπί Επόμενο.
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3.2.2.  Εγκατάσταση Plugin (βήμα 2)

Εκτελέστε λήψη και εγκατάσταση των απαιτούμενων plugin για τη διαχείριση της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης Elvox και για την εμφάνιση των εικόνων 
που καταγράφονται από τις κάμερες CCTV.

3.2.2.1. Plugin Video door entry system

Για να εκτελέσετε λήψη του αρχείου εγκατάστασης του plugin Video door entry system, πατήστε το κουμπί ΛΗΨΗ στη σχετική οθόνη. Στο τέλος της 
διαδικασίας, εγκαταστήστε το λογισμικό και πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗ για να θέσετε σε εφαρμογή τις τροποποιήσεις.



10

Πίνακας θυρωρείου IP

EL

3.2.2.2.  Plugin πρόσβασης CCTV

Η διαδικασία εγκατάστασης του VLC Media Player για την εμφάνιση των καμερών που υπάρχουν στην εγκατάσταση είναι ίδια με αυτήν που 
περιγράφεται παραπάνω για το Video door entry system. Αρκεί να πατήσετε το κουμπί Λήψη για να εκτελέσετε λήψη του αρχείου και στο τέλος να 
ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. 

Ο οδηγός για τη διαδικασία εγκατάστασης του VLC Media Player προβλέπει μια σειρά βημάτων που αφορούν την αποδοχή της άδειας χρήσης, την 
επιλογή του φακέλου εγκατάστασης κλπ.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη φάση επιλογής των «στοιχείων». Επιλέξτε τα στοιχεία «Plugin Mozilla» και «Plugin ActiveX», τα οποία είναι 
απαραίτητα για λειτουργία στα προγράμματα περιήγησης Mozilla Firefox και Internet Explorer.

 

Στο τέλος της εγκατάστασης, επιστρέψτε στη σελίδα διαμόρφωσης στο πρόγραμμα περιήγησης και πατήστε το κουμπί Επαναφόρτωση για να θέσετε σε 
εφαρμογή τις τροποποιήσεις.

Πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε στο τρίτο βήμα της πρώτης διαμόρφωσης.

3.2.3.   Ασφάλεια (Βήμα 3)

Στο τελευταίο βήμα της πρώτης διαμόρφωσης του λογισμικού, θα τροποποιηθεί ο κωδικός πρόσβασης.
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Μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης στα πεδία «Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης» και «Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης», πατήστε το 
κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ για να προχωρήσετε στην τέταρτη φάση της πρώτης διαμόρφωσης.

3.2.4.  Διαχείριση χρηστών (Βήμα 4)

Στο τέταρτο βήμα της διαμόρφωσης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε τουλάχιστον έναν χρήστη τύπου Manager για κάθε σταθμό που προβλέπεται στη 
φάση διαμόρφωσης της εγκατάστασης. 

Με τη σειρά τους, οι χρήστες Manager μπορούν στη συνέχεια να δημιουργήσουν χρήστες Κανονικού τύπου για του σταθμούς αρμοδιότητάς τους.

Κατά την πρώτη διαμόρφωση του πίνακα θυρωρείου, η λίστα χρηστών θα είναι αρχικά κενή.

Εάν πατήσετε το κουμπί ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, εμφανίζεται η οθόνη με τα πεδία κειμένου για τη ρύθμιση των διαπιστευτηρίων του νέου χρήστη.
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Τα απαιτούμενα πεδία για τη δημιουργία των χρηστών είναι τα εξής:

• Εμφανιζόμενο όνομα: το όνομα του χρήστη που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του πίνακα

• Χρήστης: το αναγνωριστικό που πρέπει να πληκτρολογήσει ο χρήστης για αποκτήσει πρόσβαση στον πίνακα

• Κωδικός πρόσβασης: η λέξη-κλειδί που πρέπει να πληκτρολογήσει ο χρήστης για αποκτήσει πρόσβαση στον πίνακα.

Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία κάθε χρήστη, εκτός από τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω, πρέπει να ρυθμίσετε τις επιλογές που αφορούν 
τον τύπο χρήστη και τον σταθμό στον οποίο θα αντιστοιχιστεί.  

Υπάρχουν δύο τύποι χρήστη, ο χρήστης MANAGER και ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ χρήστης, με διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης της εγκατάστασης 
θυροτηλεόρασης.

Σημαντικό: ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει έναν χρήστη Manager για κάθε σταθμό, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία 
άλλου τύπου χρήστη.

Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των δεδομένων του νέου χρήστη, πατώντας το κουμπί ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μπορείτε να εμφανίσετε ξανά την οθόνη του 
τέταρτου βήματος της πρώτης διαμόρφωσης όπου αναφέρονται οι νέοι χρήστες που έχουν δημιουργηθεί.
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Με τη δημιουργία των χρηστών ολοκληρώνεται η πρώτη διαμόρφωση.

3.2.5. Διαμόρφωση σταθμών θυρωρείου για τον χρήστη Manager και τον Κανονικό χρήστη

Κατά την πρώτη πρόσβαση από σταθμό θυρωρείου, πρέπει να εκτελεστεί έλεγχος ταυτότητας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που 
παρέχονται από τον τεχνικό εγκατάστασης. Στη συνέχεια, εκτελέστε τη διαμόρφωση που προβλέπει τις ίδιες φάσεις με αυτές που περιγράφηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους 3.2.1 – 3.2.2 – 3.2.3. 

Στο τέλος της διαμόρφωσης, το πρόγραμμα περιήγησης από τον σταθμό του χρήστη επαναφορτώνει τη σελίδα για εκτέλεση της σύνδεσης.
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4. Αρχική σελίδα (Χρήση) 

Το interface της αρχικής σελίδας χωρίζεται σε πολλά τμήματα που περιλαμβάνουν τις εντολές για τη διαχείριση και την επίβλεψη της εγκατάστασης 
θυροτηλεόρασης.

Περιγραφή των τμημάτων και των εντολών που υπάρχουν στην αρχική σελίδα:

α. Κατάλογος

	 Το	τμήμα	Κατάλογος	χωρίζεται	στις	παρακάτω	λίστες:

- Αγαπημένα:	η	λίστα	εμφανίζεται	εάν	έχουν	ρυθμιστεί	ως	αγαπημένοι	ένας	ή	περισσότεροι	μηχανισμοί	της	εγκατάστασης.

- Χρήστες:	λίστα	των	θυροτηλεοράσεων	που	υπάρχουν	στις	κατοικίες	της	περιοχής	αρμοδιότητας	ενός	συγκεκριμένου	σταθμού	πίνακα.

- Μπουτονιέρες:	λίστα	των	μπουτονιέρων	που	υπάρχουν	στην	εγκατάσταση.

- Πίνακες:	λίστα	των	πινάκων	που	υπάρχουν	στο	συγκρότημα.

- CCTV:	λίστα	των	καμερών	που	υπάρχουν	στην	εγκατάσταση.

- Λειτουργίες:	λίστα	των	λειτουργιών	που	υπάρχουν	στην	εγκατάσταση.

- Παρακολούθηση:	η	λίστα	περιλαμβάνει	τις	λίστες	αναπαραγωγής	μπουτονιέρων	ή	CCTV	που	πρέπει	να	χρησιμοποιηθούν	για	την	
κυκλική	παρακολούθηση	των	σημείων	πρόσβασης	της	εγκατάστασης.

β. Περιοχή εμφάνισης

	 Το	κεντρικό	τμήμα	είναι	η	περιοχή	εμφάνισης	των	εικόνων	που	καταγράφονται	από	μια	μπουτονιέρα	(κατά	τη	διάρκεια	κλήσης	ή	μέσω	
αυτόματης	ενεργοποίησης)	ή	κάμερα	CCTV.

γ. Κλήσεις σε παύση

 Κάτω από την περιοχή εμφάνισης παρουσιάζονται οι κλήσεις σε κατάσταση παύσης. Από τη λίστα μπορείτε να:

- Συνεχίσετε την κλήση

- Τερματίσετε την κλήση

- Μεταφέρετε την κλήση (στην πραγματικότητα, η κλήση σε παύση συνδέεται με την ενεργή κλήση στην περιοχή εμφάνισης)

δ. Γρήγορες ενέργειες

	 Στο	κέντρο	της	αρχικής	σελίδας,	η	κάτω	γραμμή	περιλαμβάνει	ορισμένες	συντομεύσεις	για	την	εκτέλεση	των	πιο	συνηθισμένων	εντολών:	



15

Πίνακας θυρωρείου IP

EL

άνοιγμα	εισόδων,	ενεργοποίηση	φώτων.

	 Οι	δύο	πρώτες	ενέργειες,	με	τις	οποίες	ανοίγει	η	κλειδαριά	και	εκτελείται	αυτόματη	ενεργοποίηση	της	προεπιλεγμένης	μπουτονιέρας	που	
ρυθμίστηκε	από	το	λογισμικό	διαμόρφωσης,	υπάρχουν	πάντα	και	δεν	μπορούν	να	τροποποιηθούν.

ε. Ειδοποιήσεις

	 Στο	πλαίσιο	πάνω	δεξιά,	οι	ειδοποιήσεις	υποδεικνύουν	την	ύπαρξη	συμβάντων	διαφόρων	τύπων:

• αναπάντητες	κλήσεις, 

• βιντεομηνύματα, 

• έλεγχο	πρόσβασης,

• άνοιγμα	πόρτας, 

• συναγερμό, 

• μηνύματα	κειμένου.

στ. Μενού Σταθμός

	 Πάνω	δεξιά	υπάρχει	μια	περιοχή	ελέγχου	του	σταθμού	στην	οποία	εμφανίζεται	ένα	εικονίδιο	κατάστασης	(Σε	σύνδεση/Λείπω),	καθώς	και	
το	όνομα	του	σταθμού	και	του	ενεργού	χειριστή.	Όταν	πατήσετε	το	εικονίδιο,	ανοίγει	ένα	μενού	που	παρέχει	τη	δυνατότητα	αλλαγής	της	
κατάστασης,	πρόσβασης	στις	ρυθμίσεις	και	αποσύνδεσης.

ζ. Περιοχή εισαγωγής

	 Η	περιοχή	εισαγωγής	παρέχει	τη	δυνατότητα	πραγματοποίησης	μιας	κλήσης	με	απευθείας	εισαγωγή	της	διεύθυνσης	ID	του	μηχανισμού.

η. Εισερχόμενες κλήσεις

	 Εάν	ο	πίνακας	είναι	κατειλημμένος,	τυχόν	περαιτέρω	εισερχόμενες	κλήσεις	εμφανίζονται	στην	περιοχή	αυτή	μαζί	με	τα	πλήκτρα	
λειτουργίας	«απάντηση»,	«τέλος»	και	«άνοιγμα	κλειδαριάς»	(το	τελευταίο	διατίθεται	μόνο	για	κλήσεις	από	μπουτονιέρα).	Για	τις	κλήσεις	
από	μπουτονιέρα	προβλέπεται	επίσης	η	προβολή	του	βίντεο,	ώστε	ο	χειριστής	να	μπορεί	να	δει	ποιος	καλεί	πριν	αποδεχτεί	την	κλήση.

θ.  Ημερολόγιο

 Το	ημερολόγιο	παρέχει	στον	χρήστη	τη	δυνατότητα	να	ανατρέξει	σε	παλαιότερα	συμβάντα	που	καταχωρίστηκαν	για	τον	σταθμό	ή	να	
δημιουργήσει	νέα	συμβάντα	(μπορεί	επίσης	να	καθοριστεί	μια	ειδοποίηση	ως	υπενθύμιση	του	συμβάντος).

