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Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων
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▪ Λεπτομερείς οδηγίες βήμα-βήμα και γενικά ενημερωτικά
στοιχεία για βασική χρήση και χρήση για προχωρημένους
▪ Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στη διεύθυνση http://www.daikin.eu
Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της
Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον
εγκαταστάτη σας.
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Όροι χρήσης

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη διασύνδεση Daikin PMS,
πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης:
Διαβάστε προσεκτικά τις προϋποθέσεις χρήσης.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι χρήσης») αποτελούν μια
νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς («Εσείς» ή «Εσάς»)
και την Daikin Europe N.V., εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση
Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium («Daikin»), σχετικά
με τη χρήση της διασύνδεσης Daikin PMS («Λογισμικό») και
συνιστούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα στην Daikin και Εσάς. Οι
παρόντες Όροι Χρήσης υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων
διατάξεων, όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από Εσάς και,
ως εκ τούτου, τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών θα
διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.
Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από
τους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων χρήσης. Εάν δεν
συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους χρήσης, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο.
Χρήση του Λογισμικού
Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που
περιέχονται στους παρόντες Όρους χρήσης, η Daikin παραχωρεί σε
Εσάς μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του
Λογισμικού σε συσκευές με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα, όπως
καθορίζεται από την Daikin, για τους σκοπούς της παρακολούθησης
και του ελέγχου του εξοπλισμού Daikin στη χώρα της επιλογής σας,
στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA).
Οι παρόντες Όροι χρήσης δεν παρέχουν με κανέναν τρόπο,
οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης, άλλο από τα προαναφερόμενα.
Ειδικότερα, τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η ανα-διάθεση, πώληση,
ενοικίαση, υπενοικίαση ή εξαγωγή του Λογισμικού σε οποιαδήποτε
μορφή χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση από την Daikin. Εκτός αν
παρέχεται ρητή άδεια υπό με τους παρόντες Όρους χρήσης,
απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάδοση
ή διάθεση του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους του, ή η
διευκόλυνση οποιουδήποτε τρίτου προς τον σκοπό αυτόν.
Απαγορεύεται να υποβάλλετε οποιαδήποτε έκνομη πληροφορία στο
Λογισμικό.
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2 Όροι χρήσης
Απαγορεύεται η χρήση του Λογισμικού με τρόπο ο οποίος προκαλεί
ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να μειώσει τη
διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου ή η χρήση του
με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος είναι έκνομος, παράνομος, δόλιος
ή επιζήμιος ή σε σχέση με οποιονδήποτε σκοπό ή δραστηριότητα η
οποία είναι έκνομη, παράνομη, δόλια ή επιζήμια. Απαγορεύεται η
χρήση του Λογισμικού για την αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση,
αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή αναδιανομή οποιουδήποτε υλικού
το οποίο αποτελείται από (ή σχετίζεται με) οποιοδήποτε λογισμικό
spyware, ιό, δούρειο ίππο, ιό τύπου worm ή άλλο κακόβουλο
λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Απαγορεύεται η υποβολή οποιασδήποτε πληροφορίας στο
Λογισμικό, η οποία είναι έκνομη ή παράνομη, παραβιάζει τα νόμιμα
δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και δύναται να προκαλέσει την
ανάληψη νομικών ενεργειών εναντίον υμών ή της Daikin ή τρίτου (σε
κάθε περίπτωση, υπό οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία).
Η λήψη, εγκατάσταση και χρήση του Λογισμικού θα γίνει με δικά σας
έξοδα και επιβάρυνση, σε δική σας συσκευή, σύμφωνα με τους
παρόντες Όρους χρήσης.
Δημιουργία λογαριασμού
Ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για ορισμένες
λειτουργίες του παρόντος Λογισμικού. Το Λογισμικό δεν
απευθύνεται σε, ούτε προορίζεται για χρήση από ανηλίκους. Δεν
επιτρέπεται η χρήση του Λογισμικού από ανηλίκους.
Η Daikin θα θεωρεί οιαδήποτε χρήση του Λογισμικού ως χρήση από
τον χρήστη που πραγματοποίησε την εγγραφή. Η Daikin, σε καμία
περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από
κατάχρηση ή κακή χρήση των εγγεγραμμένων λογαριασμών από
τρίτους εξαιτίας μη κατάλληλης διαχείρισης του καταχωρισμένου
λογαριασμού σας.
Πνευματική ιδιοκτησία
Η Daikin είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος άδειας όλων των δικαιωμάτων
(πνευματικής) ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού και του περιεχομένου
του και Εσείς αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα επί
των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πέραν εκείνων
που ορίζονται ρητώς στους παρόντες Όρους χρήσης.
Εμπορική ονομασία / Εμπορικά σήματα
Όλες οι Εμπορικές Ονομασίες και τα Εμπορικά Σήματα που
εμφανίζονται μέσω του Λογισμικού (εάν υπάρχουν) και που ανήκουν
στην Daikin αποτελούν/θα αποτελούν τώρα ή στο μέλλον
αποκλειστική ιδιοκτησία της Daikin ή παρέχονται κατόπιν αδείας
χρήσης στην Daikin ή τις θυγατρικές της. Η από μέρους σας χρήση
του Λογισμικού δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση,
σιωπηρά ή άλλως, οιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης
οιωνδήποτε Εμπορικών Ονομασιών και Εμπορικών Σημάτων που
εμφανίζονται μέσω του Λογισμικού (εάν υπάρχουν).
Αποποίηση εγγύησης
Η Daikin έχει συντάξει το περιεχόμενο του παρόντος Λογισμικού (και
τις μεταφράσεις του) σύμφωνα με όσα γνωρίζει. Το παρόν Λογισμικό
(και το περιεχόμενό του) ωστόσο συντάχθηκε για πληροφοριακούς
σκοπούς μόνο και δεν συνιστά προσφορά που δεσμεύει την Daikin.
Η Daikin δεν εγγυάται το αλάθητο του Λογισμικού. Το παρόν
Λογισμικό και το περιεχόμενό του παρέχεται 'ΩΣ ΕΧΕΙ', χωρίς καμία
εγγύηση - ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της
εγγύησης τίτλου και κατά παραβάσεων ή σιωπηρών εγγυήσεων
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό - σε
σχέση με την πληρότητα, διαθεσιμότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία του
Λογισμικού ή του περιεχομένου του και των προϊόντων και
υπηρεσιών που παρουσιάζονται εκεί.
Το παρόν Λογισμικό έχει εγγενείς περιορισμούς που περιλαμβάνουν
ενδεικτικά πιθανά σφάλματα σχεδιασμού και προγραμματισμού. Ο
πλήρης κίνδυνος σχετικά με την ποιότητα και απόδοση του
Λογισμικού φέρεται αποκλειστικά από Εσάς, και είναι δική σας
ευθύνη να διασφαλίσετε ότι κάνει αυτό που θα θέλατε να κάνει
προτού το χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε σκοπό (πέρα από την
δοκιμή του).
Περιορισμένη ευθύνη

