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Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:
▪ Behold dokumentationen til fremtidig brug.
Målgruppe
Slutbrugere

▪ Brugervejledning:
▪ Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger
vedrørende almindelig og avanceret brug
▪ Format: Digitale dokumenter på http://www.daikin.eu
Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være
tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din installatør.
Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre
sprog er oversættelser.
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Brugsvilkår

Du skal acceptere brugsvilkårene for at kunne anvende Daikin PMS
interfacet.
Læs venligst disse brugsvilkår omhyggeligt.
Disse vilkår og betingelser ("Brugsvilkår") er en juridisk bindende
aftale mellem dig/brugeren ("Du", "Dig", "Din", "Dit" eller "Dine") og
Daikin Europe NV, et selskab, der har hovedsæde på
Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgien ("Daikin")
vedrørende brugen af Daikin PMS interface ("Software"), og de
udgør den samlede og fuldstændige aftale mellem Daikin og Dig.
Disse brugsvilkår afløser alle andre bestemmelser, vilkår og
betingelser, og aftaleparternes rettigheder reguleres således
udelukkende af bestemmelser, vilkår og betingelser defineret i disse
brugsvilkår.
Ved at anvende softwaren accepterer bruger bestemmelserne og
betingelserne defineret i disse brugsvilkår. Hvis bruger ikke kan
acceptere brugsvilkårene, må bruger ikke anvende softwaren på
nogen måde.
Brug af softwaren
Ifølge bestemmelserne og betingelserne i disse brugsvilkår giver
Daikin dig/brugeren en gratis, ikke-eksklusiv og uoverdragelig licens
til anvendelse af softwaren på enheder med et passende
styresystem som angivet af Daikin med henblik på fjernovervågning
og styring af dit/brugerens Daikin udstyr i et vilkårligt land inden for
EMEA.
Disse brugsvilkår giver ikke andre brugsrettigheder end dem, der er
anført ovenfor. Der gøres særskilt opmærksom på, at videregivelse,
salg, leasing, udlejning eller eksport af denne software i enhver form
er forbudt uden skriftlig godkendelse fra Daikin. Med mindre at det er
udtrykkeligt tilladt i brugsvilkårene, må du ikke kopiere, gengive,
ændre, overføre eller videregive softwaren eller nogen del heraf,
eller få tredjepart til at gøre dette. Der må ikke videregives ulovlig
information om softwaren.
Du må ikke anvende vores software på en måde, der medfører, eller
kan medføre, beskadigelse af webstedet eller forringelse af
webstedets tilgængelighed, eller på en anden måde, som er ulovlig,
svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med et ulovligt, svigagtigt
eller skadeligt formål eller en ulovlig, svigagtig eller skadelig
handling. Du må ikke anvende vores software til kopiering, lagring,
hosting, overførsel, udsendelse, offentliggørelse eller distribution af
noget materiale, der indeholder (eller er tilknyttet) spyware,
computervira, trojanske heste, orme eller anden skadelig
computersoftware.
Du ikke sende information om softwaren, som er ulovlig, som
krænker tredjeparts juridiske rettigheder, eller som kan give
anledning til sagsanlæggelse enten mod dig, Daikin eller tredjepart (i
hvert tilfælde reguleret af relevant lovgivning).
Softwaren skal downloades, installeres og anvendes for din/brugers
regning på din/brugers egne enheder i overensstemmelse med disse
brugsvilkår.
Registrering af konto
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2 Brugsvilkår
Det kan være nødvendigt at registrere en konto for at kunne
anvende visse funktioner i forbindelse med denne software. Denne
software er ikke rettet mod eller beregnet til mindreårige. Denne
software må ikke anvendes af mindreårige.
Daikin vil betragte al anvendelse af denne software som værende
anvendelse af brugeren, der udførte registreringen. Daikin vil under
ingen omstændigheder være ansvarlig for eventuelle skader, der
skyldes tredjeparters misbrug af registrerede konti på grund af
mangelfuld håndtering fra din side af din registrerede konto.
Ophavsret

Du skal beskytte Daikin mod ethvert krav om godtgørelse for enhver
beskadigelse, fra tredjepart, der kan skyldes din brug af denne
software.
Tilføjelser
Daikin forbeholder sig ret til at udsende nye versioner af softwaren
(inklusive ændringer af funktionalitet eller interface), der kan erstatte
tidligere udsendte versioner af softwaren, eller at opdatere
softwarens indhold fra tid til anden efter Daikins eget skøn og uden
forudgående meddelelse herom.

Daikin ejer eller har licensrettigheder til alle (intellektuelle)
ejendomsrettigheder til softwaren og dens indhold, og du er
indforstået med, at du ikke erhverver denne ophavsret, med mindre
andet er udtrykkeligt angivet i disse brugsvilkår.

Daikin forbeholder sig ret til fra tid til anden at ændre disse
brugsvilkår efter Daikins eget skøn og uden forudgående
meddelelse herom. Du er ansvarlig for at gøre dig bekendt med de
gældende Vilkår for brug på tidspunktet, hvor du skaffer dig adgang
til og bruger denne software.

Handelsbetegnelse / varemærker

Databeskyttelse

Alle handelsnavne og varemærker, som eventuelt vises via
softwaren, tilhører Daikin nu, eller de er/vil herefter være ejendom
tilhørende eller licenseret til Daikin eller Daikins affilierede selskaber.
Din brug af softwaren må ikke opfattes som en tildeling, stiltiende
eller på anden måde, af licens eller rettighed til at bruge eventuelle
handelsnavne eller varemærker, som måtte blive vist gennem
softwaren.

Hvis relevant, indsamler Daikin kun disse personlige data, når
bruger har valgt at downloade og anvende softwaren, hvorved
bruger har vist interesse for softwarens indhold. Efterfølgende kan
brugers personlige data således blive gjort tilgængelige for personer
i vores markedsføringsafdeling eller i markedsføringsafdelingen med
ansvar for vores datterselskaber og/eller uafhængige forhandlere
inden for EMEA, som kan sende brugeren information om softwaren
eller dens indhold, og/eller disse data kan anvendes til anonyme
analyser i markedsførings- og salgsøjemed, eksempelvis måling af
brugen af denne software i et specifikt land/geografisk område. Vi
anvender ikke brugers personlige data til andre formål.