ι. Πληκτρολόγιο DTMF 

	 Το	πληκτρολόγιο	DTMF,	το	οποίο	εμφανίζεται	με	πάτημα	της	σχετικής	οριζόντιας	γραμμής,	παρέχει	τη	δυνατότητα	εισαγωγής	του	ID	του	
μηχανισμού	προς	τον	οποίο	θα	πραγματοποιηθεί	κλήση	(μπουτονιέρα,	θυροτηλεόραση	ή	άλλος	πίνακας)	και	αποστολής	τόνων	DTMF	
κατά	τη	διάρκεια	της	συνομιλίας.

ια. Περιοχή πληροφοριών

	 Στο	τμήμα	εμφανίζεται	η	λίστα	των	ζωνών	αρμοδιότητας	που	διαχειρίζεται	ο	σταθμός	πίνακα	θυρωρείου	και	η	τρέχουσα	διαμόρφωση	
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ	ή	ΖΩΝΗ	ΩΡΑΣ)	

ιβ. Τρόπος λειτουργίας

	 Μπορείτε	να	ρυθμίσετε	τον	τρόπο	λειτουργίας	του	σταθμού	πίνακα	μόνο	εάν	ο	σταθμός	βρίσκεται	στη	διαμόρφωση	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ.	
Μπορείτε	να	επιλέξετε	τα	εξής:

- ΗΜΕΡΑ/ΝΥΚΤΑ	(στη	λειτουργία	ΗΜΕΡΑ,	όλες	οι	κλήσεις	που	κατευθύνονται	προς	τα	διαμερίσματα	λαμβάνονται	από	τον	πίνακα)

- KANONIKA	ή	ΕΚΤΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟΥ

- Ενέργεια	που	πρέπει	να	εκτελεστεί	σε	περίπτωση	αναπάντητης	κλήσης	(τόνος	κατειλημμένου,	φωνητικό	μήνυμα	ή	καταγραφέας	με	
βίντεο).

	 Στη	διαμόρφωση	ΖΩΝΕΣ	ΩΡΑΣ,	η	περιοχή	αυτή	είναι	μόνο	για	ανάγνωση.	
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5. Ρυθμίσεις

5.1. Εισαγωγή
Το παράθυρο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το εικονίδιο κατάστασης πάνω δεξιά, παρέχει διάφορες λειτουργίες για τη 
διαμόρφωση και την εξατομίκευση του πίνακα θυρωρείου. Ορισμένες ρυθμίσεις προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από τον χρήστη Manager και, 
επομένως, δεν είναι διαθέσιμες για τον χρήστη Κανονικού τύπου.

5.2. Ο λογαριασμός μου

5.2.1.  Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης

Η λειτουργία «Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης», η οποία υπάρχει στο στοιχείο «Ο λογαριασμός μου», παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης του 
κωδικού πρόσβασης. Για λόγους ασφαλείας, η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί μόνο με εισαγωγή και του τρέχοντος κωδικού πρόσβασης. Η διπλή 
εισαγωγή που απαιτείται διασφαλίζει την εγκυρότητα της τροποποίησης.

Εάν πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση, ο νέος κωδικός πρόσβασης ενεργοποιείται αμέσως, το πρόγραμμα πραγματοποιεί υποχρεωτική αποσύνδεση και 
ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε νέα διαδικασία ελέγχου ταυτότητας. 

5.2.2 Γλώσσα και εμφάνιση

Στη σελίδα «Γλώσσα και εμφάνιση», ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη γλώσσα του interface που ρυθμίστηκε προηγουμένως από τον τεχνικό 
εγκατάστασης στη φάση της πρώτης διαμόρφωσης. 
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Ο χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει ορισμένα χαρακτηριστικά του προγράμματος:

• τρέχουσα γλώσσα, 

• διάταξη («Σκούρο» και «Ανοιχτό»),

• μορφή ώρας (24ωρη),

• μορφή ημερομηνίας,

• ενεργοποίηση της παρουσίασης εικόνων στην περιοχή εμφάνισης της αρχικής σελίδας.

5.2.3 Κουδούνια

Η σελίδα ρύθμισης των κουδουνιών παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης των ηχητικών σημάτων που χρησιμοποιούνται στις εισερχόμενες κλήσεις, στις 
εξερχόμενες κλήσεις και στα μηνύματα που λαμβάνονται από θυροτηλεόραση.

Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα κουδούνια στα διάφορα μενού. Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής για να ακούσετε τον ήχο του θέματος. Πατήστε το 
κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
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5.3. Ήχος/Εικόνα
5.3.1.  Επιλογή περιφερειακών

Εάν υπάρχουν περιφερειακές συσκευές συνδεδεμένες στον υπολογιστή (μεγάφωνο, μικρόφωνο και βιντεοκάμερα), μπορείτε να τις αντιστοιχίσετε στον 
πίνακα θυρωρείου.

5.3.2.  Λειτουργικός έλεγχος

Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης του συστήματος ήχου και εικόνας του υπολογιστή του πίνακα.

Εάν πατήσετε το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ, ξεκινά η καταγραφή ήχου/εικόνας για διάστημα 10 δευτερολέπτων, η οποία εκτελείται με τη χρήση των 
συνδεδεμένων περιφερειακών συσκευών ή των ενσωματωμένων μηχανισμών.

Μπορείτε να εμφανίσετε και να ακούσετε την καταγραφή πατώντας το κουμπί ΑΚΡΟΑΣΗ.
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5.4. Σταθμός

5.4.1.  Όνομα και Λήξη χρόνου αναμονής

Το όνομα του σταθμού πίνακα, το οποίο αρχικά ρυθμίζεται από τον διαχειριστή στη φάση διαμόρφωσης, μπορεί να εξατομικευτεί μόνο από τον χρήστη 
που έχει δικαιώματα Manager.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη μέγιστη χρονική διάρκεια της αυτόματης ενεργοποίησης και της κλήσης από μπουτονιέρα με την εισαγωγή τιμής (σε 
δευτερόλεπτα) στα αντίστοιχα πεδία.

5.4.2.  Προεπιλεγμένα μηνύματα
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Από τον πίνακα θυρωρείου, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ειδοποίησης στις θυροτηλεοράσεις που υπάρχουν στην περιοχή αρμοδιότητας του σταθμό 
θυρωρείου, το οποίο εμφανίζεται στη θυροτηλεόραση μιας κατοικίας.

Ο υπεύθυνος χειριστής του πίνακα μπορεί να τροποποιήσει το μήνυμα ειδοποίησης προς αποστολή με απευθείας εισαγωγή του μηνύματος στο πεδίο 
«Προκαθορισμένο μήνυμα συναγερμού» που υπάρχει στο τμήμα «Προεπιλεγμένα μηνύματα» του παραθύρου Ρυθμίσεις.

Στο τμήμα «Προεπιλεγμένα μηνύματα» του παραθύρου Ρυθμίσεις, μπορείτε να καταγράψετε ηχητικά μηνύματα που θα αναπαράγονται από την 
μπουτονιέρα και τη θυροτηλεόραση στην περίπτωση μη απάντησης από τον πίνακα θυρωρείου.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα Εκτός γραφείου θα αναπαράγεται στην περίπτωση απευθείας κλήσεων προς τον πίνακα στην κατάσταση Εκτός γραφείου 
και απουσίας μονάδας αντικατάστασης (δεν έχει διαμορφωθεί μονάδα αντικατάστασης ή δεν διατίθεται μονάδα αντικατάστασης) όταν στην περιοχή 
«Τρόπος λειτουργίας» έχει επιλεγεί ως εναλλακτική ενέργεια το Φωνητικό μήνυμα. Εάν ως εναλλακτική ενέργεια έχει ρυθμιστεί ο «Καταγραφέας με 
βίντεο», τότε το σχετικό ηχητικό μήνυμα που ακολουθείται από την καταγραφή αναπαράγεται στην μπουτονιέρα ή στη θυροτηλεόραση.

Εάν ο χειριστής δεν βρίσκεται στον σταθμό πίνακα, προσωρινά ή λόγω ενεργοποίησης της λειτουργίας Εκτός γραφείου, οι κλήσεις που φτάνουν από την 
μπουτονιέρα ή τη θυροτηλεόραση προωθούνται στις μονάδες αντικατάστασης και, τέλος, στο διαμέρισμα προορισμού.

Περιπτώσεις στις οποίες ενεργοποιούνται οι εναλλακτικές ενέργειες:

• Ρύθμιση κατάστασης Εκτός γραφείου (OOO)

o Δεν υπάρχει καμία μονάδα αντικατάστασης για τον πίνακα θυρωρείου ή καμία απάντηση από τους πίνακες αντικατάστασης, εάν υπάρχουν

• Ρύθμιση κατάστασης Κανονικά 

o Απόρριψη κλήσης από τον χειριστή

o Καμία απάντηση εντός 25 δευτ. και καμία μονάδα αντικατάστασης για τον πίνακας θυρωρείου ή καμία απάντηση από τις μονάδες αντικατάστασης, 
εάν υπάρχουν

Βάσει προεπιλογής, υπάρχουν προηχογραφημένα μηνύματα για τη λειτουργία Εκτός γραφείου και τον καταγραφέα με βίντεο. Επομένως, μπορείτε 
να καταγράψετε ένα εξατομικευμένο ηχητικό μήνυμα πατώντας το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ και, στη συνέχεια, να το ακούσετε ξανά πατώντας το κουμπί 
ΑΚΡΟΑΣΗ. 
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5.4.3.  Διαμόρφωση γρήγορων ενεργειών

Στην αρχική σελίδα, υπάρχει μια περιοχή εντολών που ονομάζεται «Γρήγορες ενέργειες», η οποία παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων 
λειτουργιών με πάτημα απλώς ενός κουμπιού.

Η διαμόρφωση των κουμπιών γρήγορων ενεργειών γίνεται από το παράθυρο Ρυθμίσεις στο τμήμα Σταθμός, το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη:

Λειτουργία Ετικέτα Εικονίδιο

Οι λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να 
επιλεγούν στα πτυσσόμενα μενού, 
αναφέρονται σε προδιαμορφωμένες 
ενέργειες στην εγκατάσταση 
θυροτηλεόρασης που αφορούν την 
ενεργοποίηση λειτουργιών (άνοιγμα 
κλειδαριάς μπουτονιέρας ή ενεργοποίηση 
ρελέ).

Για κάθε τύπο λειτουργίας είναι 
υποχρεωτική η εισαγωγή στο ειδικό πεδίο 
κειμένου μιας περιγραφής της ενέργειας.

Η περιγραφή θα εμφανιστεί στη συνέχεια 
στο κουμπί γρήγορης ενέργειας στην 
αρχική σελίδα.

Μπορείτε να επιλέξετε για κάθε ενέργεια 
ένα περιγραφικό εικονίδιο που θα 
εμφανίζεται στη συνέχεια στο σχετικό 
κουμπί που υπάρχει στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό: Παρότι μπορείτε να ρυθμίσετε περισσότερες από μία φορές τις ίδιες γρήγορες ενέργειες στην αρχική σελίδα, οι ενέργειες αυτές 
παραβλέπονται και εμφανίζεται μόνο ένα κουμπί για κάθε διαφορετική ενέργεια.

Στο τέλος της ρύθμισης των γρήγορων ενεργειών πρέπει να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις που έγιναν. Αντίθετα, εάν θέλετε να διαγράψετε τις 
ενέργειες που δημιουργήθηκαν, πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.