Όταν χρησιμοποιείτε το παρόν Λογισμικό αναγνωρίζετε και
αποδέχεστε ότι το κάνετε με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι σε
καμία περίπτωση δεν θα εγείρετε αξιώσεις κατά της Daikin ή των
συνδεδεμένων
εταιρειών,
ως
εργαζόμενος,
υπεργολάβος,
αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος, σύμβουλος, τεχνικός εγκατάστασης ή
οτιδήποτε άλλο, για απώλειες, ζημιές, βλάβες, τραυματισμό,
δαπάνες, στάση εργασίας, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών,
διακοπή επιχειρησιακών διαδικασιών, βλάβη ή δυσλειτουργία
υπολογιστών που υποστήκατε Εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος για
οποιονδήποτε λόγο, με οποιονδήποτε τρόπο, ως αποτέλεσμα της
χρήσης του Λογισμικού και του περιεχομένου του, ακόμα και αν η
Daikin γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για το ενδεχόμενο τέτοιας
απώλειας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία, η Daikin δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση,
έμμεση, γενική, ειδική, τυχαία, ανταποδοτική και/ή αποθετική ζημιά,
κόστος, δαπάνη, και/ή απώλεια που προκύπτει από τη χρήση ή την
αδυναμία χρήσης του Λογισμικού και/ή την ερμηνεία του
περιεχομένου του.
Αποζημίωση
Αποζημιώνετε την Daikin και τις συνδεδεμένες εταιρείες και
διατηρείτε αβλαβείς από οποιεσδήποτε αξιώσεις εγερθούν
ενδεχομένως για απώλειες, ζημιές, βλάβες, τραυματισμό, δαπάνες,
διακοπή εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών,
διακοπή επιχειρησιακών διαδικασιών, βλάβη ή δυσλειτουργία
υπολογιστών, που υποστήκατε Εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος ως
αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης της Daikin ή
των συνδεδεμένων εταιρειών, είτε από αμέλεια είτε όχι, που
προκύπτει από τη χρήση του Λογισμικού από Εσάς, ή από
οποιονδήποτε άλλο λόγο, με οποιονδήποτε συσχετισμό με το
Λογισμικό.
Θα προστατεύετε την Daikin έναντι κάθε αξίωσης για αποζημίωση
από τρίτους, η οποία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της
χρήσης του Λογισμικού από Εσάς.
Τροποποιήσεις
Η Daikin διατηρεί το δικαίωμα να κυκλοφορεί νέες εκδόσεις του
Λογισμικού (που θα περιλαμβάνουν αλλαγές στην λειτουργικότητα ή
το περιβάλλον) που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν
παλαιότερες εκδόσεις του Λογισμικού ή να ενημερώνουν
περιστασιακά το περιεχόμενο του Λογισμικού στη διακριτική
ευχέρεια της Daikin και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η Daikin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ενίοτε τους παρόντες
Όρους χρήσης κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια και
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι να ενημερώνεστε
σχετικά με τους ισχύοντες Όρους χρήσης κατά τη στιγμή της
πρόσβασης και χρήσης του εν λόγω Λογισμικού.
Προστασία δεδομένων
Εάν εφαρμόζεται, μόνο η Daikin συλλέγει αυτά τα προσωπικά
στοιχεία καθώς Εσείς επιλέξατε να κατεβάσετε και να
χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό, επομένως έχετε επιδείξει ενδιαφέρον
στο περιεχόμενό του και ακολούθως, τα προσωπικά σας στοιχεία θα
καταστούν διαθέσιμα στα μέλη του τμήματος μάρκετινγκ μας ή στους
υπεύθυνους μάρκετινγκ των θυγατρικών μας ή/και των ανεξάρτητων
διανομέων στις περιοχές ΕΜΕΑ και κατανέμονται από εκείνους ώστε
να σας κρατούν ενήμερο για το Λογισμικό ή το περιεχόμενό του, και/
ή να χρησιμοποιούν τα στοιχεία για ανώνυμες αναλύσεις για
σκοπούς μάρκετινγκ και πωλήσεων, όπως είναι η καταγραφή της
χρήσης του Λογισμικού ανά χώρα/γεωγραφική τοποθεσία. Δεν θα
χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς.
Η Daikin θα δρα ως ελεγκτής των προσωπικών αυτών στοιχείων και
πάντοτε θα δρα σύμφωνα με τον Βελγικό νόμο της 8ης Δεκεμβρίου
1992 σχετικά με την Προστασία Προσωπικού Απορρήτου σε σχέση
με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και των
τροποποιήσεών του ('Βελγικός Νόμος Απορρήτου') και τις διατάξεις
υλοποίησής του.
Σύμφωνα με την βελγική νομοθεσία περί απορρήτου, έχετε το
δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και το δικαίωμα να
διορθώνετε και να διαγράφετε τα προσωπικά δεδομένα που σας
αφορούν. Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα
Οδηγός αναφοράς χρήστη
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3 Εγκατάσταση
δικαιώματα, αυτό θα γίνεται χωρίς επιβάρυνση και κατόπιν
αιτήματος το οποίο αποστέλλεται μέσω e-mail στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@daikineurope.com.
Το λογισμικό δεν καταγράφει ή μεταδίδει δεδομένα που αφορούν τον
πελάτη, το χώρο ή τη μονάδα, εκτός του διαχειριζόμενου δικτύου του
κτιρίου/ξενοδοχείου. Ως εκ τούτου, η Daikin δεν είναι υπεύθυνη για
οποιαδήποτε εξαγωγή δεδομένων που αποθηκεύονται τοπικά, εκτός
του διαχειριζόμενου δικτύου του ξενοδοχείου/κτιρίου, από τρίτους ή
από τεχνολογίες άλλων κατασκευαστών (π.χ. Συνδέσεις vpn,
απομακρυσμένη πρόσβαση, …).
Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα,
χρησιμοποιώντας το Λογισμικό. Αφού διαγράψετε τα προσωπικά
σας δεδομένα, αυτά θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμα στα
αρχεία καταγραφής ή στα αντίγραφα ασφαλείας για περιορισμένη
χρονική περίοδο.
Δια του παρόντος, συναινείτε να χρησιμοποιεί η DENV τα
προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει των όρων στους παρόντες
Όρους χρήσης και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομένα σε
οποιαδήποτε οντότητα ανήκει στον Όμιλο Daikin ή σε άλλα μέρη,
υπό την προϋπόθεση ότι η Daikin διασφαλίζει ότι γίνονται σεβαστές
οι απαραίτητες απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων και
έχουν ληφθεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας ώστε να
αποτραπεί η ακατάλληλη ή παράνομη γνωστοποίηση ή επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων ή η ακούσια απώλεια,
καταστροφή ή ζημιά προσωπικών δεδομένων.
Δια του παρόντος, αναγνωρίζετε ρητά και συναινείτε στη μεταφορά
εκ μέρους της Daikin των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του
ΕΟΧ και στη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστών cloud για την
αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων. Η Daikin θα
χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογες τεχνολογίες προστασίας (όπως

3

Εγκατάσταση

3.1

Επισκόπηση συστήματος

3.1.1

Περιγραφή συστήματος

κρυπτογράφηση, προστασία με κωδικό πρόσβασης και προστασία
με τείχος προστασίας) για την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση. Η Daikin θα
φέρει ευθύνη μόνο αν έχει τελεσιδίκως καθοριστεί ότι δεν έλαβε
εμπορικά εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση.
Λοιποί όροι
Οι διατάξεις αυτών των Όρων χρήσης ισχύουν και δεσμεύουν επίσης
και τους νομικούς Σας διαδόχους, διαχειριστές, νόμιμους
εκπροσώπους και πληρεξουσίους.
Εκτός αντίθετης ρητής δήλωσης στο παρόν, εάν κάποια από τις
διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης αποδειχτεί άκυρη ή μη
εφαρμόσιμη, η μη εγκυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα της διάταξης
αυτής δεν θα επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις των Όρων χρήσης,
ενώ όλες οι διατάξεις που δεν επηρεάζονται από τη μη εγκυρότητα ή
μη εφαρμοσιμότητα θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, συμφωνείτε να προσπαθήσετε να
αντικαταστήσετε κάθε άκυρη ή μη εφαρμοστέα διάταξη με έγκυρη ή
εφαρμοστέα που επιτυγχάνει στον μέγιστο εφικτό βαθμό τα
αντικείμενα και τους σκοπούς της άκυρης ή μη εφαρμοστέας
διάταξης.
Η εγκυρότητα και ερμηνεία αυτών των Όρων χρήσης διέπεται από
τη νομοθεσία του Βελγίου και οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται με
βάση τους παρόντες Όρους χρήσης θα αποτείνεται αποκλειστικά
στα Δικαστήρια των Βρυξελλών.
Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε ερωτήσεις,
παρακαλώ
επικοινωνήστε
μαζί
μας
μέσα
από
το
info@daikineurope.com

Το Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ ενός Συστήματος Διαχείρισης Ξενοδοχείου και των
συστημάτων HVAC της Daikin, η οποία επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοματοποίηση των ενεργειών που γίνονται από
ανθρώπους και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών του ξενοδοχείου.