Erklæring om garantiforbehold
Daikin har sammensat indholdet af denne software (inklusive
oversættelser) efter bedste viden. Den foreliggende software (og
dens indhold) er udelukkende beregnet på at give information, og
den udtrykker ikke et tilbud, som forpligter Daikin. Daikin garanterer
ikke, at softwaren er fejlfri. Denne software og dens indhold leveres,
som den forefindes, uden garanti af nogen art - enten eksplicit eller
forudsat, inklusive men ikke begrænset til titel garanti, garanti mod
krænkelse eller implicitte garantier for salgbarhed eller specifik
brugsegnethed - afgivet vedrørende fuldstændighed, tilgængelighed,
korrekthed, driftssikkerhed på softwaren eller dens indhold samt
produkterne og tjenesterne vist heri.
Denne software har egne begrænsninger, inklusive men ikke
begrænset til mulige udviklings- og programmeringsfejl. Al risiko
vedrørende softwarens kvalitet og virkemåde bæres af dig/brugeren,
og det er dit/brugers ansvar at sørge for, at softwaren udfører det
ønskede, før den anvendes til et konkret formål (undtagen i
forbindelse med testning af softwaren).
Begrænset ansvar
Når man anvender softwaren, anerkender og accepterer man, at det
udelukkende sker på eget ansvar. Bruger anerkender, at der under
ingen omstændigheder kan gøres krav gældende mod Daikin eller
dets tilknyttede selskaber, uanset om man er ansat,
underleverandør, repræsentant, konsulent eller andet, for tab,
skader, men, beskadigelse, udgifter, arbejdsstop, tab af
forretningsoplysninger, afbrydelse af forretningsgang, computerfejl
eller defekt, der rammer bruger eller tredjepart uanset årsag,
hvordan end dette opstår i forbindelse med brug af softwaren og
dens indhold, selv hvis Daikin har været vidende eller burde have
været vidende om et sådant tabs omfang. Daikin er i videst muligt
omfang inden for rammerne af gældende lovgivning ikke ansvarlig
for
direkte,
indirekte,
generelle,
specifikke,
tilfældige,
erstatningspligtige og/eller sekundære skader, omkostninger,
udgifter og/eller tab, som skyldes brug eller manglende evne til brug
af softwaren og/eller tolkningen af softwarens indhold.
Skadesløsholdelse
Daikin og tilknyttede selskaber holdes skadesløse, og der kan ikke
gøres krav gældende for tab, skader, men, beskadigelse, udgifter,
arbejdsstop, tab af forretningsoplysninger, afbrydelse af
forretningsgang, computerfejl eller defekt, som rammer bruger eller
tredjepart uanset årsag, og som en følge af en handling eller
udeladelse fra Daikins eller tilknyttede selskabers side, forsømmelig
eller ej, i forbindelse med brugers anvendelse af softwaren og dens
indhold eller andre forhold, hvordan end de sker i forbindelse med
softwaren.

Daikin administrerer disse data og overholder altid bestemmelserne i
belgisk lov af 8. december 1992 om beskyttelse af privatlivet og
vedrørende behandling af personlige data samt ændringer hertil
(belgisk lov om beskyttelse af privatlivet) og denne lovgivnings
implementerende dekreter.
I overensstemmelse med belgisk lov om beskyttelse af privatlivet har
du ret til adgang til, berigtigelse og fjernelse af personlige data
vedrørende dig. Hvis du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder,
vil dette være omkostningsfrit og efter anmodning ved afsendelse af
e-mail til info@daikineurope.com.
Softwaren logger eller overfører ikke kunde-, rum- eller enhedsdata
uden for bygningens styrede netværk. Daikin er ikke som sådan
ansvarlig for eksport af lokalt lagrede data uden for hotellet/
bygningens styrede netværk foretaget af tredjepart eller eksterne
teknologier (f.eks. vpn-forbindelser, fjernadgang, …).
Du har ret til at slette dine personlige data med anvendelse af
softwaren. Når du har slettet dine personlige data, findes dine data
stadig i logfilerne eller i sikkerhedskopierne i en begrænset
tidsperiode.
Du accepterer hermed DENV's brug af dine personlige data i
henhold til disse brugsvilkår samt deling af førnævnte data med
enhver enhed tilhørende Daikin gruppen eller med tredjepart,
forudsat at Daikin sikrer, at de relevante krav til databeskyttelse
respekteres, og at der er truffet tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger for at hindre uretmæssig eller ulovlig
visning eller behandling af dine personlige data, eller at personlige
data mistes, slettes eller beskadiges utilsigtet.
Hermed bekræfter du eksplicit og indvilliger i, at Daikin kan overføre
dine personlige data uden for EEA og anvende cloud computingtjenester til lagring af dine personlige data. Daikin vil anvende
kommercielt rimelige sikkerhedsteknologier (såsom kryptering,
beskyttelse af adgangskoder og firewall-beskyttelse) for at beskytte
dine data mod uautoriseret offentliggørelse. Daikin kan kun holdes
ansvarlig, hvis det er endelig juridisk godtgjort, at Daikin ikke har
truffet kommercielt rimelige foranstaltninger for at beskytte dine data
mod uautoriseret offentliggørelse.
Diverse
Disse brugsvilkår omfatter også dine/brugerens efterfølgere i juridisk
forstand, administratorer, juridiske repræsentanter samt dine/brugers
befuldmægtigede.
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3 Installation
Hvis dele af disse brugsvilkår anses for at være ugyldige eller
uigennemførlige, så påvirker ugyldigheden eller den manglende
gennemførlighed ikke andre dele af disse brugsvilkår, og alle dele,
der ikke er omfattet af dette, forbliver fuldt ud gældende, med mindre
at andet er udtrykkeligt angivet. I disse tilfælde accepterer bruger, at
man skal forsøge at erstatte hver ugyldig eller uigennemførlig del
med en gyldig eller gennemførlig del, der videst muligt dækker
omfanget og intentionen af den ugyldige eller uigennemførlige del.
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Installation

3.1

Systemoverblik

3.1.1

Systembeskrivelse

Gyldigheden og tolkningen af disse brugsvilkår er underlagt belgisk
ret, og krav, der gøres gældende som en følge af disse brugsvilkår,
skal behandles af retten i Bruxelles.
Kontaktinformation
Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har andre spørgsmål,
kan du kontakte os via info@daikineurope.com

Daikin PMS interface er et interface mellem et hotel-styresystem og Daikin HVAC-systemer, der gør det muligt at spare energi, automatisere
menneskelige handlinger og forbedre oplevelsen for hotelgæsten.

Farvekodning:
• Oracle PMS ressourcer
• Daikin software
• Daikin HVAC-system

Opera PMS

(Property Management System)

Registreringsserver

Daikin PMS
Interface

Daikin
HVAC-system

INFORMATION
PMS interfacet foretager kun indstillinger af et rums
indendørsenhed ved check-in, check-out eller hvis der
forespørges
på
forudgående
opvarmning/køling.
Hotelgæsten eller hotellets ledende receptionist kan ændre
disse indstillinger.
iTM automatisk skiftefunktion kan ændre driftstilstanden og
kontrolpunktet ud over PMS interface-indstillingerne.
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3.1.2

Eksempel: integration på ekstern PC

Browserbaseret
brugerinterface

Webbaseret brugerinterface
på andre PC'er i netværket.
DIII (F1/F2)
DIII (F1/F2)

VRV
FXDQ-A

iTM

LAN

FXDQ-A

DCM601A51

Srv

Opera Server
Opera
PMS

VISrv

WebIF

Vendor Integration Srv
XML

IFC8
IFC8

P1/P2

FXDQ-A

DCM007A51

Fjernbetjening

HTTP

IFC8
konnektor
konnektor
konnektor

Daikin PC
FIAS

Daikin PMS
interface

Softwareinterfaces

3.1.3

Eksempel: integration på Vendor Integration Server

Browserbaseret
brugerinterface

Webbaseret brugerinterface
på andre PC'er i netværket.
DIII (F1/F2)
DIII (F1/F2)

VRV
FXDQ-A

iTM

LAN

DCM601A51

Srv

Opera Server
Opera
PMS

VISrv

WebIF

Vendor Integration Srv
XML

DCM007A51

P1/P2

FXDQ-A
FXDQ-A
Fjernbetjening

IFC8
IFC8
konnektor

konnektor

FIAS
HTTP

Daikin PMS
interface

Softwareinterfaces
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3.2

INFORMATION

Før installation

3.2.1

Se brugervejledningen til iTM (DCM601A51) for at finde
den påkrævede information om controlleren.