Στο τμήμα Γρήγορες ενέργειες της αρχικής σελίδας, μπορείτε να προσθέσετε στη γραμμή δύο νέες ενέργειες. Εάν, ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί 
περισσότερες από δύο, εμφανίζεται το κουμπί «Άλλο», το οποίο όταν το πατήσετε εμφανίζει ένα μενού που περιλαμβάνει τις άλλες διαμορφωμένες 
γρήγορες ενέργειες.
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5.5. Παράμετροι SIP

5.5.1.  Ρύθμιση παραμέτρων

Στο τμήμα «Παράμετροι SIP» του παραθύρου Ρυθμίσεις, μπορείτε να εισαγάγετε τις παραμέτρους για τη σύνδεση των μηχανισμών της εγκατάστασης 
θυροτηλεόρασης μεταξύ τους.

Η διαδικασία αυτή εκτελείται υποχρεωτικά από τον χρήστη Διαχειριστή. Οι χρήστες Manager δεν μπορούν να τροποποιήσουν αυτές τις παραμέτρους, 
παρά μόνο την επιλογή «Εξερχόμενα αρχικά μέσα». Οι Κανονικοί χρήστες δεν μπορούν να δουν τις πληροφορίες για τις παραμέτρους SIP.

Ο τεχνικός εγκατάστασης εισαγάγει τις παραμέτρους SIP στο λογισμικό διαμόρφωσης στη φάση ρύθμισης της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης.

Η μοναδική επιλογή που μπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη Manager και τον Κανονικό χρήστη είναι η επιλογή «Εξερχόμενα αρχικά μέσα», η 
οποία εάν έχει ρυθμιστεί σε «Ναι», σε περίπτωση αποστολής κλήσης που πραγματοποιήθηκε από τον πίνακα, παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης στην 
οθόνη του καλούμενου μηχανισμού την εικόνα του χειριστή που καταγράφεται από την κάμερα του σταθμού, ακόμη και πριν αποδεχτεί την κλήση ο 
καλούμενος.

Εάν η λειτουργία «Εξερχόμενα αρχικά μέσα» έχει ρυθμιστεί σε «Όχι», ο καλούμενος βλέπει τον καλούντα αφού απαντήσει.

 

5.5.2.  Δοκιμαστική κλήση 

Για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των παραμέτρων SIP που καταχωρίστηκαν από τον χρήστη Διαχειριστή, μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμαστική κλήση 
διάρκειας 10 δευτερολέπτων στην μπουτονιέρα που έχει ρυθμιστεί βάσει προεπιλογής (μέσω του λογισμικού διαμόρφωσης) πατώντας το κουμπί 
ΔΟΚΙΜΗ.
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5.6. Διαχείριση χρηστών 
Η διαχείριση χρηστών εμφανίζεται μόνο από τον χρήστη Διαχειριστή και Manager, καθώς μόνο αυτοί οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν, να 
τροποποιήσουν και να διαγράψουν άλλους χρήστες. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εμφανίζονται στον Κανονικό χρήστη.

Στο παράθυρο ρυθμίσεων «Διαχείριση χρηστών» εμφανίζεται αρχικά ο χρήστης Manager και ο Κανονικός χρήστης που δημιουργήθηκαν από τον 
Διαχειριστή.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται για τους χρήστες είναι οι εξής:

- Εμφανιζόμενο όνομα: το όνομα του υπεύθυνου χειριστή για τον πίνακα που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του μενού Σταθμός.

- Χρήστης: το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση.

- Τύπος: ο τύπος χρήστη Manager ή Κανονικός.

- Σταθμός: το όνομα του σταθμού θυρωρείου στον οποίο μπορεί να γίνει έλεγχος ταυτότητας του χρήστη
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Με το κουμπί Δημιουργία ενεργοποιείται η σελίδα εισαγωγής των απαιτούμενων δεδομένων για τη δημιουργία νέου χρήστη.

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τη δημιουργία του νέου χρήστη είναι τα εξής: 

• Εμφανιζόμενο όνομα: το όνομα που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του πίνακα.

• Χρήστης:  το όνομα που πρέπει να πληκτρολογήσει ο χρήστης για αποκτήσει πρόσβαση στον πίνακα.

• Κωδικός πρόσβασης: η απαιτούμενη λέξη-κλειδί για πρόσβαση στον πίνακα.

Συμπληρώστε τις πληροφορίες επιλέγοντας τον ρόλο του νέου χρήστη και τον σταθμό στον οποίο θα αντιστοιχιστεί.

Μετά τη δημιουργία του νέου χρήστη, επιστρέφεται στην ενημερωμένη λίστα χρηστών.
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Το κουμπί Τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων αλλαγών στα διαπιστευτήρια του αντίστοιχου χρήστη Manager ή Κανονικού 
χρήστη.

Στην περίπτωση που ο τρέχων χρήστης είναι Διαχειριστής, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις τόσο του Κανονικού χρήστη όσο και του χρήστη 
Διαχειριστή.

Στην περίπτωση που ο τρέχων χρήστης είναι Manager, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των Κανονικών χρηστών που έχουν αντιστοιχιστεί στον 
σταθμό ή στους σταθμούς που διαχειρίζεται ο Manager.

5.7. Διαχείριση εγκατάστασης

5.7.1.  Εισαγωγή

Οι σταθμοί θυρωρείου που υπάρχουν στο κτήριο μπορούν να εμφανιστούν από τη σελίδα Ρυθμίσεις, στο τμήμα Σταθμός που περιλαμβάνεται στη 
Διαχείριση εγκατάστασης.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη λίστα αναφέρουν το όνομα του σταθμού, τον τρόπο λειτουργίας, τις ζώνες αρμοδιότητας και τυχόν μονάδες 
αντικατάστασης (πίνακες στους οποίους προωθείται η κλήση στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένος ο καταγραφέας με βίντεο).

Οι ρυθμίσεις που υπάρχουν στη σελίδα «Διαχείριση εγκατάστασης» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον χρήστη Διαχειριστή και τον χρήστη 
Manager. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εμφανίζονται στους Κανονικούς χρήστες.

 

Για κάθε σταθμό θυρωρείου προβλέπονται δύο ξεχωριστοί τρόποι λειτουργίας:

• Χειροκίνητα: σε αυτήν τη λειτουργία, ο πίνακας θυρωρείου μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες Ημέρα / Νύκτα, Κανονικά / Εκτός 
γραφείου και Εναλλακτική ενέργεια με ανεξάρτητο τρόπο.

 Για τον χρήστη Manager, είναι δυνατή η διαμόρφωση στην περιοχή Ρυθμίσεις > Διαχείριση εγκατάστασης > Σταθμός μίας ή περισσότερων ζωνών 
αρμοδιότητας που καθορίζουν τους ελεγχόμενους μηχανισμούς θυροτηλεόρασης.

• Ζώνες ώρας: σε αυτήν τη λειτουργία, ο πίνακας θυρωρείου δεν μπορεί να ρυθμίσει χειροκίνητα τις εντολές Ημέρα / Νύκτα, Κανονικά / Εκτός 
γραφείου και Εναλλακτική ενέργεια, καθώς οι εντολές αυτές ενεργοποιούνται με αυτόματο τρόπο στα χρονικά διαστήματα που ρυθμίστηκαν εκ των 
προτέρων από τον χρήστη Διαχειριστή ή Manager, στο παράθυρο «Ζώνες ώρας» των Ρυθμίσεων.
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5.7.2.  Ζώνες ώρας 

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του πίνακα θυρωρείου σε ωριαία βάση. Τα χρονικά διαστήματα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά το 
24ωρο. Μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Η σελίδα Ζώνες ώρας παρουσιάζει τη λίστα Τύπος ημέρας και με πάτημα του κουμπιού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ εμφανίζεται το τμήμα για τη ρύθμιση νέου «τύπου 
ημέρας» και των σχετικών ζωνών ώρας.

Για τη δημιουργία του Τύπου ημέρας απαιτείται εισαγωγή ενός προαιρετικού αναγνωριστικού (όνομα) και επιλογή ενός ή περισσότερων σταθμών στους 
οποίους θα αντιστοιχιστούν οι ζώνες ώρας. Όταν επιλεγεί το πλαίσιο Όλοι, αντιστοιχίζονται όλοι οι σταθμοί.

Για τις ζώνες ώρας απαιτείται ειδική διαμόρφωση. Το κουμπί Δημιουργία παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού μιας μεμονωμένης ζώνης ώρας, για την 
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οποία απαιτείται μεταξύ άλλων ρύθμιση της ζώνης αρμοδιότητας, της κατάστασης και της ενέργειας που πρέπει να εκτελεστεί στην περίπτωση μη 
απάντησης (Εναλλακτική ενέργεια).

Βάσει προεπιλογής προτείνεται μια μεμονωμένη ζώνη ώρας για τον τύπο ώρας που ξεκινά από τις 00:00 και τελειώνει στις 24:00. Για να δημιουργήσετε 
άλλες ζώνες ώρας, επιλέξτε από τα πτυσσόμενα μενού των δύο διαθέσιμων πεδίων διαφορετική τιμή σε σχέση με την τρέχουσα (π.χ. 00:00 -> 08:00).

Στη ζώνη ώρας πρέπει να αντιστοιχιστούν μία ή περισσότερες ζώνες. Χρησιμοποιήστε το σχετικό μενού για να προχωρήσετε στη ρύθμιση.

Στο πεδίο Κατάσταση μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο χρήσης του πίνακα στη ζώνη ώρας. Επιτρέπονται οι παρακάτω τιμές:

• Σε σύνδεση την ημέρα: υπάρχει χειριστής κατά τη διάρκεια της ημέρας – οι κλήσεις προωθούνται πάντα στον πίνακα ακόμη και αν προορίζονται 
για τα διαμερίσματα.
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• Σε σύνδεση τη νύχτα: υπάρχει χειριστής κατά τη διάρκεια της νύχτας.

• Εκτός γραφείου (Out Of Office): ο χειριστής απουσιάζει από τον πίνακα.

Για κάθε ζώνη ώρας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις εναλλακτικές ενέργειες που μπορούν να επιλεγούν στο μενού «Ενέργεια απουσία απάντησης».

Οι εναλλακτικές ενέργειες που μπορούν να ρυθμιστούν οι εξής:

- Τόνος κατειλημμένου: στην περίπτωση απουσίας απάντησης, αναπαράγεται ένα ηχητικό σήμα (τόνος κατειλημμένου) και η κλήση τερματίζεται.

- Φωνητικό μήνυμα: στην περίπτωση απουσίας απάντησης, αναπαράγεται ένα προηχογραφημένο φωνητικό μήνυμα. 

- Αυτόματος τηλεφωνητής: στην περίπτωση απουσίας απάντησης, αναπαράγεται ένα φωνητικό μήνυμα και ο καλών μπορεί να αφήσει 
βιντεομήνυμα
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Ο «Τύπος ημέρας» μπορεί να αποθηκευτεί μόνο εάν οι ζώνες ώρας που καθορίζονται καλύπτουν όλο το 24ωρο.

Στο τέλος του ορισμού, μπορείτε να εμφανίσετε τη συνοπτική λίστα των ημερών που δημιουργήθηκαν.

5.7.3.  Σταθμός

Το τμήμα αυτό εμφανίζει τη λίστα των ήδη διαμορφωμένων σταθμών θυρωρείου από τον τεχνικό εγκατάστασης.