Οδηγός αναφοράς χρήστη
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Χρωματική κωδικοποίηση:

Διακομιστής
εγγραφής

• Στοιχεία Oracle PMS
• Λογισμικό Daikin
• Σύστημα θέρμανσης,
εξαερισμού και κλιματισμού
Daikin

Σύστημα
θέρμανσης,
εξαερισμού και
κλιματισμού
Daikin

Daikin PMS
Interface

Opera PMS

(Property Management System)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η διασύνδεση PMS προωθεί ρυθμίσεις σε μια εσωτερική
μονάδα χώρου μόνο κατά την άφιξη, αναχώρησή η
ενεργοποίηση μιας εντολής προθέρμανσης/πρόψυξης. Ο
πελάτης στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ή ο υπεύθυνος της
υποδοχής του ξενοδοχείου, μπορεί να αλλάξει αυτές τις
ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή.
Η μέθοδος λειτουργίας και το σημείο ρύθμισης μπορούν να
αλλάξουν, εκτός μέσω των ρυθμίσεων της διασύνδεσης
PMS, μέσω της λειτουργίας αυτόματης μεταγωγής iTM.

3.1.2

Παράδειγμα: ενσωμάτωση σε εξωτερικό Η/Υ
Διασύνδεση χρήστη βάσει Web που τρέχει
σε οποιονδήποτε άλλο Η/Υ στο δίκτυο.

Διασύνδεση
χρήστη βάσει
προγράμματος
περιήγησης

DIII (F1/F2)
DIII (F1/F2)

VRV
FXDQ-A

iTM

LAN

DCM601A51

Srv

Opera Server
Opera
PMS

VISrv

WebIF

DCM007A51

Vendor Integration Srv
XML

IFC8
IFC8
IFC8
ακροδέκτης

HTTP

P1/P2

FXDQ-A
FXDQ-A
Τηλεχειριστήριο

ακροδέκτης
ακροδέκτης

Daikin PC
FIAS

Διασύνδεση
Daikin PMS

Διασυνδέσεις λογισμικού

Οδηγός αναφοράς χρήστη
Διασύνδεση Daikin PMS
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3.1.3

Παράδειγμα: ενσωμάτωση στο Vendor Integration Server
Διασύνδεση χρήστη βάσει Web που τρέχει
σε οποιονδήποτε άλλο Η/Υ στο δίκτυο.

Διασύνδεση
χρήστη βάσει
προγράμματος
περιήγησης

DIII (F1/F2)
DIII (F1/F2)

VRV
FXDQ-A

iTM

LAN

FXDQ-A

DCM601A51

Srv

Opera Server
Opera
PMS

VISrv

WebIF

XML

FXDQ-A

DCM007A51

Vendor Integration Srv

P1/P2

Τηλεχειριστήριο

IFC8
IFC8
ακροδέκτης

ακροδέκτης

FIAS
HTTP

Διασύνδεση
Daikin PMS

Διασυνδέσεις λογισμικού

3.2

Πριν από την εγκατάσταση

3.2.2

3.2.1

Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης

Προϋπόθεση: Εκτυπώστε το φύλλο πληροφοριών. Το φύλλο
πληροφοριών μπορεί να βρεθεί στο τέλος του παρόντος εγγράφου
(βλέπε " Διασύνδεση Daikin PMS – Φύλλο πληροφοριών" στη
σελίδα 19).

▪ Μπορεί να συνδεθεί μέγιστος αριθμός 5 χειριστηρίων iTM
(DCM601A51).
▪ Η έκδοση υλικολογισμικού κάθε χειριστηρίου iTM είναι v1.23 ή
νεότερη
▪ Κάθε χειριστήριο iTM έχει ενεργοποιημένη
διασύνδεσης web (DCM007A51)

τη

Για να συμπληρώσετε το φύλλο
πληροφοριών

1

Ζητήστε από την Oracle να ορίσει έναν ακροδέκτη IFC8 και
σημειώστε την Διεύθυνση ΙΡ και τον αριθμό θύρας αυτού του
ακροδέκτη IFC8.

2

Ανακτήστε την Διεύθυνση ΙΡ του Η/Υ εγκατάστασης (στον οποίο
πρόκειται να εγκατασταθεί η Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS
της Daikin) και σημειώστε την στο φύλλο πληροφοριών.

λειτουργία

▪ Κάθε χειριστήριο iTM διαθέτει άμεση ή έμμεση σύνδεση με το
δίκτυο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο iTM που ελέγχεται από τη διασύνδεση
PMS είναι διαμορφωμένος ως κύριος στο δίκτυο DIII.

Το λογισμικό Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin
μπορεί να εγκατασταθεί είτε στο Vendor Integration Server
της Oracle ή σε χωριστό Η/Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η προτιμώμενη επιλογή είναι η χρήση χωριστού Η/Υ ώστε
να αποτρέπεται η παρεμβολή με το λογισμικό της Oracle.

Συνιστάται να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα
προγράμματα στον iTM. Ο προγραμματισμός μπορεί να
προκαλέσει διενέξεις με τις ρυθμίσεις της διασύνδεσης
PMS.

3

Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες θύρες στον Η/Υ
εγκατάστασης:
▪ Θύρα HTTP αριθμός 3000
▪ Θύρα Web Socket αριθμός 3456
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας
εγκατάστασης δεν μπλοκάρει αυτές τις θύρες.

του

Η/Υ

Οδηγός αναφοράς χρήστη
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αν χρειάζεται, τρέξτε στον Η/Υ το δωρεάν εργαλείο
TCPView από την Microsoft για να ελέγξετε αν είναι
διαθέσιμες ορισμένες θύρες.
4

5

Αν είναι ελεύθερες και οι δύο θύρες, σημειώστε το στο φύλλο
πληροφοριών. Αν δεν είναι ελεύθερη κάποια θύρα, ανατρέξτε
στην ενότητα "3.3.3 Λειτουργία επίδειξης" στη σελίδα 7 για
τον τρόπο αλλαγής αυτών των προεπιλεγμένων θυρών. Για
υποστήριξη σε σχέση με αυτές τις αλλαγές, απευθυνθείτε στο
τμήμα IT του οικείου αντιπροσώπου.

διαθέσιμες ανάλογα με τις δυνατότητες μιας εσωτερικής μονάδας.
Οι εξωτερικές μονάδες που συνδέονται με το iTM υποστηρίζονται
μόνο για την ανάγνωση της εξωτερικής θερμοκρασίας.

3.3.2
1

Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης του αρχείου
«Daikin Interface.exe» από την τοποθεσία my.daikin.eu
(προσβάσιμη μόνο από τεχνικούς εγκατάστασης της Daikin).

2

Αποθηκεύστε το αρχείο στον Η/Υ στον οποίο θα
χρησιμοποιηθεί η διασύνδεση. Η έναρξη του εκτελέσιμου
αρχείου μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κατάλογο, αλλά,
συνιστάται η δημιουργία χωριστού καταλόγου (π.χ. D:
\Daikin_PMS_Interface ).

3

Εκκινήστε το «Daikin PMS Interface.exe» για πρώτη φορά.

Συγκεντρώστε και σημειώστε τις ακόλουθες πληροφορίες για
κάθε χειριστήριο iTM (DCM601A51):
▪
▪
▪
▪
▪

Έκδοση υλικολογισμικού (τουλάχιστον v1.23)
Διεύθυνση ΙΡ
Αριθμός θύρας
Όνομα χρήστη διασύνδεσης web
Κωδικός διασύνδεσης web

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μαύρο παράθυρο εντολών με
την ένδειξη «DEMO» ακολουθούμενη από τη Διεύθυνση ΙΡ και
τη θύρα για σύνδεση στην εφαρμογή:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη θύρα αριθμός 80 για τη
διασύνδεση web iTM και τη θύρα αριθμός 8081 για τη
διασύνδεση Web I/F iTM.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να βρείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες του
χειριστηρίου, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του iTM
(DCM601A51).
6

Τα 2 πεδία στο κάτω μέρος του φύλλου πληροφοριών μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των διαπιστευτηρίων
του λογαριασμού διαχείρισης. Αυτά τα διαπιστευτήρια θα
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των πρώτων βημάτων
διαμόρφωσης της διασύνδεσης.