Krav til installationsstedet
6

▪ Der kan maksimalt tilsluttes 5 iTM controllere (DCM601A51).
▪ Hver iTM controller skal have firmware version v1.23 eller nyere
▪ På hver iTM controller skal webinterface-funktionen (DCM007A51)
være aktiveret

I de 2 områder i bunden af informationsarket kan man notere
oplysningerne om administrator-kontoen. Disse oplysninger
genereres i de første trin af interface-konfigurationen.

3.3

Installation af Daikin PMS interface
software

INFORMATION

3.3.1

Kompatibilitet

Kontrollér, at iTM, der styres af PMS interfacet, er
konfigureret som master på DIII netværket.

Oracle PMS kompatibilitet

▪ Hver iTM controller skal have direkte eller indirekte forbindelse
med netværket.

INFORMATION
Vi anbefaler, at man fjerner eller deaktiverer tidsplaner i
iTM. Tidsplanlægning kan medføre konflikter med PMS
interface-indstillingerne.

3.2.2

1

Få Oracle til at installere en IFC8 konnektor, og notér IPadresse og portnummer på denne IFC8 konnektor.

2

Hent IP-adresse på installations-PC'en (hvor Daikin PMS
interface skal installeres), og notér den på informationsarket.
INFORMATION
Daikin PMS interface softwaren kan enten installeres på
Oracle Vendor Integration Server eller på en separat PC.
Den foretrukne mulighed er at anvende en separat PC for
at undgå interferens med Oracle softwaren.
Kontrollér, om følgende porte er tilgængelige på installationsPC'en.
▪ HTTP portnummer 3000
▪ Webforbindelse portnummer 3456

på

installations-PC'en

ikke

INFORMATION
Om nødvendigt kan man køre det gratis værktøj TCPView
fra Microsoft på PC'en for at kontrollere, om bestemte
portnumre er tilgængelige.
4

Hvis begge porte er tilgængelige, skal man notere dem på
informationsarket. Hvis en port ikke er tilgængelig, se
"3.3.3 Demo-tilstand" på side 7 om ændring af disse standard
porte. Kontakt din IT support eller forhandleren for at få hjælp til
disse ændringer.

5

Indsaml og notér følgende information for hver iTM controller
(DCM601A51):
▪
▪
▪
▪
▪

PC platform kompatibilitet
▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 og 10

Browser kompatibilitet
▪ Google Chrome v58 eller nyere (foretrukket browser)
▪ Internet Explorer v11
▪ Mozilla Firefox v54 eller nyere
▪ Minimum browseropløsning: 1024 x 600 pixels.
iTM kompatibilitet
▪ Kompatibel med iTM 2 (DCM601A51) kun med firmware version
v1.23 eller nyere
▪ Web I/F HTTP interface option (DCM007A51) SKAL installeres.
Indendørsenhed kompatibilitet
▪ PMS interfacet understøtter "Indendørs", "Hydroboks" og
"Ventilator" enheder styret af iTM. Afhængigt af funktionerne på
en indendørsenhed kan der vælges forskellige drifts- og
ventilationstilstande. Udendørsenheder forbundet med iTM
understøttes kun til registrering af udendørs temperatur.

3.3.2

BEMÆRK
Kontrollér, at firewall'en
blokerer disse porte.

▪ Oracle Suite 8 keyless version.

▪ Microsoft Server 2012 og 2016.

Udfyldning af informationsark

Forudsætning: Udskriv informationsarket. Informationsarket findes
bagerst i dette dokument (se " Daikin PMS interface –
informationsark" på side 18).

3

▪ Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03
e10, v5.0.05.00 og nyere

Installation af softwaren

1

Download den nyeste version af "Daikin PMS Interface.exe" fra
my.daikin.eu (kun adgang for Daikin montører).

2

Gem filen på den PC, hvor interface-softwaren skal anvendes.
Filen kan køres fra enhver mappe, men vi anbefaler, at man
opretter en separat mappe (f.eks. D:\Daikin_PMS_Interface ).

3

Start "Daikin PMS Interface.exe" første gang.
Resultat: Der vises et sort kommando-vindue med "DEMO"
efterfulgt af IP-adresse og porten til forbindelse med
programmet:

Firmware version (minimum v1.23)
IP-adresse
Portnummer
Web I/F brugernavn
Web I/F adgangskode
INFORMATION
Det anbefales at anvende portnummer 80 til iTM web
interfacet og portnummer 8081 til iTM Web I/F interfacet.
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4

Gå til side: http://localhost:3000 på installations-PC'en eller
http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (IP-adresse og porten på installationsPC'en) eller enhver anden PC i netværket.
Resultat: Login-skærmbilledet vises. I demo-tilstand kan der
logges ind med alle oplysninger.

Tilføj denne side til favoritter på din browser.

3.3.3

2

Indtast Brugernavn for denne konto.

3

Indtast Adgangskode for denne konto.

4

Bekræft Adgangskode.

5

Klik på "Næste" tasten for at gå til næste trin.

Notér disse oplysninger på informationsarket, som beskrevet i
"3.2.2 Udfyldning af informationsark" på side 6.

Demo-tilstand

Tilslut til Daikin styreenheder

Beskrivelse

Konfiguration

Programmet kører som standard i demo-tilstand. Demo-programmet
er en grafisk gengivelse af softwaren. Visse funktioner fungerer ikke
korrekt, da den eksterne hardware mangler.

Tilslut til Daikin styreenheder
Indtast IP adresse eller port-nr. for den Daikin styreenhed, som du ønsker at tilslutte

Styreenhed

1:

Demo-tilstand skal deaktiveres, før interfacet fungerer korrekt. Se
fremgangsmåden nedenfor vedrørende deaktivering af demotilstand.
Funktionerne i denne demo-tilstand beskrives ikke yderligere, da det
ikke
altid
stemmer
overens
med
beskrivelsen
i
betjeningsvejledningen på grund af manglende hardware.

Tilføj styreenhed

Test forbindelse

6

Indtast IP adresse eller port-nr. for den Daikin styreenhed, som
du ønsker at tilslutte.

Forlad demo-tilstand
1

Stop "Daikin PMS Interface.exe".

7

Indtast iTM Web I/F brugernavn.

2

Gå til mappen %AppData%\Daikin.

8

Indtast iTM Web I/F adgangskode.

3

Man skal redigere filen "config.json" og ændre demo-optionen
fra "true" til "false" (f.eks. {"demo": false, …).

4

Gem ændringerne.

5

Genstart "Daikin PMS Interface.exe" programmet.
INFORMATION
I samme "config.json" fil kan du ændre optionerne "port" og
"ws-port", der definerer standard porte anvendt af PMS
interfacet. Kontakt din IT support, før du foretager
ændringer.

INFORMATION
IP-adresse og porten på iTM controlleren findes i
enhedens brugerinterface (Menuliste > Systemindstillinger
> Netværk). Få yderligere information i iTM controllerens
betjeningsvejledning.
9

Klik på "Test forbindelse" tasten.
Resultat: Forbindelses-statusbjælken i venstre side af vinduet
med controller-detaljer viser forbindelsesstatus.