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, για κάθε σταθμό προβλέπονται δύο τρόποι λειτουργίας του πίνακα θυρωρείου «Χειροκίνητα» ή «Ζώνες ώρας».



30

Πίνακας θυρωρείου IP

EL

Ο χρήστης Διαχειριστής και ο χρήστης Manager μπορούν να ρυθμίσουν έναν από τους παραπάνω τρόπους λειτουργίας πατώντας το κουμπί 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ για έναν σταθμό που υπάρχει στη λίστα, εμφανίζοντας με τον τρόπο αυτό την επόμενη σελίδα.

Στη σελίδα διαμόρφωσης του τρόπου λειτουργίας ενός σταθμού, ρυθμίζεται βάσει προεπιλογής η λειτουργία ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ που παρέχει τη δυνατότητα 
καθορισμού της ζώνης αρμοδιότητας του συγκεκριμένου σταθμού (μπορούν να επιλεγούν μία ή περισσότερες ζώνες) και ρύθμισης των πινάκων 
«αντικατάστασης» στους οποίους θα αποστέλλονται οι κλήσεις στην περίπτωση απουσίας απάντησης.

Όταν πατήσετε το κουμπί «Ζώνες ώρας», εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα διαμόρφωσης.

Η λειτουργία Ζώνες ώρας προβλέπει την αντιστοίχιση ενός «Τύπου ημέρας» που έχει ήδη δημιουργηθεί (ανατρέξτε	στην	παράγραφο	5.7.2.	Ζώνες	
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ώρας) σε μία ημέρα της εβδομάδας. Για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία, αρκεί να επιλέξετε από το πτυσσόμενο μενού που υπάρχει για κάθε ημέρα 
στη λίστα τον επιθυμητό τύπο ημέρας. Η διαδικασία αυτή καθορίζει τη λειτουργία του πίνακα ανάλογα με τις ζώνες ώρες και τις σχετικές λειτουργίες που 
έχουν ήδη διαμορφωθεί.

Επίσης, όπως και στη λειτουργία Χειροκίνητα, μπορείτε να ρυθμίσετε τους πίνακες «αντικατάστασης» στους οποίους θα αποστέλλονται οι κλήσεις στην 
περίπτωση απουσίας απάντησης.

Εάν πατήσετε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, αποθηκεύονται οι διαδικασίες που εκτελέστηκαν και εμφανίζεται ξανά η σελίδα της λίστας σταθμών. Ακόμη και 
σε αυτήν τη σελίδα πρέπει να πατήσετε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζωνών ώρας.

5.7.4.  Αργίες

Όταν ο σταθμός έχει διαμορφωθεί στη λειτουργία Χειροκίνητα ή Ζώνες ωραρίου, μπορείτε να ρυθμίσετε τις αργίες.

Για την προσθήκη μιας αργίας απαιτείται επιλογή του σταθμού και, στη συνέχεια, εκτέλεση της ενέργειας Δημιουργία νέας. 
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5.7.4.1. Προσθήκη αργίας με σταθμό στη λειτουργία Χειροκίνητα

Για να δημιουργήσετε μια νέα αργία, στην περίπτωση σταθμού θυρωρείου στη λειτουργία Χειροκίνητα, επιλέξτε την ημερομηνία (ημέρα και μήνας) και 
εκτελέστε την εναλλακτική ενέργεια, δηλαδή την ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί αυτόματα στην περίπτωση απουσίας απάντησης μιας κλήσης στον 
πίνακα. 

Οι αργίες που δημιουργούνται μπορούν να αντιγραφούν και να αντιστοιχιστούν σε άλλους σταθμούς: για να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να 
επιλέξετε την αργία μέσω του σημαδιού στα δεξιά και να εκτελέσετε την εντολή «Αντιγραφή επιλεγμένων στοιχείων σε...» από το μενού «Ενέργειες».
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Η αντιγραφή των ενεργειών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ σταθμών στον ίδιο τρόπο λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η εντολή 
«Αντιγραφή επιλεγμένων στοιχείων σε...» από το μενού «Ενέργειες» θα είναι απενεργοποιημένη.

Οι αργίες που δημιουργούνται μπορούν να διαγραφούν: για να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να επιλέξετε την αργία μέσω του σημαδιού στα 
δεξιά και να εκτελέσετε την εντολή «Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων» από το μενού «Ενέργειες».

Για να ενεργοποιηθούν οι αργίες που δημιουργήθηκαν, πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

5.7.4.2. Προσθήκη αργίας με σταθμό στη λειτουργία Ζώνες ώρας
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Για να δημιουργήσετε μια νέα αργία, στην περίπτωση σταθμού θυρωρείου στη λειτουργία Ζώνες ώρας, επιλέξτε την ημερομηνία (ημέρα και μήνας) και 
τον τύπο ημέρας που θα αντιστοιχιστεί.

Οι διαδικασίες δημιουργίας μιας νέας αργίας, αντιγραφής και διαγραφής περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Το κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ που υπάρχει στα δεξιά κάθε σειράς παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών για τις ζώνες ώρας που έχουν 
ρυθμιστεί, τις ζώνες αρμοδιότητας, την κατάσταση (Σε σύνδεση την ημέρα – Σε σύνδεση τη νύχτα – Εκτός γραφείου) και την εναλλακτική ενέργεια στην 
περίπτωση απουσίας απάντησης.
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Η αντιγραφή των αργιών μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ σταθμών με ρυθμισμένο τον ίδιο τρόπο λειτουργίας Χειροκίνητα ή Ζώνες ώρας. Εάν δεν υπάρχουν 
σταθμοί με την ίδια λειτουργία, η εντολή «Αντιγραφή επιλεγμένων στοιχείων σε...» δεν θα μπορεί να επιλεγεί.
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5.7.5.  Ρύθμιση ώρας εγκατάστασης

Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του πίνακα 
θυρωρείου πάνω αριστερά.



37

Πίνακας θυρωρείου IP

EL

6. Αρχική σελίδα

6.1. Εισαγωγή
Ο χειριστής του πίνακα θυρωρείου μπορεί από την αρχική σελίδα να διαχειριστεί και να εμφανίσει ολόκληρη την εγκατάσταση θυροτηλεόρασης στην 
περιοχή αρμοδιότητας που έχει αντιστοιχιστεί, καθώς και να ενεργοποιήσει λειτουργίες, να στείλει μηνύματα κειμένου κλπ.

6.2. Σταθμός
Στο μενού που υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται το όνομα του σταθμού και το όνομα του χρήστη του σταθμού θυρωρείου. 

Από το μενού, το οποίο εμφανίζεται με πάτημα του εικονιδίου με το ποντίκι, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να κλειδώσετε τον σταθμό επιλέγοντας τις 
εντολές «Σε σύνδεση» ή «Λείπω». Εάν θέλετε να κλειδώσετε τον σταθμό, επιλέγοντας τη ρύθμιση «Λείπω», εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο 
ειδοποίησης σχετικά με το κλείδωμα, το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για επαναφορά του σταθμού στη λειτουργία Σε σύνδεση. 
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7. Κατάλογος

Το τμήμα Κατάλογος, το οποίο βρίσκεται στο πάνω αριστερό τμήμα της αρχικής σελίδας, χωρίζεται στις παρακάτω επιμέρους τμήματα:

Αγαπημένα: Το τμήμα Αγαπημένα περιλαμβάνει τους μηχανισμούς θυροτηλεόρασης που ρυθμίστηκαν από τον χειριστή του πίνακα θυρωρείου. 

Για να προσθέσετε έναν μηχανισμό στα αγαπημένα, επιλέξτε από τον κατάλογο ένα όνομα και, στη γραμμή εντολών που εμφανίζεται με κύλιση, επιλέξτε 

το σχετικό κουμπί . 

Το τμήμα Αγαπημένα δεν εμφανίζεται στον κατάλογο εάν δεν έχει προστεθεί τουλάχιστον ένας μηχανισμός.

Χρήστες: οι χρήστες είναι οι θυροτηλεοράσεις που υπάρχουν στις κατοικίες της περιοχής αρμοδιότητας του σταθμού θυρωρείου. 
Για τους χρήστες που υπάρχουν στον κατάλογο υπάρχει ένα εικονίδιο κατάστασης, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στις παρακάτω λειτουργίες:

 Σε σύνδεση

 Κλήση σε εξέλιξη

 Εκτός σύνδεσης

 Μην ενοχλείτε  

Εάν επιλέξετε έναν χρήστη από τον κατάλογο, εμφανίζονται οι παρακάτω εντολές:

   Εντολή για πραγματοποίηση κλήσης προς χρήστη

   Εντολή για αποστολή μηνύματος κειμένου σε χρήστη

   Εντολή για εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη

   Εντολή για προσθήκη χρήστη στο τμήμα Αγαπημένα του καταλόγου

Μπουτονιέρες: το τμήμα αυτό εμφανίζει τη λίστα εξωτερικών μπουτονιέρων που υπάρχει στην περιοχή αρμοδιότητας του σταθμού θυρωρείου.

Για τις μπουτονιέρες που υπάρχουν στον κατάλογο υπάρχει ένα εικονίδιο κατάστασης, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στις παρακάτω λειτουργίες:

 Σε σύνδεση

 Κλήση σε εξέλιξη

 Εκτός σύνδεσης

Εάν επιλέξετε μια μπουτονιέρα από τον κατάλογο, εμφανίζονται οι παρακάτω εντολές:

   Εντολή για πραγματοποίηση κλήσης προς μπουτονιέρα

   Εντολή για άνοιγμα της κλειδαριάς 

   Εντολή για εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την μπουτονιέρα

   Εντολή για προσθήκη μπουτονιέρας στο τμήμα Αγαπημένα του καταλόγου

Πίνακες: από έναν σταθμό θυρωρείου, μπορείτε να στείλετε και να λάβετε κλήσεις από άλλους σταθμούς που υπάρχουν στο κτήριο. Το τμήμα αυτό 
εμφανίζει επομένως τους υπόλοιπους πίνακες που υπάρχουν στο κτήριο.

Και για τους πίνακες που υπάρχουν στον κατάλογο υπάρχει ένα εικονίδιο κατάστασης, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στις παρακάτω λειτουργίες:

 Σε σύνδεση

 Κλήση σε εξέλιξη

 Εκτός σύνδεσης

Εάν επιλέξετε έναν πίνακα από τον κατάλογο, εμφανίζονται οι παρακάτω εντολές:
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   Εντολή για πραγματοποίηση κλήσης προς τον πίνακα

   Εντολή για αποστολή μηνύματος κειμένου σε πίνακα

   Εντολή για εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τον πίνακα

   Εντολή για προσθήκη πίνακα στο τμήμα Αγαπημένα του καταλόγου

TVCC: η ένδειξη TVCC (Τηλεόραση κλειστού κυκλώματος) υποδεικνύει την εγκατάσταση βιντεοπαρακολούθησης ενός συγκροτήματος κατοικιών. Στο 
τμήμα αυτό αναφέρονται οι κάμερες βιντεοπαρακολούθησης με σκοπό την εμφάνιση των εικόνων που έχουν καταγραφεί.