3.3

Εγκατάσταση του λογισμικού
διασύνδεσης Daikin PMS

3.3.1

Συμβατότητα

4

Μεταβείτε στη σελίδα: http://localhost:3000 στον Η/Υ
εγκατάστασης ή http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (Διεύθυνση ΙΡ και
θύρα του Η/Υ εγκατάστασης) σε οποιονδήποτε άλλο Η/Υ στο
δίκτυο.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης. Στη λειτουργία
επίδειξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε
διαπιστευτήρια για σύνδεση.

Διαθέστε μια στιγμή για να προσθέσετε αυτήν τη σελίδα στα
αγαπημένα του προγράμματος περιήγησης.

Συμβατότητα με Oracle PMS
▪ 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 και νεότερες εκδόσεις

3.3.3

Λειτουργία επίδειξης

Περιγραφή

▪ Oracle Suite 8 έκδοση χωρίς κλειδί.

Ως προεπιλογή, η εφαρμογή τρέχει σε λειτουργία επίδειξης. Η
εφαρμογή επίδειξης είναι μια γραφική αναπαράσταση του
λογισμικού. Ορισμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας δεν θα
λειτουργούν σωστά καθώς λείπει το εξωτερικό υλικό.

Συμβατότητα πλατφόρμας Η/Υ
▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 & 10
▪ Microsoft Server 2012 & 2016.
Συμβατότητα προγράμματος περιήγησης
▪ Google Chrome v58 ή νεότερη έκδοση (προτιμώμενο πρόγραμμα
περιήγησης)
▪ Internet Explorer v11
▪ Mozilla Firefox v54 ή νεότερη έκδοση
▪ Ελάχιστη ανάλυση προγράμματος περιήγησης: 1024 pixel πλάτος
επί 600 pixel ύψος.
Συμβατότητα iTM

Για τη σωστή λειτουργία της διασύνδεσης, η λειτουργία επίδειξης
πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. Για τον τρόπο εξόδου από τη
λειτουργία επίδειξης, ανατρέξτε στην ακόλουθη διαδικασία.
Η συμπεριφορά αυτής της λειτουργίας επίδειξης δεν περιγράφεται με
περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς δεν συμφωνεί πάντα με το
εγχειρίδιο χρήσης λόγω της απουσίας πραγματικού υλικού.
Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επίδειξης
1

Σταματήστε το αρχείο «Daikin PMS Interface.exe».

2

Μεταβείτε στον κατάλογο %AppData%\Daikin.

έκδοση

3

Επεξεργαστείτε το αρχείο «config.json» και αλλάξτε την επιλογή
demo από «true» σε «false» (π.χ. {"demo": false, …).

▪ ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί η επιλογή διασύνδεσης Web I/F HTTP
(DCM007A51).

4

Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

5

Επανεκκινήστε την εφαρμογή «Daikin PMS Interface.exe».

▪ Συμβατότητα με iTM 2 (DCM601A51)
υλικολογισμικού v1.23 ή νεότερη

μόνο

με

Συμβατότητα εσωτερική μονάδας
▪ Η διασύνδεση PMS υποστηρίζει «εσωτερική μονάδα», μονάδα
«Hydrobox» και μονάδα «εξαεριστήρα» που ελέγχονται από το
iTM. Ορισμένες επιλογές λειτουργίας και ανεμιστήρα θα είναι
Οδηγός αναφοράς χρήστη
Διασύνδεση Daikin PMS
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο ίδιο αρχείο «config.json» μπορείτε να αλλάξετε τις
επιλογές «port» και «ws-port» που ορίζουν τις
προεπιλεγμένες θύρες που θα χρησιμοποιηθούν από τη
διασύνδεση PMS. Πριν αλλάξετε αυτές τις επιλογές,
επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης IT.

Η Διεύθυνση ΙΡ και η θύρα του χειριστηρίου iTM μπορούν
να βρεθούν στη διασύνδεση χρήστη της συσκευής
(Κατάλογος μενού > Ρυθμίσεις συστήματος > Network). Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
λειτουργίας του χειριστηρίου iTM.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή

9

Με πρόγραμμα περιήγησης (κατά προτίμηση Chrome), μεταβείτε
στη σελίδα:
▪ http://localhost:3000 στον Η/Υ εγκατάστασης
▪ ή στη σελίδα http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (διεύθυνση IP και θύρα
Η/Υ εγκατάστασης) σε οποιονδήποτε άλλο Η/Υ στο δίκτυο.

Κάντε κλικ στο κουμπί «Δοκιμή σύνδεσης».
Αποτέλεσμα: Η γραμμή κατάστασης σύνδεσης στα αριστερά
των λεπτομερειών του χειριστηρίου, υποδεικνύει την κατάσταση
της σύνδεσης.

Υπάρχουν 3 δυνατές καταστάσεις:
▪ Γκρι: μη καθορισμένη σύνδεση
▪ Πράσινο: σύνδεση OK

3.4

Αρχική εγκατάσταση

3.4.1

Για να πραγματοποιήσετε την αρχική
διαμόρφωση της διασύνδεσης

▪ Κόκκινο: σύνδεση όχι OK. Κάτω από τις λεπτομέρειες του
χειριστηρίου εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Διαμόρφωση
Σύνδεση στα όργανα ελέγχου Daikin
Εισαγάγετε διεύθυνση ΙΡ και αριθμό θύρας του οργάνου ελέγχου Daikin που θέλετε να συνδεθείτε

Όργανο ελέγχου 1:

Δημιουργία λογαριασμού διαχειριστή
Διαμόρφωση
Δημιουργία λογαριασμού διαχειριστή
Γλώσσα

Όργανο ελέγχου 2:

Όνομα χρήστη

Προσθήκη οργάνου
ελέγχου

Κωδικός

Δοκιμή σύνδεσης

Επόμενο

Επιβεβαίωση κωδικού

10 Αν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη οργάνου
ελέγχου» για να προσθέσετε έως 5 χειριστήρια iTM.
Επόμενο

1

Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται με τον λογαριασμό
του διαχειριστή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προϋπόθεση: Όλα τα χειριστήρια ΠΡΕΠΕΙ να έχουν πράσινη
γραμμή κατάστασης.
11 Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» για να προχωρήσετε στο
επόμενο βήμα.
Συνδεθείτε στον διακομιστή του PMS

Η επιλεγμένη γλώσσα ορίζει προεπιλεγμένα ονόματα
όπως το ονοματεπώνυμο για τον διαχειριστή, ονόματα
προφίλ και τον προεπιλεγμένο χώρο «Υπνοδωμάτιο».

Διαμόρφωση
Συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης ιδιοκτησίας
Εισαγάγετε διεύθυνση ΙΡ και αριθμό θύρας του διακομιστή συστήματος διαχείρισης
ιδιοκτησίας
Opera PMS:

2

Εισαγάγετε ένα Όνομα χρήστη για αυτόν το λογαριασμό.

3

Εισαγάγετε έναν Κωδικός για αυτόν το λογαριασμό.

4

Επιβεβαιώστε τον Κωδικός.

5

Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» για να προχωρήσετε στο
επόμενο βήμα.

Πίσω

Σημειώστε τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή στο φύλλο
πληροφοριών, όπως εξηγείται στην ενότητα "3.2.2 Για να
συμπληρώσετε το φύλλο πληροφοριών" στη σελίδα 6.