Der er 3 muligheder:

Start af programmet

▪ Grå: forbindelse ikke defineret

Med en browser (foretrukket Chrome), gå til side:

▪ Grøn: forbindelse OK

▪ http://localhost:3000 på installations-PC'en
▪ eller http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (IP-adresse og port
installations-PC'en) eller enhver anden PC i netværket.

på

Næste

▪ Rød: forbindelse IKKE OK. Der vises en fejlmeddelelse under
controller-detaljerne.
Konfiguration
Tilslut til Daikin styreenheder
Indtast IP adresse eller port-nr. for den Daikin styreenhed, som du ønsker at tilslutte

3.4

Oprindelig indstilling

3.4.1

Gennemgang af oprindelig interfacekonfiguration

Styreenhed

1:

Styreenhed

2:

Opret en administratorkonto
Konfiguration
Opret en administratorkonto

Tilføj styreenhed
Sprog

Test forbindelse

Næste

Brugernavn

10 Klim om nødvendigt på "Tilføj styreenhed" for at tilføje op til 5
iTM controllere.
Adgangskode

Forudsætning: Alle controllere SKAL have en grøn statusbjælke.
11 Klik på "Næste" tasten for at gå til næste trin.

Bekræft adgangskode

Tilslutning til PMS-serveren
Konfiguration
Næste

Tilslut til PMS
Indtast IP adresse eller port-nr. for PMS-server

1

Vælg sprog til brug sammen med administratorkontoen.

Opera PMS:

INFORMATION
Det valgte sprog definerer standard navne såsom
administrators fulde navn, profilnavne og standard rum
"Soveværelse".

Tilbage

Test forbindelse

Gem

Brugervejledning
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4 Indstilling
12 Indtast IP adresse eller port-nr. for PMS-server (se tidligere
udfyldt informationsark).
13 Klik på "Test forbindelse" tasten.

Tilslutningsstatus
Tilslutning til brugerinterface (browser)

Tilslutning til Daikin styreenheder

Resultat: Forbindelses-statusbjælken i venstre side af vinduet
med Opera PMS-serverdetaljer viser forbindelsesstatus.

Tilslutning til PMS

Der er 2 muligheder:

▪ Rød: forbindelse IKKE OK.
Forudsætning:
statusbjælke.

Opera

Interface konfiguration

Genstart styreenheder

▪ Grøn: forbindelse OK

Rekonfiguration af interfaces

PMS-serveren

SKAL

have

en

grøn

Kun for administratorer: klik på "Interface konfiguration" tasten for at
rekonfigurere interfaces.

14 Klik på "Gem" tasten for at gemme førnævnte indstillinger.
Resultat: Login skærmbilledet vises, og en gemme-bekræftelse
vises i nogle få sekunder.

3.4.2
1

Log ind

Indtast
oplysningerne
fra
informationsarket forneden).

administratorkontoen

(se

4

Indstilling

4.1

Konfiguration

4.1.1

Profiler

Beskrivelse
Brugernavn

Som standard er der defineret 2 profiler for visse udendørs
betingelser (temperaturområder). Disse profiler kan eksempelvis
anvendes for "Vinter" og "Sommer".

Adgangskode

INFORMATION
Hvis der kun skal bruges 1 profil: konfigurér kun "Profil 1"
og vælg "Manuel" og "Profil 1" på panelet.

2

Vælg sprog til brug sammen med denne bruger.

3

Klik på "Login" tasten.

Profiler knyttes til rumtype-indstillinger og kan vælges manuelt eller
automatisk (se "5.1.1 Paneloverblik" på side 13). Dette betyder, at
enhedsindstillinger kan afvige efter udetemperaturen.
I "Auto" tilstand vælges profilen automatisk i forhold til gennemsnitlig
temperatur på udendørsenheden(-enhederne).

Resultat: "Instrumentpanel" siden vises:

Som standard er 2 profiler tilgængelige: Profil 1 og Profil 2.

Daikin PMS interface
Alle rum

Manuel

Auto

▪ Profil 1 indstillinger anvendes, hvis udetemperaturen er højere
end værdien i feltet mellem de 2 profiler.

Administrator

Søg …

▪ Profil 2 indstillinger anvendes, hvis udetemperaturen er lavere
eller lig med værdien i feltet mellem de 2 profiler.
Disse profiler gælder for alle rumtyper, og de kan omdøbes, hvis
man ønsker det. Herunder er "Profil 1" eksempelvis omdøbt til
"Sommer" og "Profil 2" til "Vinter".
Profilside
Gå til profilsiden:
1

Vælg "Konfiguration" fra hovedmenuen.

Resultat: "Profiler" siden vises:
Daikin PMS interface
Konfiguration

3.4.3

Administrator
Administrator

- Profiler

Forbindelsesstatus
Profiler

Beskrivelse
Daikin PMS interface afhænger af
controller(e) og Opera PMS serveren.

Rumtyper

forbindelsen

med

iTM

Rum

Disse forbindelsers status kan verificeres med Tilslutningsstatus
siden.
Tilslutningsstatus side
Gå til forbindelses-statussiden:
1

Vælg "Tilslutningsstatus" fra hovedmenuen.
Tilføj temperatur

Annuller

Gem

Resultat: Siden "Forbindelsesstatus" vises:
INFORMATION
PMS interfacet anvender kun temperatur i grader celsius.

Brugervejledning
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Daikin PMS interface

Tilføjelse af profiler

Konfiguration
Administrator

Daikin PMS interface
Konfiguration

Administrator

- Rumtyper
Rumtype

Administrator

Handlinger

Profiler

- Profiler
Rumtyper

Profiler

Rum

Rumtyper
Rum

Profil

3

Tilføj rumtype

Annuller

Tilføj temperatur

1

Gem

Omdøbning af rumtyper

Klik på "Tilføj temperatur" tasten for at tilføje en temperatur og
således også en profil.

1

Klik på

Resultat: En ekstra skiftetemperatur tilføjes foroven, og en ny
profil tilføjes i bunden.

2

Indtast det nye navn i tekstfeltet.

3

Klik på

symbolet ved siden af rumtypen.

symbolet for at gemme det nye navn.

Resultat: Rumtypen er omdøbt.

INFORMATION
Der kan defineres og konfigureres op
skiftetemperaturværdier, hvilket giver 5 profiler.
2

Justér temperaturværdierne
temperaturangivelserne.

med

pilene

3

Omdøb om nødvendigt profilnavnet i tekstfeltet.

ved

til

4

Redigering af rumtype-indstillinger
1

siden

af

Klik på

symbolet ved siden af rumtypen.

Resultat: Login-skærmbilledet vises:
Daikin PMS interface
Konfiguration

Administrator

- Soveværelse
Log in

INFORMATION

Log ud

Opvarmning/køling forud

Profiler

Indstillinger

Profil- og rumtypenavne oversættes IKKE automatisk, hvis
der vælges et andet sprog ved login.
4

Rumtyper
Rum

ON/OFF

Driftstilstand

Ventilator

Kontrolpunkt temperatur

Klik på "Gem" tasten for at gemme profilerne eller på "Annuller"
for at gå tilbage til senest gemte profilindstillinger.
Kontrolpunkt begrænsninger

Sletning af profiler
1

Klik på
den.