Το εικονίδιο κατάστασης για τις κάμερες TVCC μπορεί να βρίσκεται στις παρακάτω λειτουργίες:

 Σε σύνδεση

 Εκτός σύνδεσης

Εάν επιλέξετε μια κάμερα TVCC από τον κατάλογο, εμφανίζονται οι παρακάτω εντολές:

   Εντολή για αυτόματη ενεργοποίηση της κάμερας TVCC

  Εντολή για εμφάνιση του βίντεο της κάμερας σε «μικρογραφία» στα δεξιά

   Εντολή για εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την κάμερα TVCC

   Εντολή για προσθήκη κάμερας TVCC στο τμήμα Αγαπημένα του καταλόγου

Λειτουργίες: Στο τμήμα εμφανίζονται οι λειτουργίες, εάν υπάρχουν στην εγκατάσταση, που παρέχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης εντολών, όπως 
άνοιγμα κλειδαριάς ή ενεργοποίηση φώτων κλπ.

Το εικονίδιο κατάστασης για τις λειτουργίες μπορεί να βρίσκεται στις παρακάτω καταστάσεις:

 Σε σύνδεση

 Εκτός σύνδεσης

Εάν επιλέξετε μια λειτουργία από τον κατάλογο, εμφανίζονται οι παρακάτω εντολές:

   Εντολή για λειτουργία ενεργοποίησης κλειδαριάς

   Εντολή για λειτουργία ενεργοποίησης ρελέ

   Εντολή για εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία

   Εντολή για προσθήκη λειτουργίας στο τμήμα Αγαπημένα του καταλόγου

Παρακολούθηση: οι εντολές που υπάρχουν στο τμήμα Παρακολούθηση παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης της διαδικασίας αυτόματης ενεργοποίησης, 
εμφάνισης δηλαδή των εικόνων που καταγράφονται από τις μπουτονιέρες ή τις κάμερες TVCC.

Κάθε σταθμός θυρωρείου έχει μια περιοχή του συγκροτήματος κατοικιών στην αρμοδιότητά του. Η περιοχή αυτή μπορεί να χωριστεί σε διάφορες ζώνες 
που αποτελούνται από ξεχωριστές ομάδες των μηχανισμών θυροτηλεόρασης που υπάρχουν στην εγκατάσταση. Εκτός από αυτόν τον διαχωρισμό σε 
μηχανισμούς, μέσω του λογισμικού διαμόρφωσης μπορεί να καθοριστεί μια συγκεκριμένη ομάδα/ένας συγκεκριμένος ιδιοκτήτης. Στην περίπτωση αυτή, 
οι χρήστες που υπάρχουν στον κατάλογο θα χωριστούν σε ομάδες για να διευκολυνθεί η εργασία του χειριστή του πίνακα (ανατρέξτε ενδεικτικά στο πώς 
εμφανίζονται οι χρήστες που ανήκουν στις ομάδες VIMAR και ELVOX).
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Στο πάνω μέρος του καταλόγου υπάρχει ένα πεδίο για αναζήτηση των μηχανισμών.

Εάν πληκτρολογήσετε το όνομα ενός μηχανισμού, εμφανίζεται αμέσως η λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
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8. Διαχείριση κλήσεων

8.1.  Εισαγωγή
Ο χειριστής του πίνακα θυρωρείου μπορεί να πραγματοποιήσει μια κλήση προς έναν χρήστη ή μια μπουτονιέρα που υπάρχει στον κατάλογο, να 
προωθήσει την κλήση σε άλλο χρήστη και να στείλει ένα μήνυμα κειμένου με πολλά συνημμένα.

8.2.  Πραγματοποίηση κλήσης προς χρήστη που υπάρχει στον κατάλογο
Για να πραγματοποιήσετε κλήση προς χρήστη, επιλέξτε το όνομα του χρήστη με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε και, στη γραμμή εντολών που 

εμφανίζεται με κύλιση, επιλέξτε το σχετικό κουμπί .

Κατά την έναρξη της κλήσης, στην περιοχή εμφάνισης εμφανίζεται το μήνυμα «Εξερχόμενη κλήση» και στην περιοχή πληροφοριών στο πάνω μέρος 
εμφανίζεται το όνομα του καλούμενου εσωτερικού σταθμού.

Όταν ο σταθμός απαντήσει, το εικονίδιο κατάστασης του καλούμενου χρήστη αλλάζει από «Σε σύνδεση» (  ) σε «Κλήση σε εξέλιξη» (  ) όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σημείωση: οι κλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν επίσης μέσω εισαγωγής του κωδικού ID στο πληκτρολόγιο DTMF ή απευθείας στο πεδίο 
«Εισαγωγή αριθμού» πάνω δεξιά.
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Κατά την έναρξη της κλήσης, εμφανίζονται στη γραμμή κάτω από την περιοχή εμφάνισης οι παρακάτω εντολές για διαχείριση των κλήσεων:

 Εάν πατήσετε το κουμπί, η συνομιλία που βρίσκεται σε εξέλιξη διακόπτεται προσωρινά για να έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε 
άλλη εισερχόμενη κλήση ή να την προωθήσετε σε άλλο χρήστη.

 Εάν πατήσετε το κουμπί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του πίνακα.

 Το ρυθμιστικό παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου που προέρχεται από τη θυροτηλεόραση ή την 
μπουτονιέρα.  

 Το κουμπί παρέχει τη δυνατότητα απόκρυψης από τον χρήστη των εικόνων που προέρχονται από τον σταθμό θυρωρείου. Η 
λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

 Κουμπί για τερματισμό της κλήσης σε εξέλιξη.

8.3.  Απάντηση σε κλήση που προέρχεται από χρήστη

Στην περίπτωση λήψης μιας κλήσης που προέρχεται από χρήστη, στην περιοχή εμφάνισης εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα και η ένδειξη «Εισερχόμενη 
κλήση». Επίσης, στην περιοχή πληροφοριών εμφανίζεται η ετικέτα με το όνομα του χρήστη από τον οποίο λαμβάνεται η κλήση, εάν υπάρχει στον 
κατάλογο.
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Εκτός από τις εντολές που περιγράφηκαν ήδη στην προηγούμενη παράγραφο, στην περίπτωση κλήσης προς τον πίνακα από χρήστη εμφανίζεται η 
παρακάτω εντολή:

  Κουμπί για απάντηση σε κλήση.

8.4.  Απάντηση σε κλήση που προέρχεται από μπουτονιέρα 
Στην περίπτωση στην οποία ληφθεί κλήση από μπουτονιέρα με ενσωματωμένη κάμερα, εμφανίζεται η εικόνα του συνομιλητή στην περιοχή εμφάνισης 
του πίνακα και στην περιοχή πληροφοριών εμφανίζεται το όνομα της μπουτονιέρας από την οποία λαμβάνεται η κλήση.
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Από τη γραμμή που υπάρχει κάτω από την περιοχή εμφάνισης μπορείτε να απαντήσετε σε κλήση που προέρχεται από μπουτονιέρα πατώντας το 

κουμπί .

Εάν πατήσετε το παρακάτω κουμπί  ανοίγει η κλειδαριά που συνδέεται με την μπουτονιέρα από την οποία προέρχεται η κλήση. Η ίδια εντολή 

μπορεί να εκτελεστεί οποιαδήποτε στιγμή με πάτημα του κουμπιού  που εμφανίζεται επιλέγοντας το όνομα της μπουτονιέρας στον κατάλογο.

Εάν ενεργοποιήσετε τις εντολές για το άνοιγμα των κλειδαριών, στην περιοχή πληροφοριών εμφανίζεται η σχετική ειδοποίηση, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα.
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Όπως και για τις κλήσεις προς τους χρήστες, εάν πατήσετε το κουμπί  απενεργοποιείται το μικρόφωνο, αλλά η κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη 
διατηρείται. Με εκ νέου πάτημα του κουμπιού, το μικρόφωνο ενεργοποιείται ξανά.

Το ρυθμιστικό παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου που προέρχεται από την μπουτονιέρα.

Για να τερματίσετε την κλήση, αρκεί να πατήσετε το κουμπί .

8.5.  Αυτόματη ενεργοποίηση μπουτονιέρας
Από τον πίνακα θυρωρείου μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που καταγράφονται από τις εξωτερικές μπουτονιέρες εκτελώντας τις ίδιες διαδικασίες που 
περιγράφονται για τις κλήσεις προς τους χρήστες. 

Για την αυτόματη ενεργοποίηση μιας μπουτονιέρας που υπάρχει στον κατάλογο, πατήστε το κουμπί  στη γραμμή εντολών, ώστε να εμφανιστούν οι 
εικόνες που καταγράφονται από τον μηχανισμό.

Η διάρκεια της αυτόματης ενεργοποίησης των μπουτονιέρων μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή Ρυθμίσεις > Σταθμός > Όνομα και Λήξη χρόνου 
αναμονής, από 10 έως 30 δευτερόλεπτα το μέγιστο.

Για	περισσότερες	πληροφορίες,	ανατρέξτε	στην	παράγραφο	«5.4.	Σταθμός».

Σημείωση: η αυτόματη ενεργοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω εισαγωγής του κωδικού ID της μπουτονιέρας στο πληκτρολόγιο DTMF 
ή απευθείας στο πεδίο «Εισαγωγή αριθμού» πάνω δεξιά.

8.6.  Κλήση και απάντηση σε κλήση που προέρχεται από άλλο σταθμό θυρωρείου
Οι σταθμοί θυρωρείου που υπάρχουν στο συγκρότημα κατοικιών μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ακόμη και αν έχουν διαφορετικές ζώνες 
αρμοδιότητας.

Όταν ληφθεί μια κλήση από άλλο πίνακα, δηλαδή από άλλο σταθμό θυρωρείου που υπάρχει στο συγκρότημα κατοικιών, εμφανίζονται οι εικόνες που 
καταγράφηκαν από την κάμερα web του τερματικού του καλούντα πίνακα.

Οι πίνακες που υπάρχουν στο συγκρότημα κατοικιών εμφανίζονται και αυτοί σε ειδικό τμήμα του καταλόγου, όπως οι χρήστες και οι μπουτονιέρες. Όταν 

επιλέξετε έναν από τους σταθμούς που εμφανίζονται και πατήσετε το κουμπί  ξεκινά η κλήση.

Οι εντολές και οι διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν για τη διάταξη ελέγχου των κλήσεων προς τους πίνακες είναι ίδιες με αυτές που περιγράφηκαν 
στις προηγούμενες παραγράφους για τους χρήστες και τις μπουτονιέρες.
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8.7. Κλήσεις σε παύση
Από τον πίνακα θυρωρείου μπορείτε να θέσετε σε κατάσταση παύσης μια εισερχόμενη κλήση από χρήστη ή μπουτονιέρα. Η λειτουργία αυτή είναι 
χρήσιμη για προώθηση της κλήσης σε έναν αποδέκτη, όπως περιγράφεται στην επόμενο παράγραφο.

Για να θέσετε σε κατάσταση παύσης μια κλήση, πρέπει να εκτελέσετε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Απαντήστε στην κλήση που προέρχεται από την μπουτονιέρα πατώντας το κουμπί .

2. Για να θέσετε σε κατάσταση παύσης την κλήση, πατήστε το κουμπί . Οι κλήσεις σε παύση εμφανίζονται στη λίστα που υπάρχει κάτω από την 
περιοχή εμφάνισης.

3. Μπορείτε να αποκαταστήσετε την επικοινωνία πατώντας ξανά το κουμπί  που υπάρχει στη λίστα των κλήσεων σε παύση. 

4. Εάν θέλετε να προωθήσετε την κλήση σε άλλο αποδέκτη, πατήστε το παρακάτω κουμπί .

Για	περισσότερες	πληροφορίες,	ανατρέξτε	στην	επόμενη	παράγραφο	«8.8.	Προώθηση	κλήσης».