Δοκιμή σύνδεσης

Αποθηκεύστε

12 Εισαγάγετε διεύθυνση ΙΡ και αριθμό θύρας του διακομιστή
συστήματος διαχείρισης ιδιοκτησίας (ανατρέξτε στο φύλλο
πληροφοριών που έχει συμπληρωθεί νωρίτερα).
13 Κάντε κλικ στο κουμπί «Δοκιμή σύνδεσης».
Αποτέλεσμα: Η γραμμή κατάστασης σύνδεσης στα αριστερά
των λεπτομερειών του διακομιστή Opera PMS, υποδεικνύει την
κατάσταση της σύνδεσης.

Σύνδεση στα όργανα ελέγχου Daikin
Διαμόρφωση
Σύνδεση στα όργανα ελέγχου Daikin

Υπάρχουν 2 δυνατές καταστάσεις:

Εισαγάγετε διεύθυνση ΙΡ και αριθμό θύρας του οργάνου ελέγχου Daikin που θέλετε να συνδεθείτε

▪ Πράσινο: σύνδεση OK

Όργανο ελέγχου1:

▪ Κόκκινο: σύνδεση όχι OK.

Προσθήκη οργάνου
ελέγχου

Δοκιμή σύνδεσης

Επόμενο

6

Εισαγάγετε διεύθυνση ΙΡ και αριθμό θύρας του οργάνου
ελέγχου Daikin που θέλετε να συνδεθείτε.

7

Εισαγάγετε το iTM Όνομα χρήστη διασύνδεσης web.

8

Εισαγάγετε τον iTM Κωδικός διασύνδεσης web.

Προϋπόθεση: Ο διακομιστής Opera PMS ΠΡΕΠΕΙ να έχει πράσινη
γραμμή κατάστασης.
14 Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε τις
παραπάνω ρυθμίσεις.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οθόνη Συνδεθείτε
επιβεβαίωση αποθήκευσης για λίγα δευτερόλεπτα.

και

μια

Οδηγός αναφοράς χρήστη
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3.4.2
1

Για να συνδεθείτε

Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού του διαχειριστή
(βλέπε κάτω μέρος του φύλλου πληροφοριών).

Όνομα χρήστη

4

Διαμόρφωση

4.1

Ρύθμιση παραμέτρων

4.1.1

Προφίλ

Περιγραφή
Κωδικός

Ως προεπιλογή, ορίζονται 2 προφίλ για συγκεκριμένες συνθήκες
εξωτερικού χώρου (εύρη τιμών θερμοκρασίας). Αυτά τα προφίλ
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για «Χειμώνα» και
«Καλοκαίρι».
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2

Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί με αυτόν το
χρήστη.

3

Κάντε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση».

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Πίνακας εργαλείων»:
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin
Αυτόματο

Διαχειριστής

Όλα τα δωμάτια

Χειροκίνητο

Αναζήτηση …

Αν χρειάζεται μόνο 1 προφίλ: ρυθμίστε τις παραμέτρους
μόνο του «Προφίλ 1» και επιλέξτε «Χειροκίνητο» και
«Προφίλ 1» στον πίνακα εργαλείων.
Τα προφίλ συνδέονται με ρυθμίσεις τύπου χώρου και μπορούν να
επιλεχθούν χειροκίνητα ή αυτόματα (βλέπε "5.1.1 Επισκόπηση
πίνακα εργαλείων" στη σελίδα 14). Αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις
της μονάδας μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την εξωτερική
θερμοκρασία.
Όταν είστε στη λειτουργία «Αυτόματο», το προφίλ επιλέγεται
αυτόματα σε συνάρτηση με τη μέση θερμοκρασία στην(-ις)
εξωτερική(-ές) μονάδα(-ες).
Ως προεπιλογή, διατίθενται 2 προφίλ: Προφίλ 1 και Προφίλ 2.
▪ Οι ρυθμίσεις του Προφίλ 1 χρησιμοποιούνται όταν η εξωτερική
θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την τιμή στο πεδίο που
βρίσκεται μεταξύ των 2 προφίλ.
▪ Οι ρυθμίσεις του Προφίλ 2 χρησιμοποιούνται όταν η εξωτερική
θερμοκρασία είναι χαμηλότερη ή ίση με την τιμή στο πεδίο που
βρίσκεται μεταξύ των 2 προφίλ.

3.4.3

Κατάσταση σύνδεσης

Περιγραφή

Αυτά τα προφίλ ισχύουν για όλους τους τύπους χώρων και μπορούν
να μετονομαστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα,
στο ακόλουθο παράδειγμα, το «Προφίλ 1» έχει μετονομαστεί σε
«Καλοκαίρι» και τοΠροφίλ 2» σε «Χειμώνας».
Σελίδες προφίλ

Η Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin εξαρτάται από τις
συνδέσεις με το(-α) χειριστήριο(-α) iTM και τον διακομιστή Opera
PMS.
Η κατάσταση αυτών των συνδέσεων μπορεί να επαληθευτεί με τη
σελίδα Κατάσταση σύνδεσης.

Για να μεταβείτε στη σελίδα των προφίλ:
1

Επιλέξτε «Διαμόρφωση» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Προφίλ»:
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin
Διαμόρφωση

Σελίδα Κατάσταση σύνδεσης
Για να μεταβείτε στη σελίδα κατάστασης σύνδεσης:

Administrator
Διαχειριστής

- Προφίλ

Προφίλ
Τύποι δωματίων

1

Επιλέξτε «Κατάσταση σύνδεσης» από το κεντρικό μενού.

Δωμάτια

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Κατάσταση σύνδεσης»:
Κατάσταση σύνδεσης
Σύνδεση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (φυλλομετρητής)

Σύνδεση στα όργανα ελέγχου Daikin

Σύνδεση στο σύστημα διαχείρισης ιδιοκτησίας
Προσθήκη θερμοκρασίας

Επανεκκίνηση οργάνων ελέγχου

Ακύρωση

Αποθηκεύστε

Διαμόρφωση περιβάλλοντος
εργασίας χρήστη

Αναδιαμόρφωση διασυνδέσεων
Μόνο για διαχειριστές: κάντε κλικ στο κουμπί «Διαμόρφωση
περιβάλλοντος εργασίας χρήστη» για να αναδιαμορφώσετε τις
διασυνδέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η διασύνδεση PMS χρησιμοποιεί θερμοκρασίες μόνο σε
βαθμούς Κελσίου.

Οδηγός αναφοράς χρήστη
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2

Για να προσθέσετε προφίλ
Administrator

Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin
Διαμόρφωση

Επιλέξτε «Τύποι δωματίων» στο αριστερό μέρος της οθόνης.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Τύποι δωματίων».

Διαχειριστής

Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

- Προφίλ
Διαμόρφωση

Διαχειριστής

- Τύποι δωματίων

Προφίλ
Τύπος δωματίου
Τύποι δωματίων

Προφίλ

Δωμάτια

Τύποι δωματίων

Ενέργειες

Δωμάτια

Προφίλ 3

Ακύρωση

Προσθήκη θερμοκρασίας

Αποθηκεύστε
Προσθήκη τύπου δωματίου

1

Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη θερμοκρασίας» για να
προσθέσετε μια θερμοκρασία και, συνεπώς, ένα προφίλ.
Αποτέλεσμα: Στο πάνω μέρος προστίθεται μια επιπρόσθετη
θερμοκρασία μεταγωγής και στο κάτω μέρος προστίθεται ένα
νέο προφίλ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μπορούν οριστούν και να διαμορφωθούν έως 4 τιμές
θερμοκρασίας μεταγωγής που οδηγούν σε 5 προφίλ.

2

Τροποποιήστε τις θερμοκρασίες χρησιμοποιώντας τα βέλη
δίπλα στις θερμοκρασίες.

3

Αν χρειάζεται, μετονομάστε το όνομα προφίλ στο πλαίσιο
κειμένου.

Για να μετονομάσετε τύπους δωματίου
1

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

2

Πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πεδίο κειμένου.

3

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα.

Αποτέλεσμα: Ο τύπος δωματίου μετονομάζεται.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις τύπου
δωματίου
1

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

δίπλα στον τύπο δωματίου.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαμόρφωση

Τα ονόματα προφίλ και τύπου χώρου ΔΕΝ μεταφράζονται
αυτόματα σε περίπτωση επιλογής διαφορετικής γλώσσας
κατά τη σύνδεση.