Køling

symbolet ved siden af en temperaturværdi for at slette

Resultat: Den valgte rumtemperatur slettes sammen med profilen
forneden.

4.1.2

Begrænsninger

ON/OFF
Driftstilstand

Rumtyper

Beskrivelse
Forskellige rumtyper (f.eks. Soveværelse, mødelokale, ...) kan
kræve forskellige komfortindstillinger. Anvendelse af rumtyper gør
det muligt at konfigurere forskellige indstillinger for hver type, og i et
yderligere trin at anvende dem for rum.

Annuller

Det anbefales, at man starter med at redigere indstillinger for
standard rumtype, før man tilføjer ekstra rumtyper. Dette reducerer
den samlede konfigurationstid, da det anvendes som basis ved
dannelse af en ny rumtype.
Rumtype-side

Vælg profilen (øverste højre hjørne af skærmbilledet), hvor
indstillingerne skal redigeres.

3

Konfigurér indstillinger for "Log in" status for den valgte
rumtype. Se yderligere oplysninger om indstillinger nedenfor.
Resultat: Disse indstillinger anvendes, når der checkes ind i et
rum af denne type, og når den valgte profil er aktiv.

4

5

Vælg "Konfiguration" fra hovedmenuen.

Vælg "Rumtyper" i venstre side af skærmbilledet.

Konfigurér indstillinger for "Opvarmning/køling forud" status for
den valgte rumtype. Se yderligere oplysninger om indstillinger
nedenfor.
Resultat: Disse indstillinger anvendes, når et rum af denne
type forvarmes, og når den valgte profil er aktiv.

Resultat: Siden "Profiler" vises.
2

Konfigurér indstillinger for "Log ud" status for den valgte
rumtype. Se yderligere oplysninger om indstillinger nedenfor.
Resultat: Disse indstillinger anvendes, når der checkes ud af et
rum af denne type, og når den valgte profil er aktiv.

Gå til rumtype-siden:

Resultat: Siden "Rumtyper" vises.

Gem

2

Standard rumtypen er "Soveværelse" oversat til det sprog, der blev
valgt ved første opsætning af softwaren. Rumtypen kan ikke slettes,
men den kan omdøbes.

1

Opvarmning

6

Gentag trinene ovenfor for alle andre profiler startende med trin
2. Vælg profilerne i øverste højre hjørne af skærmbilledet.
INFORMATION
Rul ned og gem de nye indstillinger, før du forlader siden.
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4 Indstilling
Overblik over enhedsindstillinger

Start opvarmning/køling forud

Indstillinger
Navn

Start opvarmning/køling forud

Symboler

Beskrivelse
Enheden er "ON".

ON/OFF
I

Enheden er "OFF".

Man kan ændre starttid for forudgående opvarmning/køling ved at
vælge timer eller minutter og derefter op/ned tællerne, eller indtaste
en værdi.

Opvarmning

Starttiden anvendes, når forudgående opvarmning/køling aktiveres
(se "5.2.2 Aktivering/deaktivering af forudgående opvarmning/
køling" på side 14).

0

Driftstilstand

Sørg for at indstille denne starttid før check-in tiden for denne
rumtype.
Køling

BEMÆRK

Automatisk tilstand

Hvis du ændrer planlagt tidspunkt for forudgående
opvarmning/køling, skal dette stemme overens med
profilen (sommer, vinter, …), da dette er påkrævet for at
sikre pålidelig planlægning af forudgående opvarmning/
køling. Standard er indstillet til 12:00 for alle sæsoner.

Afhængig tilstand

D

Tilføjelse af rumtype
1

Klik på "Tilføj rumtype" tasten for at tilføje en profil.
Resultat: Følgende dialogboks vises:

Ventilation

Tilføj rumtype
Navn

Blæserhastighed

Ventilator

Kopier fra eksisterende rumtype
Soveværelse

Ønsket temperatur

Kontrolpunkt
temperatur

Opret

Kontrolpunkt begrænsninger

2

Kontrolpunkt begrænsninger

Indtast et navn
opbevaringsrum, ...).

for

rumtypen

(f.eks.

mødelokale,

INFORMATION

Opvarmning

Køling

Annuller

Profil- og rumtypenavne oversættes IKKE automatisk, hvis
der vælges et andet sprog ved login.

Kontrolpunkt-grænserne
forhindrer,
at
gæsterne
indstiller
temperaturer, som kunne overbelaste enheden, eller som er
belastende for miljøet. Indstil øvre og nedre grænser både for køling
og opvarmning.
INFORMATION
PMS interfacet anvender kun temperatur i grader celsius.

3

Vælg en eksisterende rumtype, hvorfra indstillingerne kan
kopieres.

4

Klik på "Opret" tasten for at gemme rumtypen eller "Annuller"
for at annullere.

Sletning af rumtype
Du skal være 100% sikker, før du sletter en rumtype, da det ikke kan
ændres, bortset fra gennem en ekstern backup.
1

BEMÆRK

Begrænsninger

Rumtypen kan ikke slettes, hvis den stadig er tilknyttet et
eller flere rum.

Begrænsninger

ON/OFF

symbolet for at slette en rumtype.

Klik på

2

Bekræft sletning af rumtypen ved at klikke på "Ja" eller fortryd
ved at klikke på "Nej".

▪ ON/OFF: når dette felt er afmærket, kan fjernbetjeningen i rummet
ikke tænde eller slukke for enheden.

4.2

Forbindelse af rum og enheder

▪ Driftstilstand: når dette felt er afmærket, kan fjernbetjeningen i
rummet ikke ændre driftstilstanden.

Beskrivelse

Driftstilstand

Brug denne side til at danne en forbindelse mellem hver PMS og
luftbehandlingsenheden i dette rum.
Profilside
Gå til forbindelsessiden:
1

Vælg "Forbind rum og enheder" fra hovedmenuen.
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Resultat: Forbindelsessiden vises:

INFORMATION

Daikin PMS interface

Der findes en søgeliste foroven på listerne over rum og
enheder.

Administrator

Forbind rum og enheder
Rum forbundet med enheder

PMS rum
Søg …

Tilslut

Soveværelse

Daikin enheder

Det er muligt at søge på en del af et ord eller et tal for at
reducere listen.

Søg …

4.2.1

INFORMATION
Under første opsætning vil kolonnen "PMS rooms" være
tom, fordi PMS rum endnu ikke er importeret fra Opera
PMS serveren.
2

Etablering af forbindelse mellem rum og
enheder

1

Vælg et hotelrum i venstre side.

2

Vælg en luftbehandlingsenhed i højre side.

3

Vælg en rumtype.

4

Klik på "Tilslut" for at tildele luftbehandlingsenheden til
hotelrummet.

Resultat: Hotelrummet og luftbehandlingsenheden er nu forbundet.
Denne forbindelse vises på en liste i midterste kolonne.
BEMÆRK
Efter tilknytning af et rum til en enhed, skal du vente, indtil
det tilsvarende rum og den tilsvarende enhed i venstre og
højre kolonne fravælges, før du vælger næste rum og
enhed.

Vælg "Indlæs PMS databasen igen" i menuen.
Resultat: Følgende dialogboks vises:

Indlæs PMS databasen igen

INFORMATION

Vil du indlæse PMS databasen igen?