5. Εάν θέλετε να διακόψετε μία από τις κλήσεις σε παύση, πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη γραμμή που υπάρχει στα δεξιά «  » για να εμφανιστεί το 

σχετικό κουμπί .

8.8. Προώθηση κλήσης
Από την μπουτονιέρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας κλήση προς χρήστη που υπάρχει στον κατάλογο ή να καλέσετε τον σταθμό θυρωρείου 
και να ζητήσετε να γίνει μεταφορά της κλήσης.

Για να προωθήσετε την κλήση και να ξεκινήσει η επικοινωνία μεταξύ των συνομιλητών της μπουτονιέρας και της εσωτερικής θυροτηλεόρασης, πρέπει να 
εκτελέσετε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Απαντήστε στην κλήση που προέρχεται από την μπουτονιέρα πατώντας το κουμπί .

2. Πριν από τη μεταφορά της κλήσης προς τον επιθυμητό χρήστη, πρέπει να θέσετε σε παύση την επικοινωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη με την 

μπουτονιέρα πατώντας το σχετικό κουμπί . Οι κλήσεις σε παύση εμφανίζονται στη λίστα που υπάρχει κάτω από την περιοχή εμφάνισης.

3. Από τον κατάλογο, επιλέξτε τον χρήστη στον οποίο θα προωθηθεί η κλήση και στις εντολές που εμφανίζονται, επιλέξτε το εικονίδιο  για 
επικοινωνία με την εσωτερική θυροτηλεόραση. 
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4. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για προώθηση της κλήσης προς τον επιθυμητό χρήστη.

Εάν θέλετε να διακόψετε μία από τις κλήσεις σε παύση, πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη γραμμή που υπάρχει στα δεξιά «  » για να εμφανιστεί το 

σχετικό κουμπί .

Ακόμη και οι εισερχόμενες κλήσεις από χρήστη μπορούν να προωθηθούν σε άλλο χρήστη ή σε άλλο πίνακα, εάν υπάρχουν στον κατάλογο.

Μπορούν επίσης να προωθηθούν οι κλήσεις που προέρχονται από άλλο σταθμό θυρωρείου. Πράγματι, ακόμη και αν οι σταθμοί δεν βρίσκονται στην 
ίδια περιοχή αρμοδιότητας και δεν διαχειρίζονται τις ίδιες ζώνες, μπορείτε να προωθήσετε την κλήση από έναν πίνακα σε έναν άλλο ή σε χρήστη, εάν 
υπάρχουν στον κατάλογο.

Τόσο στην περίπτωση των κλήσεων που προέρχονται από τις μπουτονιέρες, όσο και στην περίπτωση των κλήσεων που προέρχονται από χρήστες 
ή άλλους πίνακες θυρωρείου, οι διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την προώθηση της κλήσης είναι ίδιες με αυτές που περιγράφηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους 1, 2, 3, 4.

8.9. Λίστα εισερχόμενων κλήσεων

Στο τμήμα Εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται οι εισερχόμενες κλήσεις και οι κλήσεις που δεν έχουν εξυπηρετηθεί ακόμη όταν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 
μια άλλη κλήση.
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Κατά τις εισερχόμενες κλήσεις από τους χρήστες εμφανίζονται το όνομα, αυτό που υπάρχει επίσης στο τμήμα Κατάλογος, η διεύθυνση ID και οι εντολές 
για έναρξη και τερματισμό της επικοινωνίας.

Στην περίπτωση εισερχόμενων κλήσεων από τις μπουτονιέρες, υπάρχει επίσης η εντολή για το άνοιγμα της κλειδαριάς και μια προεπισκόπηση των 
εικόνων που προέρχονται από την μπουτονιέρα.

Εάν πατήσετε το κουμπί απάντησης που υπάρχει σε κάθε εισερχόμενη κλήση, η επικοινωνία που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη προστίθεται αυτόματα στη 
λίστα κλήσεων σε παύση.

Μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις στην μπουτονιέρα ή στους χρήστες που υπάρχουν στον κατάλογο ακολουθώντας τις διαδικασίες που 
περιγράφηκαν στην παράγραφο «8.2.	Προώθηση	κλήσης».	

8.10. Πληκτρολόγιο DTMF
Το πληκτρολόγιο DTMF που μπορεί να εμφανιστεί με πάτημα της σχετικής καρτέλας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσης ή αυτόματης 
ενεργοποίησης με απευθείας εισαγωγή της διεύθυνσης ID των μηχανισμών θυροτηλεόρασης, ακόμη και εκείνων που δεν ανήκουν στις ζώνες 
αρμοδιότητας του σταθμού.
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Πρέπει να γνωρίζετε τη διεύθυνση ID του μηχανισμού θυροτηλεόρασης που θέλετε να καλέσετε. Εάν ο μηχανισμός είναι μεταξύ αυτών που υπάρχουν 

στον κατάλογο, μπορείτε να εμφανίσετε το ID στο παράθυρο που ανοίγει πατώντας το κουμπί πληροφοριών (  ) στη γραμμή εντολών, όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα.

Το παράθυρο πληροφοριών εμφανίζει ορισμένα στοιχεία που μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τον μηχανισμό. Στην περίπτωση χρήστη, 
εμφανίζονται οι πληροφορίες που αφορούν τη θυροτηλεόραση. 

Μετά τη ρύθμιση της διεύθυνσης ID μέσω των πλήκτρων του πληκτρολογίου, πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την 
κλήση ή να ενεργοποιήσετε αυτόματα τον μηχανισμό θυροτηλεόρασης.
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Επίσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο πεδίο κειμένου πάνω δεξιά τη διεύθυνση ID του μηχανισμού θυροτηλεόρασης που θέλετε να καλέσετε και να 

πατήσετε το κουμπί για έναρξη της κλήσης .
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9. TVCC

Το τμήμα TVCC του καταλόγου περιλαμβάνει τις κάμερες για βιντεοπαρακολούθηση, εάν υπάρχουν στην εγκατάσταση.

Στη γραμμή εντολών που εμφανίζεται όταν επιλέξετε μία από τις κάμερες στον κατάλογο, πατήστε το κουμπί  για έναρξη της αυτόματης 
ενεργοποίησης και δείτε στην περιοχή εμφάνισης τις εικόνες που καταγράφηκαν, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Η αυτόματη ενεργοποίηση της κάμερας μπορεί να γίνει επίσης με πάτημα του παρακάτω κουμπιού . Ωστόσο, οι εικόνες που καταγράφονται 
εμφανίζονται σε ένα πιο μικρό πλαίσιο στο δεξί τμήμα της αρχικής σελίδας.
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Όταν εκτελεστεί αυτόματη ενεργοποίηση μιας κάμερας, κάτω από την περιοχή εμφάνισης υπάρχουν οι παρακάτω εντολές:

 Εάν πατήσετε το κουμπί, μπορείτε να αποφασίσετε εάν οι εικόνες που καταγράφονται από την κάμερα θα προβάλλονται στην κεντρική 
περιοχή εμφάνισης ή στο πιο μικρό πλαίσιο στο δεξί τμήμα της αρχικής σελίδας, ώστε να είναι δυνατή η απάντηση σε κλήσεις ή η 
πραγματοποίηση κλήσεων κλπ.

 Κουμπί για έναρξη/ενεργοποίηση της αυτόματης προβολής όλων των καμερών που υπάρχουν στην εγκατάσταση με κυκλικό τρόπο. 
Μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια προβολής κάθε κάμερας (από 10 έως 60 δευτερόλεπτα) στην περιοχή Ρυθμίσεις > Σταθμός > 
Όνομα και Λήξη χρόνου αναμονής. 
Για	περισσότερες	πληροφορίες,	ανατρέξτε	στην	παράγραφο	«5.4.	Σταθμός».

  Μέσω των κουμπιών μπορείτε να μετακινηθείτε χειροκίνητα στις εικόνες που καταγράφονται από κάθε κάμερα που 
υπάρχει στην εγκατάσταση.

 Κουμπί για τερματισμό της αυτόματης ενεργοποίησης της κάμερας.
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10. Παρακολούθηση

Μπορείτε να ορίσετε από το λογισμικό διαμόρφωσης τις «λίστες αναπαραγωγής» των μπουτονιέρων ή των TVCC που εμφανίζονται στο τμήμα 
Παρακολούθηση. Αυτές οι λίστες αναπαραγωγής χρησιμοποιούνται για κυκλική προβολή των εικόνων σε συγκεκριμένους μηχανισμούς.

Μέσω του κουμπιού  που υπάρχει στη γραμμή εντολών, εμφανίζονται η μία μετά την άλλη οι καταγεγραμμένες εικόνες που προέρχονται από τις 
εξωτερικές μπουτονιέρες ή τις κάμερες TVCC που υπάρχουν στη «λίστα αναπαραγωγής».
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11. Λειτουργίες

Οι λειτουργίες που υπάρχουν στον κατάλογο αφορούν μηχανισμούς που υπάρχουν στην εγκατάσταση θυροτηλεόρασης, οι οποίοι επιτρέπουν την 
ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών, όπως το άνοιγμα πόρτας ή την ενεργοποίηση φώτων.

Οι λειτουργίες που υπάρχουν στη λίστα μπορεί να είναι διαφόρων τύπων ανάλογα με τους μηχανισμούς που υπάρχουν στην εγκατάσταση 
θυροτηλεόρασης.

Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, πατήστε το πρώτο κουμπί που υπάρχει στη γραμμή εντολών.

11.1. Ομάδες λειτουργιών 
Μπορείτε να δημιουργήσετε επίσης ομάδες λειτουργιών που θα εμφανίζονται στον κατάλογο με ένα μόνο όνομα. Στην περίπτωση αυτή, εκτελούνται 
πολλές λειτουργίες ανάλογα με τη διαμόρφωση, όπως το άνοιγμα καγκελόπορτας και η ενεργοποίηση φώτων κλπ.
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12. Μηνύματα

Από τον πίνακα θυρωρείου μπορείτε να στείλετε στους χρήστες και σε άλλους πίνακες μηνύματα κειμένου, συμπεριλαμβανομένων συνημμένων 
εικόνων. Επίσης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε μια ομάδα που περιλαμβάνει διάφορους χρήστες και πίνακες.

12.1. Αποστολή μηνύματος

Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε από τον κατάλογο έναν χρήστη ή έναν πίνακα και από τη γραμμή εντολών που εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί  
για να ανοίξετε το τμήμα για τη δημιουργία του μηνύματος κειμένου.

Στη γραμμή παραλήπτη εμφανίζεται το όνομα του χρήστη ή του πίνακα στον οποίο αποστέλλεται το μήνυμα.

Το περιεχόμενο του μηνύματος πρέπει να το πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο παρακάτω.

Εάν πατήσετε το κουμπί , μπορείτε να επισυνάψετε στο μήνυμα μια εικόνα μέγιστου μεγέθους 200kb.

Για να στείλετε το μήνυμα, πρέπει να πατήσετε το παρακάτω κουμπί . Στην περιοχή πληροφοριών εμφανίζεται αμέσως επιβεβαίωση της 
αποστολής.

Εάν πατήσετε το κουμπί , το μήνυμα που δεν έχει αποσταλεί ακόμη διαγράφεται. 
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12.2. Αποστολή μηνύματος σε ομάδα παραληπτών
Για να στείλετε ένα μήνυμα από τον πίνακα σε μια ομάδα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει χρήστες και πίνακες, πατήστε το εικονίδιο που υπάρχει στη 
γραμμή παραληπτών και από τη λίστα που θα εμφανιστεί, πατήστε την ομάδα στην οποία θα στείλετε το μήνυμα.

Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου «Όλοι», το μήνυμα θα αποσταλεί σε όλους τους χρήστες και τους πίνακες που υπάρχουν στον κατάλογο.

Τα κουμπιά  παρέχουν τη δυνατότητα εμφάνισης της λίστας ληφθέντων μηνυμάτων και τη λίστα απεσταλμένων μηνυμάτων αντίστοιχα.
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13. Περιοχή πληροφοριών και Τρόπος λειτουργίας

Το τμήμα Περιοχή πληροφοριών εμφανίζει τις πληροφορίες που αφορούν τις ζώνες της εγκατάστασης που υπάρχουν στην περιοχή αρμοδιότητας του 
σταθμού του πίνακα.

Επίσης, το τμήμα αυτό εμφανίζει την ενεργή ζώνη ώρας, εάν έχει ρυθμιστεί από τον χρήστη Διαχειριστή ή Manager.

Πιο κάτω υπάρχουν τα κουμπιά για ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του σταθμού του πίνακα από ΗΜΕΡΑ σε ΝΥΚΤΑ ή από ΚΑΝΟΝΙΚΑ σε ΕΚΤΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

Επίσης, στην περίπτωση λήψης κλήσης στον πίνακα όταν ο χειριστής λείπει, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα φωνητικό μήνυμα ή τον καταγραφέα με 
βίντεο ως «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» αντί για τον τόνο κατειλημμένου (προεπιλεγμένη επιλογή).

 

13.1. Περιοχή πληροφοριών
Στο τμήμα αυτό εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες: 

• Το αναγνωριστικό του κτηρίου στο οποίο βρίσκεται ο σταθμός θυρωρείου.

• Οι ζώνες που διαχειρίζεται ο πίνακας.

• Ο τρόπος χρήσης, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί στις εξής επιλογές:

- Χειροκίνητα: στη λειτουργία Χειροκίνητα, μπορείτε να διαχειριστείτε κατά την κρίση σας τις εντολές Ημέρα / Νύκτα, Κανονικά / Εκτός γραφείου 
και Εναλλακτική ενέργεια.

- Ζώνες ώρας: Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του πίνακα θυρωρείου σε ωριαία βάση. Σε αυτήν τη λειτουργία, δεν μπορούν 
να ρυθμιστούν χειροκίνητα οι εντολές Ημέρα / Νύκτα, Κανονικά / Εκτός γραφείου και Εναλλακτική ενέργεια, καθώς οι εντολές αυτές 
ενεργοποιούνται με αυτόματο τρόπο στα χρονικά διαστήματα που ρυθμίστηκαν εκ των προτέρων από τον χρήστη Διαχειριστή ή Manager, στο 
παράθυρο «Ζώνες ώρας» των Ρυθμίσεων.Για	περισσότερες	πληροφορίες,	ανατρέξτε	στην	παράγραφο	«5.7.	Διαχείριση	εγκατάστασης».

13.2. Τρόπος λειτουργίας
Ο τρόπος λειτουργίας του πίνακα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω των κουμπιών που υπάρχουν στην αρχική σελίδα, κάτω δεξιά:

 Η εντολή παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας από την κατάσταση Σε σύνδεση την ημέρα σε Σε 
σύνδεση τη νύχτα.

 Εάν επιλέξετε την εντολή, ενεργοποιείται η λειτουργία Εκτός γραφείου και οι εισερχόμενες κλήσεις που προέρχονται 
από θυροτηλεόραση ή μπουτονιέρα προωθούνται σε μονάδα αντικατάστασης, δηλαδή σε άλλο σταθμό θυρωρείου, εάν 
υπάρχει στο κτήριο.
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 Οι εναλλακτικές ενέργειες που μπορούν να ρυθμιστούν οι εξής:

- Τόνος κατειλημμένου: στην περίπτωση απουσίας απάντησης, αναπαράγεται ένα ηχητικό σήμα (τόνος κατειλημμένου) και η κλήση 
τερματίζεται.

- Φωνητικό μήνυμα: στην περίπτωση απουσίας απάντησης, αναπαράγεται ένα προηχογραφημένο φωνητικό μήνυμα. 

- Αυτόματος τηλεφωνητής: στην περίπτωση απουσίας απάντησης, ο καλών μπορεί να αφήσει μήνυμα.
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14. Ειδοποιήσεις

Στο πλαίσιο πάνω δεξιά, οι ειδοποιήσεις υποδεικνύουν την ύπαρξη συμβάντων διαφόρων τύπων:

• αναπάντητες κλήσεις, 

• βιντεομηνύματα, 

• έλεγχο πρόσβασης,

• άνοιγμα πόρτας, 

• συναγερμό, 

• μηνύματα κειμένου.

Όταν λαμβάνεται μια ειδοποίηση, το εικονίδιο που σχετίζεται με τον τύπο του συμβάντος ανάβει και εμφανίζεται επίσης ο αριθμός των συμβάντων που 
προέκυψαν.

14.1. Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων

Εάν πατήσετε το κουμπί  εμφανίζεται η λίστα αναπάντητων κλήσεων που φτάνουν από χρήστες ή μπουτονιέρες.

Στη λίστα ειδοποιήσεων αναπάντητων κλήσεων εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των κλήσεων και την ώρα και ημερομηνία λήψης. 
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Εάν επιλέξετε την ένδειξη «Εμφάνιση όλων των κλήσεων» στο κάτω μέρος της λίστας, μπορείτε να ανατρέξετε στο ιστορικό των αναπάντητων κλήσεων, 
εισερχόμενων και εξερχόμενων, επιλέγοντας τα σχετικά κουμπιά.

Στο παράθυρο ιστορικού κλήσεων εμφανίζεται μια λίστα με τις εξής πληροφορίες:

• Τύπος: υποδηλώνει μέσω του ειδικού εικονιδίου τον τύπο των κλήσεων:

    Αναπάντητες κλήσεις

  Εισερχόμενες κλήσεις

  Εξερχόμενες κλήσεις

• Από/Προς: ο αποστολέας ή ο παραλήπτης (μπουτονιέρα ή χρήστης).

• Διάρκεια: η διάρκεια της κλήσης σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

• Ημερομηνία: η ημερομηνία και η ώρα λήψης ή αποστολής της κλήσης.
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Στη λίστα ιστορικού κλήσεων εμφανίζονται ορισμένες εντολές που περιγράφονται παρακάτω:

• Εάν πατήσετε το κουμπί που αντιστοιχεί σε μια αναπάντητη κλήση, δεν θα εμφανίζεται πλέον ειδοποίηση για τη συγκεκριμένη κλήση στη λίστα 
αναπάντητων κλήσεων.

 Η εντολή στα δεξιά παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσης προς τον αποστολέα.

  Εντολή για ενημέρωση του ιστορικού κλήσεων.

 Εάν πατήσετε το κουμπί, εμφανίζεται ένα μενού για εξαγωγή του αρχείου ιστορικού κλήσεων και ιστορικού σύνδεσης σε μορφή .csv.

 Το κουμπί παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής μιας κλήσης που υπάρχει στο ιστορικό.

 Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε διάφορες κλήσεις ταυτόχρονα επιλέγοντας το κουμπί « » στα δεξιά κάθε σειράς. Στη συνέχεια, πατήστε 
το κουμπί «Διαγραφή επιλεγμένων».

 Εάν πατήσετε το κουμπί, διαγράφεται το ιστορικό όλων των λιστών ιστορικού κλήσεων. \s

14.2. Ειδοποίηση συναγερμών

Εάν πατήσετε το κουμπί  εμφανίζεται η λίστα συναγερμών που έφτασαν από τους χρήστες.

Στη λίστα ειδοποιήσεων συναγερμών εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη από τον οποίο προέρχεται ο συναγερμός, το περιεχόμενο του 
μηνύματος συναγερμού, η ώρα και η ημερομηνία λήψης του συναγερμού.
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Εάν επιλέξετε την ένδειξη «Εμφάνιση όλων των συναγερμών» στο κάτω μέρος της λίστας, μπορείτε να ανατρέξετε στο ιστορικό των συναγερμών, 
εισερχόμενων και εξερχόμενων, επιλέγοντας τα σχετικά κουμπιά.

Στο παράθυρο ιστορικού συναγερμών εμφανίζεται μια λίστα με τις εξής πληροφορίες: 

• Από/Προς: εμφανίζεται ο χρήστης από τον οποίο ελήφθη το μήνυμα ειδοποίησης ή στον οποίο εστάλη το μήνυμα.

• Κείμενο: το κείμενο του μηνύματος ειδοποίησης που ελήφθη ή εστάλη. 

• Ημερομηνία: η ημερομηνία και η ώρα αποστολής ή λήψης των συναγερμών. 

Στη λίστα ιστορικού συναγερμών εμφανίζονται ορισμένες εντολές που περιγράφονται παρακάτω:

 Εάν πατήσετε το κουμπί που αντιστοιχεί σε έναν συναγερμό στη λίστα, δεν θα εμφανίζεται πλέον ειδοποίηση για τον συγκεκριμένο 
συναγερμό στη λίστα συναγερμών. 

 Εντολή για ενημέρωση του ιστορικού συναγερμών.
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 Εάν πατήσετε το κουμπί, εμφανίζεται ένα μενού για εξαγωγή του αρχείου ιστορικού συναγερμών και ιστορικού σύνδεσης σε μορφή .csv.

 Το κουμπί παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής ενός συναγερμού που υπάρχει στο ιστορικό. 
Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε περισσότερους από έναν συναγερμούς ταυτόχρονα επιλέγοντας το κουμπί « » στα δεξιά κάθε 
σειράς. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Διαγραφή επιλεγμένων».

 Εάν πατήσετε το κουμπί, διαγράφεται το ιστορικό όλων των λιστών ιστορικού συναγερμών.\s

14.3. Ειδοποιήσεις μηνυμάτων

Εάν πατήσετε το κουμπί \s \s , στο τμήμα διαχείρισης μηνυμάτων της αρχικής σελίδας εμφανίζεται το ιστορικό μηνυμάτων που φτάνουν στον 
πίνακα.

Για να εμφανίσετε το ιστορικό των απεσταλμένων μηνυμάτων, πατήστε το κουμπί .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και το τμήμα Μηνύματα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «12.	Μηνύματα»

14.4. Ειδοποιήσεις ελέγχου πρόσβασης

Η λίστα ειδοποιήσεων πρόσβασης εμφανίζεται όταν πατήσετε το παρακάτω κουμπί  ….
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Εάν επιλέξετε την ένδειξη «Εμφάνιση όλων των προσβάσεων» στο κάτω μέρος της λίστας, εμφανίζεται το παράθυρο Έλεγχος πρόσβασης όπου 
μπορείτε να δείτε το ιστορικό αυτών των συμβάντων.

Στο παράθυρο ελέγχου πρόσβασης εμφανίζεται μια λίστα με τις εξής πληροφορίες: 

• Χρήστης: ο χρήστης που πραγματοποίησε την πρόσβαση.

• Δίοδος: η πόρτα ή η καγκελόπορτα από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση.

• Ζώνη: η ζώνη στην οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση:

• Ημερομηνία: η ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση.

Στη λίστα ελέγχου πρόσβασης εμφανίζονται ορισμένες εντολές που περιγράφονται παρακάτω:

 Εντολή για ενημέρωση του ιστορικού πρόσβασης.
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 Εάν πατήσετε το κουμπί, εμφανίζεται ένα μενού για εξαγωγή του αρχείου ιστορικού πρόσβασης και ιστορικού σύνδεσης σε μορφή 
.csv.