Διαχειριστής

- Κρεβατοκάμαρα
Έλεγχος εισόδου

Έλεγχος εξόδου

Προθέρμανση/πρόψυξη

Προφίλ

Ρυθμίσεις
Τύποι δωματίων
Δωμάτια

4

δίπλα στον τύπο δωματίου.

ON/OFF

Τρόπος λειτουργίας

Ανεμιστήρας

Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας

Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε τα
προφίλ ή «Ακύρωση» για να επιστρέψετε στις τελευταίες
αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Όρια σημείων ρύθμισης

Για να διαγράψετε προφίλ
1

Κάντε κλικ στο εικονίδιο
διαγράψετε.

Ψύξη

δίπλα σε μια θερμοκρασία για να τη

Αποτέλεσμα: Καταργείται η επιλεγμένη θερμοκρασία μαζί με το
προφίλ στο κάτω μέρος.

4.1.2

Περιορισμοί

ON/OFF
Τύπος λειτουργίας

Τύποι δωματίων

Περιγραφή
Διαφορετικοί τύποι δωματίων (π.χ. Κρεβατοκάμαρα, αίθουσα
συναντήσεων, ...) μπορεί να απαιτούν διαφορετικές ρυθμίσεις
άνεσης. Η χρήση τύπων δωματίου επιτρέπει τη διαμόρφωση
διαφορετικών ρυθμίσεων για κάθε τύπο και, σε επακόλουθο στάδιο,
την εφαρμογή τους σε δωμάτια.

Ακύρωση

Συνιστάται η έναρξη με επεξεργασία των ρυθμίσεων του
προεπιλεγμένου τύπου δωματίου πριν από την προσθήκη
επιπρόσθετων τύπων δωματίου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο
συνολικός χρόνος διαμόρφωσης, καθώς ο προεπιλεγμένος τύπος
δωματίου χρησιμοποιείται ως βάση κατά τη δημιουργία ενός νέου
τύπου δωματίου.
Σελίδα τύπων δωματίου
Για να μεταβείτε στη σελίδα τύπου δωματίου:

Αποθηκεύστε

2

Επιλέξτε το προφίλ (πάνω δεξιά γωνία της οθόνης) του οποίου
οι ρυθμίσεις πρέπει να τροποποιηθούν.

3

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την κατάσταση «Έλεγχος
εισόδου» του επιλεγμένου τύπου δωματίου. Ανατρέξτε στη
συνέχεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις.

Ο προεπιλεγμένος τύπος δωματίου είναι «Κρεβατοκάμαρα»
μεταφρασμένος στη γλώσσα που επιλέχθηκε κατά την αρχική
εγκατάσταση του λογισμικού. Ο τύπος δωματίου δεν μπορεί να
διαγραφεί, αλλά μπορεί να μετονομαστεί.

1

Θέρμανση

Αποτέλεσμα: Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται κατά την άφιξη
σε ένα δωμάτιο αυτού του τύπου και όταν το επιλεγμένο προφίλ
είναι ενεργό.
4

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την κατάσταση «Έλεγχος
εξόδου» του επιλεγμένου τύπου δωματίου. Ανατρέξτε στη
συνέχεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις.
Αποτέλεσμα: Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται κατά την
αναχώρηση από ένα δωμάτιο αυτού του τύπου και όταν το
επιλεγμένο προφίλ είναι ενεργό.

Επιλέξτε «Διαμόρφωση» από το κεντρικό μενού.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Προφίλ».
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5

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την κατάσταση «Προθέρμανση/
πρόψυξη» του επιλεγμένου τύπου δωματίου. Ανατρέξτε στη
συνέχεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις.
Αποτέλεσμα: Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται κατά την
προθέρμανση ή πρόψυξη ενός δωματίου αυτού του τύπου και
όταν το επιλεγμένο προφίλ είναι ενεργό.

6

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία ξεκινώντας από το
βήμα 2 για όλα τα άλλα προφίλ. Επιλέξτε τα προφίλ στην πάνω
δεξιά γωνία της οθόνης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πραγματοποιήστε κύλιση και αποθηκεύστε
ρυθμίσεις πριν φύγετε από τη σελίδα.

τις

Περιορισμοί
Περιορισμοί

ON/OFF
Τύπος λειτουργίας

▪ ON/OFF: όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το
τηλεχειριστήριο στο δωμάτιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της μονάδας.
▪ Τύπος λειτουργίας: όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο
ελέγχου, το τηλεχειριστήριο στο δωμάτιο δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει τη ρύθμιση λειτουργίας.

νέες
Εκκίνηση προθέρμανσης/πρόψυξης
Εκκίνηση προθέρμανσης/πρόψυξης

Επισκόπηση ρυθμίσεων μονάδας
Ρυθμίσεις
Όνομα

Εικονίδια

ON/OFF
I

0

Τρόπος
λειτουργίας

Περιγραφή
Η μονάδα θα είναι
«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ».

Αλλάξτε το χρόνο έναρξης της προθέρμανσης/πρόψυξης
επιλέγοντας τις ώρες ή τα λεπτά και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε
τους δείκτες πάνω/κάτω ή εισαγάγετε μια τιμή.

Η μονάδα θα είναι
«ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ».

Η ώρα έναρξης θα χρησιμοποιηθεί όταν ενεργοποιηθεί η
προθέρμανση/πρόψυξη (βλ. ενότητα "5.2.2 Για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την προθέρμανση/πρόψυξη" στη σελίδα 15).

Λειτουργία θέρμανσης

Φροντίστε να ορίσετε αυτόν το χρόνο πριν από την ώρα άφιξης του
συγκεκριμένου τύπου δωματίου.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν αλλάξετε την ώρα του προγράμματος προθέρμανσης/
πρόψυξης, βεβαιωθείτε ότι είναι η ίδια για όλα τα προφίλ
(καλοκαίρι, χειμώνας, …) καθώς αυτό είναι απαραίτητο
προκειμένου
να
εξασφαλίζεται
ο
αξιόπιστος
προγραμματισμός της προθέρμανσης/πρόψυξης. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 12:00 για όλες τις εποχές.

Λειτουργία ψύξης

Αυτόματος τρόπος λειτουργίας

D

Εξαρτώμενη λειτουργία

Για να προσθέσετε τύπους δωματίου
1

Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη τύπου δωματίου» για να
προσθέσετε ένα προφίλ.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Λειτουργία ανεμιστήρα

Προσθήκη τύπου δωματίου
Όνομα

Ανεμιστήρας

Ταχύτητα ανεμιστήρα
Αντιγραφή από υπάρχον δωμάτιο
Κρεβατοκάμαρα

Σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας

Επιθυμητή θερμοκρασία
Δημιουργία

Όρια σημείων ρύθμισης

2

Όρια σημείων ρύθμισης

Εισαγάγετε ένα όνομα για τον τύπο δωματίου (π.χ. αίθουσα
συναντήσεων, χώρος αποθήκευσης, ...).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέρμανση

Ψύξη

Ακύρωση

Τα ονόματα προφίλ και τύπου χώρου ΔΕΝ μεταφράζονται
αυτόματα σε περίπτωση επιλογής διαφορετικής γλώσσας
κατά τη σύνδεση.

Τα όρια των σημείων ρύθμισης εμποδίζουν τους χρήστες να ορίσουν
θερμοκρασίες οι οποίες θα μπορούσαν να υπερφορτώσουν τη
μονάδα ή θα ήταν επιζήμιες για το περιβάλλον. Ορίστε το άνω και το
κάτω όριο για τη λειτουργία ψύξης και τη λειτουργία θέρμανσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η διασύνδεση PMS χρησιμοποιεί θερμοκρασίες μόνο σε
βαθμούς Κελσίου.

3

Επιλέξτε έναν υπάρχοντα τύπο δωματίου από τον οποίο θα
αντιγραφούν οι ρυθμίσεις.

4

Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία» για να αποθηκεύσετε τον
τύπο δωματίου ή στο κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.