Hver gang et rum forbindes med en udendørsenhed, vises
"Styring fra" meddelelsen kortvarigt.
Ja

3

Nej

4.2.2

Klik på "Yes".

Gå til forbindelsessiden:

Resultat: Under opdateringen vises en animation
informationstekst, indtil venstre kolonne er fyldt ud:
Daikin PMS interface

og

en

Vælg "Forbind rum og enheder" fra hovedmenuen.
Resultat: Forbindelsessiden vises.

2
Rum forbundet med enheder

Søg …

1

Administrator

Forbind rum og enheder
PMS rum

Fjernelse af en forbindelse

Tilslut

Soveværelse

Daikin enheder
Søg …

Klik på
symbolet ved siden af forbindelsen på listen i
midterste kolonne.
Resultat: Forbindelsen fjernes fra listen i midterste kolonne og
fra panelet.

4.3

Rum

Beskrivelse
Rum kan ikke tilføjes, omdøbes eller fjernes. Men den rumtype, der
er tildelt hvert rum, kan ændres her. For at gøre det hurtigere,
anbefaler vi, at man tildeler rumtyper på "4.2 Forbindelse af rum og
enheder" på side 10 siden.
BEMÆRK
INFORMATION
Opdatering af PMS databasen er kun nødvendig efter
længere tids nedlukning af programmet, eller hvis et nyt
rum mangler på listen.
INFORMATION
Oracle anfører, at det kræver mindst 2 minutter efter
etablering af forbindelse til PMS, før man kan indlæse eller
genindlæse PMS databasen. Som en hovedregel tager det
2 minutter efter login med en administratorkonto.

Kontrollér for "Rumtype" felter, der er tomme. Vælg en
rumtype for alle felter, der er tomme.
Rum side
Gå til siden Rum:
1

Vælg "Konfiguration" fra hovedmenuen.
Resultat: Siden "Profiler" vises.

2

Vælg "Rum" i venstre side af skærmbilledet.
Resultat: "Rum" siden vises:

INFORMATION
Databaseindlæsning afhænger af antal rum, men det kan
vare op til 2 minutter for et stort hotel.
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4 Indstilling
Daikin PMS interface
Konfiguration

4.4.1

Administrator

- Rum
Rum

Tilføjelse af brugere

Gå til siden Brugeradministration:

Rumtype

Profiler

1

Rumtyper
Rum

Vælg "Brugeradministration" fra hovedmenuen.
Resultat: Siden med brugeradministration vises:
Daikin PMS interface

Administrator

Brugeradministration
Fulde navn

Brugernavn

Rolle

Rediger

Slet

Tilføj bruger

Annuller

4.3.1

Gem

Tildeling af rumtyper
Daikin PMS interface

Konfiguration

Administrator

- Rum
Rum

Rumtype

Profiler
Rumtyper

2

Klik på "Tilføj bruger" tasten for at tilføje en brugerkonto.

Rum

Resultat: Følgende dialogboks vises:
Tilføj bruger
Fulde navn

Rolle

Brugernavn
Annuller

1

Gem

Adgangskode

Find rummet på listen.
INFORMATION

Bekræft adgangskode

Man kan finde et rum på listen ved hjælp af en
søgefunktion.

2

Vælg en rumtype i rullemenuen.

3

Gentag trinene ovenfor for andre rum, hvis nødvendigt.

4

Klik på "Gem" tasten for at gemme alle ændringer eller på
"Annuller" for at gå tilbage til senest gemte konfiguration.

4.4

Brugeradministration

Vi anbefaler, at hver bruger har sin egen brugerkonto, hvorfra der
kon logges ind på interfacet.
Der findes to konto-niveauer: administratorrolle og brugerrolle.
Administratorrollen har adgang til alle menuemner, mens
brugerrollen kun kan se følgende emner:
▪
▪
▪
▪

Opvarmning/køling forud,
Tilslutningsstatus,
Logout,
Stop styring.

Annuller

Opret

Det er muligt at søge på en del af et ord/tal for at reducere
listen.
3

Indtast det fulde navn.

4

Vælg rolle.

5

Indtast brugernavnet, der vises på login-skærmbilledet.

6

Indtast en adgangskode til brug sammen med denne konto.

7

Indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

8

Klik på "Opret" tasten for at danne brugerkontoen eller
"Annuller" for at annullere.

4.4.2

Redigering af brugere

For at gå til siden med brugeradministration:
1

Vælg "Brugeradministration" fra hovedmenuen.
Resultat: Siden med brugeradministration vises.
Daikin PMS interface

Administrator

Brugeradministration
Fulde navn

Brugeradministration omfatter tilføjelse, fjernelse og redigering af
brugerkonti.

Brugernavn

Rolle

Rediger

Slet

Tilføj bruger

INFORMATION
Adgangskoder kan ikke slettes direkte. For at ændre en
brugers adgangskode skal man først fjerne og derefter
igen tilføje brugerkontoen for at definere en ny
adgangskode.
Administratorkontoen
kan
ikke
administratorrollen kan ikke ændres.

slettes,

og

2

Klik på

symbolet for at redigere brugerkontoen.
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5 Drift
Resultat: Følgende dialogboks vises:

Daikin PMS interface

Administrator

Søg …

Alle rum

Manuel

Auto

Rediger bruger

c

a b

Navn

e

d

f

Rolle
Bruger
Brugernavn

Gem

Annuller

h

g

3

Redigér et eller flere af følgende felter:
▪ Navn,
▪ Rolle,
▪ Brugernavn.

4

a
b
c
d
e
f
g
h

Klik på "Gem" tasten for at gemme ændringerne eller "Annuller"
for at annullere.
INFORMATION
Adgangskoder kan ikke slettes direkte. For at ændre en
brugers adgangskode skal man først fjerne og derefter
igen tilføje brugerkontoen for at definere en ny
adgangskode.
Administratorkontoen
kan
ikke
administratorrollen kan ikke ændres.

slettes,

a

d

b

e

c

f

og
a
b
c
d
e
f

Fjernelse af en bruger

4.4.3

For at gå til siden med brugeradministration:
1

2

Skift mellem automatisk og manuel profil
Logo/hjem-tast
Gennemsnitlig udetemperatur
Aktuel profil
Rumtypefilter
Søg/filtrer rum eller gæsters navne
Rum valgt for "Opvarmning/køling forud"
Rum aktuelt i "Opvarmning/køling forud"

Gæstens navn
Rumnummer/navn
Rumtemperatur
Driftstilstand
Kontrolpunkt
Indendørsenhed fejl

Vælg "Brugeradministration" fra hovedmenuen.

INFORMATION

Resultat: Siden med brugeradministration vises.

Den gennemsnitlige udetemperatur måles med sensorer
på udendørsenhederne.

Klik på

symbolet ved siden af bruger.

Resultat: Følgende dialogboks vises:

Værdien afhænger af disse udendørsenheders position og
placeringen af disse enheders sensorer (direkte sollys på
sensoren giver højere værdier).

Fjern bruger
Er du sikker?

5.1.2
Nej

Ja

3

Klik på "Ja" tasten for at gemme brugeren eller "Annuller" for at
annullere.