 Το κουμπί παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής μιας πρόσβασης που υπάρχει στο ιστορικό. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε 
διάφορες προσβάσεις ταυτόχρονα επιλέγοντας το κουμπί « » στα δεξιά κάθε σειράς. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Διαγραφή 
επιλεγμένων».

 Εάν πατήσετε το κουμπί, διαγράφεται το ιστορικό όλων των λιστών ιστορικού ελέγχου πρόσβασης.\s

14.5. Βιντεομηνύματα
Στην περίπτωση στην οποία έχει ρυθμιστεί ως εναλλακτική ενέργεια ο καταγραφέας με βίντεο και ληφθεί ένα βιντεομήνυμα από χρήστη ή μπουτονιέρα, 

εάν πατήσετε το κουμπί , εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων βιντεομηνυμάτων που έχουν φτάσει στον πίνακα.

 

Εάν επιλέξετε την ένδειξη «Εμφάνιση όλων των βιντεομηνυμάτων» στο κάτω μέρος της λίστας, μπορείτε να ανατρέξετε στο ιστορικό βιντεομηνυμάτων 
που έχουν φτάσει στον σταθμό σας και σε άλλους σταθμούς θυρωρείου, επιλέγοντας τα σχετικά κουμπιά.

Σημείωση: μπορείτε να εμφανίσετε τα βιντεομηνύματα που φτάνουν από άλλους σταθμούς μόνο εάν αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα θυρωρείου ως 
χρήστης Manager. 
 
Στο παράθυρο ιστορικού βιντεομηνυμάτων εμφανίζεται μια λίστα με τις εξής πληροφορίες:

• Προεπισκόπηση: για κάθε συμβάν που αναφέρεται στο ιστορικό παρουσιάζεται ένα πλαίσιο με μια εικόνα προεπισκόπησης του 
καταγεγραμμένου βιντεομηνύματος (εάν διατίθεται).

• Από: ο αποστολέας (χρήστης ή μπουτονιέρα) από τον οποίο ελήφθη το μήνυμα.

• Προς: Ο σταθμός θυρωρείου που έλαβε το βιντεομήνυμα.

• Ημερομηνία: η ημέρα και η ώρα λήψης.
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Στη λίστα ιστορικού βιντεομηνυμάτων εμφανίζονται ορισμένες εντολές που περιγράφονται παρακάτω:

 Εάν πατήσετε το κουμπί που αντιστοιχεί σε ένα βιντεομήνυμα στη λίστα, δεν θα εμφανίζεται πλέον ειδοποίηση για τον συγκεκριμένο 
συμβάν.

 Εάν πατήσετε το κουμπί, εκτελείται αναπαραγωγή του βιντεομηνύματος σε ένα ειδικό παράθυρο, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα.

 

 Κουμπί για έναρξη της κλήσης προς τον χρήστη από τον οποίο ελήφθη το βιντεομήνυμα. Στην περίπτωση στην οποία το 
βιντεομήνυμα καταγράφηκε από μπουτονιέρα, μπορείτε, μέσω του ίδιου κουμπιού, να εκτελέσετε αυτόματη ενεργοποίηση.

 Εντολή για ενημέρωση του ιστορικού βιντεομηνυμάτων.
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 Το κουμπί παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής ενός βιντεομηνύματος που υπάρχει στο ιστορικό. 
Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε περισσότερα από ένα συμβάντα ταυτόχρονα επιλέγοντας το κουμπί « » στα δεξιά κάθε σειράς. 
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Διαγραφή επιλεγμένων».

 Εάν πατήσετε το κουμπί, διαγράφεται το ιστορικό όλων των λιστών ιστορικού βιντεομηνυμάτων.\s

14.6. Ειδοποιήσεις για πόρτες εξόδου κινδύνου

Η λίστα ειδοποιήσεων ανοίγματος για τις πόρτες εξόδου κινδύνου εμφανίζεται όταν πατήσετε το παρακάτω κουμπί .

Εάν επιλέξετε την ένδειξη «Εμφάνιση όλων των συμβάντων πόρτας» στο κάτω μέρος της λίστας, εμφανίζεται το παράθυρο ιστορικού ανοίγματος πόρτας 
και η λίστα με τις ανοικτές πόρτες τη στιγμή εκείνη.
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15. Συναγερμός

Από τον πίνακα θυρωρείου μπορείτε να στείλετε σε όλες τις θυροτηλεοράσεις των χρηστών ένα μήνυμα συναγερμού. 
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το περιεχόμενο του μηνύματος συναγερμού, το οποίο πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη της θυροτηλεόρασης, στις 
Ρυθμίσεις του τμήματος «Προεπιλεγμένα μηνύματα».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του μηνύματος συναγερμού, ανατρέξτε στην παράγραφο «5.4.2	Προεπιλεγμένα	μηνύματα».

Εάν πατήσετε το κουμπί  που υπάρχει στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για την επιβεβαίωση της αποστολής 
του μηνύματος ειδοποίησης. Όταν επιβεβαιώσετε την αποστολή, το μήνυμα θα εμφανιστεί σε όλες τις θυροτηλεοράσεις που υπάρχουν στη ζώνη 
αρμοδιότητας του σταθμού θυρωρείου.

Μετά την επιβεβαίωση της αποστολής στην περιοχή πληροφοριών, στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η 
ειδοποίηση για την επιτυχή αποστολή του μηνύματος συναγερμού, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τα μηνύματα συναγερμού που αποστέλλονται εμφανίζονται στο παράθυρο ιστορικού συναγερμών που ανοίγει με πάτημα της ένδειξης «Εμφάνιση όλων 
των συναγερμών» στο παράθυρο ειδοποιήσεων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «14.2.	Ειδοποίηση	συναγερμών». 



71

Πίνακας θυρωρείου IP

EL

16. Γρήγορες ενέργειες

Οι γρήγορες ενέργειες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας αφορούν μηχανισμούς που υπάρχουν στην εγκατάσταση 
θυροτηλεόρασης, οι οποίοι επιτρέπουν την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών, όπως το άνοιγμα πόρτας ή την ενεργοποίηση φώτων, με το πάτημα 
απλώς ενός κουμπιού. 
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, στη γραμμή γρήγορων ενεργειών έχουν ρυθμιστεί βάσει προεπιλογής οι εντολές για το άνοιγμα της κύριας 
κλειδαριάς και την αυτόματη ενεργοποίηση της κύριας μπουτονιέρας. Οι εντολές αυτές δεν μπορούν να διαμορφωθούν. Ωστόσο, μπορείτε να 
διαμορφώσετε άλλες γρήγορες ενέργειες πατώντας τα κουμπιά «Διαμόρφωση».

Εάν πατήσετε τα κουμπιά «Διαμόρφωση», εμφανίζεται το παράθυρο Ρυθμίσεις για τις γρήγορες ενέργειες.

Η διαμόρφωση των κουμπιών γρήγορων ενεργειών γίνεται από το παράθυρο Ρυθμίσεις στο τμήμα Σταθμός, το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη:

Λειτουργία Ετικέτα Εικονίδιο

Οι λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να 
επιλεγούν στα πτυσσόμενα μενού, 
αναφέρονται σε προδιαμορφωμένες 
ενέργειες στην εγκατάσταση 
θυροτηλεόρασης που αφορούν την 
ενεργοποίηση λειτουργιών (άνοιγμα 
κλειδαριάς μπουτονιέρας ή ενεργοποίηση 
ρελέ).

Για κάθε τύπο λειτουργίας είναι 
υποχρεωτική η εισαγωγή στο ειδικό πεδίο 
κειμένου μιας περιγραφής της ενέργειας.

Η περιγραφή θα εμφανιστεί στη συνέχεια 
στο κουμπί γρήγορης ενέργειας στην 
αρχική σελίδα.

Μπορείτε να επιλέξετε για κάθε ενέργεια ένα 
περιγραφικό εικονίδιο που θα εμφανίζεται 
στη συνέχεια στο σχετικό κουμπί που 
υπάρχει στην αρχική σελίδα.

Σημαντικό: Παρότι μπορείτε να ρυθμίσετε περισσότερες από μία φορές τις ίδιες γρήγορες ενέργειες στην αρχική σελίδα, οι ενέργειες αυτές 
παραβλέπονται και εμφανίζεται μόνο ένα κουμπί για κάθε διαφορετική ενέργεια. 
Για	περισσότερες	πληροφορίες	σχετικά	με	τις	διαμορφώσεις,	ανατρέξτε	στην	παράγραφο	«5.4.3.	Διαμόρφωση	γρήγορων	ενεργειών.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η διαμόρφωση των γρήγορων ενεργειών στο σχετικό παράθυρο των Ρυθμίσεων.



72

Πίνακας θυρωρείου IP

EL

Στο τμήμα Γρήγορες ενέργειες της αρχικής σελίδας, μπορείτε να προσθέσετε στη γραμμή δύο νέες ενέργειες. Εάν, ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί 
περισσότερες από δύο, εμφανίζεται το κουμπί «Άλλο», το οποίο όταν το πατήσετε εμφανίζει ένα μενού που περιλαμβάνει τις άλλες διαμορφωμένες 
γρήγορες ενέργειες.
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17. Ημερολόγιο

Στο δεξί τμήμα της αρχικής σελίδας του πίνακα θυρωρείου υπάρχει το ημερολόγιο, το οποίο παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα καταγραφής 
συμβάντων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και ρύθμισης υπενθυμίσεων.

Στο πάνω μέρος εμφανίζεται ο τρέχων μήνας. Μπορείτε να μετακινηθείτε στους μήνες με τα βέλη «< >». Η τρέχουσα ημερομηνία επισημαίνεται με κύκλο 
και κάτω από τις ημερομηνίες εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμισμένες υπενθυμίσεις. 

Για να εμφανίσετε το παράθυρο ρύθμισης υπενθύμισης στο ημερολόγιο, κάντε διπλό κλικ στην επιθυμητή ημερομηνία και, στη συνέχεια, πατήστε το 
κουμπί «Νέο συμβάν» στο παράθυρο.

Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε στο ειδικό πεδίο έναν επεξηγηματικό τίτλο που πρέπει να εμφανίζεται στο ημερολόγιο στην αρχική σελίδα. Επίσης, για να 
αποθηκεύσετε το συμβάν που δημιουργήθηκε, πρέπει να καταχωρίσετε μια ώρα έναρξης και τέλους εμφάνισης της υπενθύμισης. 
Εάν επιλέξετε την εντολή «Ειδοποίηση», ακούγεται ένα ηχητικό σήμα ως ειδοποίηση για την ενεργοποίηση της υπενθύμισης που δημιουργήθηκε.

Εάν πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση, εμφανίζεται η σύνοψη του συμβάντος που δημιουργήθηκε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στα δεξιά υπάρχουν οι παρακάτω εντολές:

 Εάν πατήσετε το κουμπί, μπορείτε να τροποποιήσετε ένα συμβάν που δημιουργήθηκε και να ρυθμίσετε εκ νέου την ημερομηνία, τον τίτλο, τις 
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ώρες κλπ.

 Εάν πατήσετε το κουμπί, το συμβάν διαγράφεται.

 Κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος.

Στο τέλος της δημιουργίας συμβάντων στο ημερολόγιο, οι ημερομηνίες με ρυθμισμένες υπενθυμίσεις επισημαίνονται με ένα σημάδι κάτω από τον 
αριθμό, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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