Για να διαγράψετε τύπους δωματίου
Φροντίστε να είστε 100% σίγουροι πριν διαγράψετε έναν τύπο
δωματίου καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης, με εξαίρεση
της εξωτερικές διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
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4 Διαμόρφωση
1

Κάντε κλικ στο εικονίδιο
δωματίου.

για να διαγράψετε έναν τύπο

Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

Διαχειριστής

Σύνδεση δωματίων με μονάδες
Δωμάτια συστήματος διαχείρισης ιδιοκτησίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αναζήτηση …

Δωμάτια συνδεδεμένα με μονάδες
Σύνδεση

Μονάδες Daikin
Αναζήτηση …

Κρεβατοκάμαρα

Ο τύπος δωματίου δεν μπορεί να διαγραφεί εάν
εξακολουθεί να είναι ανατεθειμένος σε 1 ή περισσότερα
δωμάτια.
2

Επιβεβαιώστε τη διαγραφή του τύπου δωματίου κάνοντας κλικ
στο «Ναι» ή ματαιώστε τη διαγραφή κάνοντας κλικ στο «Όχι».

4.2

Σύνδεση δωματίων με μονάδες

Περιγραφή
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να δημιουργήσετε μια σύνδεση
μεταξύ κάθε δωματίου της διασύνδεσης PMS και της μονάδας
κλιματισμού σε αυτό το δωμάτιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανανέωση της βάσης δεδομένων PMS χρειάζεται μόνο
μετά από μακροχρόνιο τερματισμό λειτουργίας της
εφαρμογής ή όταν λείπει ένα νέο δωμάτιο από τη λίστα.

Σελίδες προφίλ
Για να μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης:
1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιλέξτε «Σύνδεση δωματίων με μονάδες» από το κεντρικό
μενού.

Σύμφωνα με οδηγία της Oracle, χρειάζονται τουλάχιστον 2
λεπτά μετά από τη σύνδεση με τη διασύνδεση PMS για να
γίνει η φόρτωση ή επαναφόρτωση της βάσης δεδομένων
PMS. Κατά κανόνα, χρειάζονται 2 λεπτά μετά από τη
σύνδεση με λογαριασμό διαχειριστή.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης:
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

Διαχειριστής

Σύνδεση δωματίων με μονάδες
Δωμάτια συστήματος διαχείρισης ιδιοκτησίας
Αναζήτηση …

Δωμάτια συνδεδεμένα με μονάδες
Σύνδεση

Κρεβατοκάμαρα

Μονάδες Daikin
Αναζήτηση …

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η φόρτωση της βάσης δεδομένων εξαρτάται από τον
αριθμό δωματίων και μπορεί να διαρκέσει έως 2 λεπτά για
ένα μεγάλο ξενοδοχείο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο πάνω μέρος και των δύο λιστών δωματίων και
μονάδων, υπάρχει μια λειτουργία αναζήτησης.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τμήμα μιας
λέξης ή αριθμού προκειμένου να περιορίσετε τη λίστα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά την αρχική εγκατάσταση, η στήλη «Δωμάτια PMS»
θα είναι κενή επειδή τα δωμάτια PMS δεν έχουν εισαχθεί
ακόμη από τον διακομιστή Opera PMS.
2

4.2.1

Για να συνδέσετε δωμάτια και μονάδες

1

Επιλέξτε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στα αριστερά.

2

Επιλέξτε μια μονάδα κλιματισμού στα δεξιά.

Επιλέξτε Ανανέωση βάσης δεδομένων PMS από το μενού.

3

Επιλέξτε έναν τύπο δωματίου.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

4

Κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση» για να αντιστοιχίσετε τη
μονάδα κλιματισμού στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Ανανέωση βάσης δεδομένων PMS
Θέλετε να ανανεώσετε τη βάση δεδομένων του PMS;

Αποτέλεσμα: Το δωμάτιο του ξενοδοχείου και η μονάδα
κλιματισμού έχουν πλέον συνδεθεί. Αυτή η σύνδεση υποδεικνύεται
σε μια λίστα στη μεσαία στήλη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ναι

3

Όχι

Αφού συνδέσετε ένα δωμάτιο με μια μονάδα, περιμένετε
μέχρι να ακυρωθεί η επιλογή του αντίστοιχου δωματίου και
της μονάδας στην αριστερή και τη δεξιά στήλη, πριν
επιλέξτε το επόμενο δωμάτιο και την επόμενη μονάδα.

Κάντε κλικ στο «Ναι».

Αποτέλεσμα: Κατά τη διάρκεια της ανανέωσης, εμφανίζεται ένα
κινούμενο σχέδιο και ένα πληροφοριακό κείμενο μέχρι να
συμπληρωθεί η αριστερή στήλη:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε φορά που ένα δωμάτιο συνδέεται μια μια εξωτερική
μονάδα, εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος OFF» για
σύντομο χρονικό διάστημα.

4.2.2

Για να αφαιρέσετε μια σύνδεση

Για να μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης:
1

Επιλέξτε «Σύνδεση δωματίων με μονάδες» από το κεντρικό
μενού.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης.
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2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο
μεσαίας στήλης.

δίπλα στον σύνδεσμο στη λίστα της

3

Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για άλλα δωμάτια, αν
χρειάζεται.

Αποτέλεσμα: Ο σύνδεσμος αφαιρείται από τη μεσαία λίστα και
από τον πίνακα εργαλείων.

4

Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε
όλες τις τροποποιήσεις ή στο κουμπί «Ακύρωση» για να
επιστρέψετε στην τελευταία αποθηκευμένη διαμόρφωση.

4.3

Δωμάτια
4.4

Περιγραφή
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη, μετονομασία ή κατάργηση δωματίων.
Όμως, εδώ μπορεί να τροποποιηθεί ο τύπος δωματίου που
ανατίθεται σε κάθε δωμάτιο. Για μεγαλύτερη ταχύτητα, συνιστάται να
αναθέτετε τύπους δωματίου στη σελίδα "4.2 Σύνδεση δωματίων με
μονάδες" στη σελίδα 12.

Διαχείριση χρηστών

Συνιστάται κάθε χρήστης να έχει το δικό του λογαριασμό χρήστη για
σύνδεση στη διεπαφή.
Διατίθενται δύο επίπεδα λογαριασμού: ρόλος διαχειριστή και ρόλος
χρήστη. Ο ρόλος διαχειριστή έχει πρόσβαση σε όλα τα θέματα των
μενού, ενώ ο ρόλος χρήστη μπορεί να δει μόνο τα ακόλουθα θέματα:
▪
▪
▪
▪

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελέγξτε αν υπάρχουν πεδία «Τύπος δωματίου» που είναι
κενά. Επιλέξτε έναν τύπο δωματίου για οποιοδήποτε πεδίο
είναι κενό.

Η διαχείριση χρηστών περιλαμβάνει την προσθήκη, την κατάργηση
και την επεξεργασία λογαριασμών χρηστών.

Σελίδα Δωμάτια
Για να μεταβείτε στη σελίδα δωματίων:
1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιλέξτε «Διαμόρφωση» από το κεντρικό μενού.

Οι κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να αλλάξουν με
άμεσο τρόπο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ενός
χρήστη, αρχικά καταργήστε και, στη συνέχεια, προσθέστε
ξανά το λογαριασμό χρήστη για να ορίσετε τον νέο κωδικό
πρόσβασης.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Προφίλ».
2

Επιλέξτε «Δωμάτια» στο αριστερό μέρος της οθόνης.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Δωμάτια»:
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

Διαμόρφωση

Διαχειριστής

Ο λογαριασμός διαχειριστή δεν μπορεί να διαγραφεί και ο
ρόλος διαχειριστή δεν μπορεί να αλλάξει.

- Δωμάτια
Δωμάτια

Προθέρμανση/πρόψυξη,
Κατάσταση σύνδεσης,
Αποσυνδεθείτε,
Διακοπή ελέγχου.