Ændring af rumindstillinger

Klik på en flise for at ændre rumindstillinger for det pågældende rum.
Soveværelse

Indstillinger
ON/OFF

5

Drift

5.1

Panel

5.1.1

Paneloverblik

Navn

Kontrolpunkt temperatur

Driftstilstand

Symboler
I

Gå om nødvendigt til visning af panelet ved at vælge
"Instrumentpanel" i hovedmenuen. Der er også adgang til visning af
panelet ved at klikke på Daikin logoet i øverste venstre hjørne af
skærmbilledet.

På panelet er hver eksisterende forbindelse mellem et rum og en
enhed gengivet med en flise.
Panelet har følgende karakteristika:

Beskrivelse
Enheden vil være "ON"

ON/OFF

Størrelsen på browservinduet kan justeres (Ctrl+scrollehjul), men
den bedste visning er normalt 100%.

Ventilator

Enheden vil være "OFF"
0

Indendørs
temperatur

Faktisk indendørs temperatur

Kontrolpunkt
temperatur

Ønsket temperatur

Brugervejledning
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5 Drift
Navn

Symboler

Daikin PMS interface

Beskrivelse

Administrator

Alle rum

Manuel

Auto

Søg …

Opvarmning

Driftstilstand

Køling

Automatisk tilstand

D

Afhængig tilstand
Annuller

Vælg rum til opvarmning/køling forud

Gem

For at gå til siden med forudgående opvarmning og køling:
Ventilation

1

Vælg "Opvarmning/køling forud" fra hovedmenuen.
Resultat: Siden "Opvarmning/køling forud" vises.

Blæserhastighed

Ventilator

5.2.2
1

INFORMATION

Aktivering/deaktivering af forudgående
opvarmning/køling

Klik på en eller flere rumfliser for at aktivere forudgående
opvarmning/køling.

De tilgængelige optioner for Ventilator og Driftstilstand
afhænger af indendørsenhedens egenskaber.
INFORMATION
Min. og maks. temperatur kan kun indstilles inden for
grænseværdierne indstillet for den valgte profil.
INFORMATION

Resultat: Hvert vist rum angives med en markering.
2

PMS interfacet anvender kun temperatur i grader celsius.

5.2

Forudgående opvarmning og
køling

5.2.1

Forudgående opvarmning og køling beskrivelse

Klik på "Gem" tasten for at gemme ændringerne eller "Annuller"
for at annullere.

Resultat: En hul prik angiver, at rummet er valgt til forudgående
opvarmning/køling. Forudgående opvarmning/køling i rummet
starter, når der er checket ud, og på starttidspunktet for
forudgående
opvarmning/køling
(se
"Overblik
over
enhedsindstillinger" på side 10).

Beskrivelse
Tid for forudgående opvarmning/køling indstilles under konfiguration
af rumtype. Forudgående opvarmning/køling bør anvendes før
anbefalet check-in tidspunkt på hotellet.
Forskellige rumtyper kan have forskellige indstillinger for
forudgående opvarmning/køling. Dette muliggør tidlig og sen checkin.

Resultat: En massiv prik angiver, at forudgående opvarmning/
køling af rummet finder sted. Dette sker kun, når der er checket
ud af rummet, og når aktuelt tidspunkt er senere end det
indstillede starttidspunkt for forudgående opvarmning/køling.
Valg af forudgående opvarmning/køling fjernes ved check-in.

INFORMATION
Indstillinger for forudgående opvarmning/køling fjernes, når
PMS systemet sender en "nat-kontrol" kommando (normalt
mellem 00:00 og 03:00).

BEMÆRK

Forudgående opvarmning og køling - side

De anvendte indstillinger for forudgående opvarmning/
køling er tilknyttet den valgte profil (manuel eller
automatisk)
på
starttidspunktet
for
forudgående
opvarmning/køling.

5.3

Deaktivering af styring

Beskrivelse
Denne funktion forhindrer, at Daikin PMS interface kan styre
indendørsenheder, mens softwarens øvrige funktioner forbliver
aktive. Rumtemperatur, indstilling af indendørsenhed foretaget af
gæsten, samt hvorvidt rummet er optaget, vises stadig, når
styrefunktionen er deaktiveret.
Brugervejledning
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6 Registrering og aktivering
5.3.1
1

Daikin PMS interface

For at deaktivere styring

Administrator

Registrering og aktivering

Vælg "Stop styring" fra hovedmenuen.

IP-adresse

Styreenhed ID

Registreringsnøgle

Aktiveringsnøgle

Auto aktivering

Resultat: Følgende dialogboks vises:

Aktiveret

Manuel aktivering

Stop styring
Er du sikker? PMS interfacet styrer ikke længere klimaanlæggets enheder, men
viser stadig rumtemperatur og indstillinger.

Ja

2

Nej

Klik på "Ja".

Resultat: Daikin PMS interface styrer
indendørsenhederne. Meddelelsen "Styring
titelbjælken.

IKKE længere
fra" vises på
2

Indtast registreringskoden (se registreringsdokumentet).

INFORMATION

Daikin PMS interface

Administrator

Registrering og aktivering

Med "Styring fra" overvåger Daikin PMS interfacet stadig,
hvorvidt
rummet
er
optaget,
rumtemperaturen,
indendørsenhedens driftstilstand og indendørsenhedens
kontrolpunkt.

5.3.2
1

Registreringsnøgle

Aktiveringsnøgle

Auto aktivering

Aktiveret

Manuel aktivering

Aktivering af styring

Vælg "Start styring" fra hovedmenuen.

Resultat: Daikin PMS interface
indendørsenhederne igen.

5.4

Styreenhed ID

IP-adresse

begynder

straks

at

styre

Forlad programmet

Beskrivelse
Denne funktion lukker Daikin PMS interface programmet. Den er kun
tilgængelig for administratorer.
Det betyder, at programmet ikke kan genstartes fra browseren, i
modsætning til "Stop styring" funktionen.

3

Klik på "Auto aktivering" tasten.
Resultat: "Brugsvilkår" dialogboksen vises:

Brugsvilkår
Accepterer du brugsvilkår, som defineret i betjeningsvejledningen?

Søg efter DCM010A51 referencevejledningen vedrørende brug på
www.daikin.eu and download.

For at genstarte PMS interfacet skal man på installations-PC'en
genstarte programmet "Daikin PMS Interface.exe", som forklaret
tidligere i denne vejledning.
4

6

Afvis

Accepter

Registrering og aktivering

Læs brugsvilkårene (se "2 Brugsvilkår" på side 2), og klik på
"Accepter" eller "Afvis" ("Accepter" er påkrævet for at gå til
næste trin).
Resultat: Dialogboksen med registrering af konto vises:

Beskrivelse
Registrering er påkrævet for at kunne anvende denne software ud
over prøveperioden på 30 dage. Meddelelsen "Prøveperiode" fjernes
fra titelbjælken, når software er registreret.
Hav et registreringsdokument klar for hver controller, der skal
registreres:

Registrering
Indtast oplysningerne fra registreringsdokumentet

Brugernavn
Adgangskode

OK

ANNULLER

5

Indtast
Brugernavn
registreringsdokumentet.

og

Adgangskode

6

Klik på "OK" for at bekræfte eller "Annuller" for at annullere.

fra

Resultat: intelligent Touch Controller er aktiveret korrekt. Nu kan
alle softwarens funktioner anvendes.

6.1

Auto aktivering

Hvis installations-PC'en har adgang til internettet, kan man vælge
følgende procedure for Auto aktivering:
1

Vælg "Registrering" fra hovedmenuen.
Resultat: "Registrering" siden vises:
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6 Registrering og aktivering
Daikin PMS interface

Administrator

Registrering og aktivering

Aktivering
IP-adresse

Styreenhed ID

Aktiveringsnøgle

Registreringsnøgle

Aktiveret

Registreringsnøgle:

Styreenhed ID:

Aktiver

Hvis flere controllere er forbundet med Daikin PMS interface, skal
man gentage trinene beskrevet ovenfor for de andre controllere
anført på registreringssiden. Hver controller kræver et separat
registreringsdokument.

6.2

Indtast den controller ID, som du tidligere skrev ned på
registreringsdokumentet.

7

Klik på tasten "Aktivér".
Resultat: Der vises et skærmbillede med registreringsnøgle,
controller ID og en aktiveringskode:

Manuel aktivering

Hvis installations-PC'en IKKE har adgang til internettet, kan man
vælge følgende procedure for Manuel aktivering:
1

6

Aktivering
Registreringsnøgle:
Styreenhed ID:
Aktiveringskode:

Vælg "Registrering" fra hovedmenuen.
Resultat: "Registrering" siden vises:
Daikin PMS interface

Administrator

Registrering og aktivering
IP-adresse

Styreenhed ID

Registreringsnøgle

Aktiveringsnøgle

Auto aktivering

Aktiveret

Manuel aktivering

8

Notér registreringskoden på registreringsdokumentet.

9

Gå tilbage til installations-PC'en, og indtast aktiveringskoden.
Daikin PMS interface

Administrator

Registrering og aktivering

IP-adresse

Styreenhed ID

Registreringsnøgle

Aktiveringsnøgle

Auto aktivering

2

Notér controller ID, der vises på registrerings-skærmbilledet på
registreringsdokumentet.

3

På til registreringsportalen https://sw-registrations.daikin.eu på
en anden computer med internetadgang.

Aktiveret

Manuel aktivering

Resultat: "Login" dialogboksen vises:

Brugernavn
Adgangskode

10 Klik på "Manuel aktivering" tasten.
Resultat: "Brugsvilkår" dialogboksen vises:
Brugsvilkår
Accepterer du brugsvilkår, som defineret i betjeningsvejledningen?

Søg efter DCM010A51 referencevejledningen vedrørende brug på
www.daikin.eu and download.

4

Indtast
Brugernavn
registreringsdokumentet.

5

Klik på "Login" tasten.

og

Adgangskode

fra

Resultat: Følgende skærmbillede vises, hvor der spørges om
controller ID:

Accepter

Afvis

11 Læs brugsvilkårene (se "2 Brugsvilkår" på side 2), og klik på
"Accepter" eller "Afvis". "Accepter" er påkrævet for at gå til
næste trin.
Resultat: Dialogboksen med registrering af konto vises:
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7 Softwareopgradering
Registrering
Indtast oplysningerne fra registreringsdokumentet

Brugernavn

ANNULLER

OK

12 Indtast Brugernavn fra registreringsdokumentet.
13 Klik på "OK" for at bekræfte eller "Annuller" for at annullere.
Resultat: intelligent Touch Controller er aktiveret korrekt. Nu kan
alle softwarens funktioner anvendes.
Hvis flere controllere er forbundet med Daikin PMS interface, skal
man gentage trinene beskrevet ovenfor for de andre controllere
anført på registreringssiden. Hver controller kræver et separat
registreringsdokument.
INFORMATION
MAC-adressen på iTM skal nogle gange anvendes til
sporing af en controller. MAC-adressen findes på
produktmærkaten på iTM.

7

Softwareopgradering

Beskrivelse
Hvis en ny version af "Daikin PMS Interface.exe" kan downloades,
opgraderes softwaren på installations-PC'en ved, at den tidligere
version overskrives.
Denne opgradering ændrer eller ødelægger IKKE konfigurationen af
Daikin PMS interfacet.

8

Sikkerhedskopiering af
system

Sikkerhedskopiering af konfigurationsfiler
Vi anbefaler, at man foretager en daglig "live open file"
sikkerhedskopiering til et sikkert sted af konfigurationsfilerne, der
findes i "%AppData%\Daikin" mappen. Kontakt din IT support for at
få hjælp til den rigtige strategi for sikkerhedskopiering.
Hvis en "live open file" sikkerhedskopiering IKKE er mulig, anbefales
det at foretage en manuel sikkerhedskopiering til et sikkert sted, hver
gang konfigurationen ændres.
▪ Stop "Daikin PMS Interface.exe" softwaren.
▪ Foretag en sikkerhedskopiering af "%AppData%\Daikin".
▪ Start "Daikin PMS Interface.exe" softwaren.
Tidspunkt for sikkerhedskopiering af konfigurationsfiler
En konfiguration ændres, hvis en af følgende indstillinger ændres:
▪ Forbindelser mellem rum og enhed tilføjes, fjernes eller
ændres.
▪ Sæsoner tilføjes, fjernes eller ændres.
▪ Rumtypen for et eller flere rum ændres.
▪ Interface-konfigurationen ændres.
▪ Rumindstillinger for check-in, check-out eller forudgående
opvarmning/køling ændres.
▪ Brugere tilføjes, fjernes eller ændres.
▪ Navne på rumtyper eller sæsoner ændres.
▪ Et interface (iTM) registreres.
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Daikin PMS interface – informationsark

Daikin PMS interface – informationsark
Daikin PMS interface info
IP-adresse
HTTP portnummer

Daikin PMS interface info defineres af den PC, hvor Daikin softwaren er
installeret, og de tilgængelige portnumre på denne PC. Find tilgængelige porte
med TCPView. Standard portnumre er 3000 og 3456. Se driftsvejledningen
vedr. ændring af standard portnumre.

Webforbindelse portnummer
Oracle PMS - IFC info
PMS IP adresse
PMS portnummer

Oracle PMS - IFC info leveres af Oracle afdelingen, der installerede og
konfigurerede IFC konnektoren til Daikin PMS interface på Vendor Integration
Serveren.

Info om Daikin Controller kan fås via intelligent Touch Manager controllerne forbundet med samme netværk. Daikin PMS interface softwaren kan styre maksimalt
5 Daikin controllere. Softewareversionen på intelligent Touch Manager controlleren skal være mindst v1.23, og Web I/F optionen skal være aktiveret.

Daikin Controller 1

Daikin Controller 2

Firmwareversion

Firmwareversion

IP-adresse

IP-adresse

Portnummer

Portnummer

Web I/F brugernavn

Web I/F brugernavn

Web I/F adgangskode

Web I/F adgangskode

Daikin Controller 3

Daikin Controller 4

Firmwareversion

Firmwareversion

IP-adresse

IP-adresse

Portnummer

Portnummer

Web I/F brugernavn

Web I/F brugernavn

Web I/F adgangskode

Web I/F adgangskode

Daikin Controller 5
Firmwareversion
IP-adresse
Portnummer
Web I/F brugernavn
Web I/F adgangskode
Administrator-oplysninger
Brugernavn
Adgangskode

Pas på ALDRIG at miste disse oprindelige administrator-oplysninger, da det
kan medføre en komplet ny konfiguration af hotellets/bygningens netværk.
Kontakt Daikin Service, hvis dette skulle ske.
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