Τύπος δωματίου

Προφίλ
Τύποι δωματίων

4.4.1

Δωμάτια

Για να προσθέσετε χρήστες

Για να μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση χρηστών:
1

Επιλέξτε «Διαχείριση χρήστη» από το κεντρικό μενού.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα διαχείρισης χρηστών:
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

Διαχειριστής

Διαχείριση χρήστη
Πλήρες όνομα

Ακύρωση

Όνομα χρήστη

Ρόλος

Επεξεργασία Διαγραφή

Αποθηκεύστε

Προσθήκη χρήστη

4.3.1

Για να αναθέσετε τύπους δωματίου
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

Διαμόρφωση

Διαχειριστής

- Δωμάτια
Δωμάτια

Τύπος δωματίου

Προφίλ
Τύποι δωματίων
Δωμάτια

2

Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη χρήστη» για να προσθέσετε
έναν λογαριασμό χρήστη.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Προσθήκη χρήστη
Πλήρες όνομα
Ακύρωση

1

Αποθηκεύστε

Εντοπίστε το δωμάτιο στη λίστα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όνομα χρήστη

Για να βρείτε ένα δωμάτιο στη λίστα, διατίθεται μια
λειτουργία αναζήτησης.

Κωδικός

Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση
για τμήμα μιας λέξης/αριθμού προκειμένου να περιορίσετε
τη λίστα.
2

Ρόλος

Επιβεβαίωση κωδικού

Επιλέξτε τον τύπο δωματίου από το αναπτυσσόμενο μενού.
Δημιουργία

Ακύρωση

Οδηγός αναφοράς χρήστη
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2

3

Εισαγάγετε το ονοματεπώνυμο.

4

Επιλέξτε το ρόλο.

5

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη
σύνδεσης.

6

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για χρήση με αυτόν το
λογαριασμό.

7

Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.

8

Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία» για να δημιουργήσετε το
λογαριασμό χρήστη ή το κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.

4.4.2

δίπλα στο χρήστη.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:
Αφαίρεση χρήστη
Είστε σίγουροι;

Όχι

Ναι

3

Κάντε κλικ στο κουμπί «Ναι» για να καταργήσετε το χρήστη ή
στο κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.

Για να επεξεργαστείτε χρήστες

Για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης χρηστών:
1

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

Επιλέξτε «Διαχείριση χρήστη» από το κεντρικό μενού.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα διαχείρισης χρηστών.
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

5

Λειτουργία

5.1

Πίνακας εργαλείων

5.1.1

Επισκόπηση πίνακα εργαλείων

Διαχειριστής

Διαχείριση χρήστη
Πλήρες όνομα

Όνομα χρήστη

Ρόλος

Επεξεργασία Διαγραφή

Προσθήκη χρήστη

Αν χρειάζεται, μεταβείτε στον πίνακα εργαλείων επιλέγοντας
«Πίνακας εργαλείων» από το κεντρικό μενού. Η πρόσβαση στην
προβολή του πίνακα εργαλείων είναι επίσης δυνατή κάνοντας κλικ
στο λογότυπο της Daikin στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
Το μέγεθος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης μπορεί
να προσαρμοστεί (Ctrl+τροχός κύλισης), παρόλα αυτά, η βέλτιστη
προσαρμογή επιτυγχάνεται συνήθως σε κλίμακα 100%.
Στον πίνακα εργαλείων, κάθε υπάρχουσα σύνδεση δωματίου και
μονάδας αναπαρίσταται με τη μορφή πλακιδίου.
Ο πίνακας εργαλείων έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο
χρήστη.

για να επεξεργαστείτε το λογαριασμό

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin
Αυτόματο

a b

Διαχειριστής

Αναζήτηση …

Όλα τα δωμάτια

Χειροκίνητο

c

e

d

f

Επεξεργασία χρήστη
Όνομα

Ρόλος
Χρήστης
Όνομα χρήστη

h

g
Αποθηκεύστε

3

Ακύρωση

a
b
c
d
e
f

Επεξεργαστείτε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:
▪ Όνομα,
▪ Ρόλος,
▪ Όνομα χρήστη.

4

Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε τις
αλλαγές ή στο κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να αλλάξουν με
άμεσο τρόπο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ενός
χρήστη, αρχικά καταργήστε και, στη συνέχεια, προσθέστε
ξανά το λογαριασμό χρήστη για να ορίσετε τον νέο κωδικό
πρόσβασης.
Ο λογαριασμός διαχειριστή δεν μπορεί να διαγραφεί και ο
ρόλος διαχειριστή δεν μπορεί να αλλάξει.

4.4.3

Για να αφαιρέσετε έναν χρήστη

g
h

a

Εναλλαγή αυτόματου ή χειροκίνητου προφίλ
Κουμπί λογότυπου/αρχικής οθόνης
Μέση εξωτερική θερμοκρασία
Τρέχον προφίλ
Φίλτρο τύπου δωματίου
Αναζήτηση/Φιλτράρισμα δωματίων ή ονομάτων
επισκεπτών
Δωμάτιο επιλεγμένο για «Προθέρμανση/πρόψυξη»
Δωμάτιο σε λειτουργία «Προθέρμανση/πρόψυξη»

d

b

e

c

f
a
b
c
d
e
f

Όνομα επισκέπτη
Αριθμός/όνομα δωματίου
Θερμοκρασία δωματίου
Τρόπος λειτουργίας
Σημείο ρύθμισης
Σφάλμα εσωτερικής μονάδας

Για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης χρηστών:
1

Επιλέξτε «Διαχείριση χρήστη» από το κεντρικό μενού.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα διαχείρισης χρηστών.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μέση εξωτερική θερμοκρασία μετριέται από τους
αισθητήρες των εξωτερικών μονάδων.

Η διασύνδεση PMS χρησιμοποιεί θερμοκρασίες μόνο σε
βαθμούς Κελσίου.

Η τιμή εξαρτάται από τη θέση αυτών των εξωτερικών
μονάδων και τη θέση του αισθητήρα σε αυτές τις μονάδες
(η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στον αισθητήρα δίνει
υψηλότερες τιμές).

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του
δωματίου

5.1.2

Κάντε κλικ σε ένα πλακίδιο για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις
εκείνου του δωματίου.

5.2

Προθέρμανση και πρόψυξη

5.2.1

Περιγραφή προθέρμανσης και πρόψυξης

Περιγραφή
Ο χρόνος προθέρμανσης/πρόψυξης ορίζεται στη διαμόρφωση
τύπου δωματίου. Η προθέρμανση/πρόψυξη θα πρέπει να
χρησιμοποιείται πριν από τη συνιστώμενη ώρα άφιξης του
ξενοδοχείου.
Διαφορετικοί τύποι δωματίου μπορεί να έχουν διαφορετικές
ρυθμίσεις προθέρμανσης/πρόψυξης. Αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση
αφίξεων νωρίτερα και αργότερα.

Κρεβατοκάμαρα

Ρυθμίσεις
Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας

ON/OFF

Τρόπος λειτουργίας

Εικονίδια

Όνομα

I

Οι ρυθμίσεις προθέρμανσης/πρόψυξης θα καταργούνται
όταν το σύστημα PMS στέλνει μια εντολή «νυχτερινού
ελέγχου» (συνήθως μεταξύ 00:00 και 03:00).

Περιγραφή
Η μονάδα θα είναι
«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ»

ON/OFF

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανεμιστήρας

Σελίδα προθέρμανσης/πρόψυξης
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin
Αυτόματο

0

Διαχειριστής

Όλα τα δωμάτια

Χειροκίνητο

Αναζήτηση …

Η μονάδα θα είναι
«ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ»

Εσωτερική
θερμοκρασία

Πραγματική εσωτερική
θερμοκρασία

Σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας

Επιθυμητή θερμοκρασία

Τρόπος
λειτουργίας

Λειτουργία θέρμανσης
Ακύρωση

Επιλέξτε δωμάτιο για προθέρμανση/πρόψυξη

Αποθηκεύστε

Για να μεταβείτε στη σελίδα προθέρμανσης/πρόψυξης:
Λειτουργία ψύξης

1

Επιλέξτε «Προθέρμανση/πρόψυξη» από το κεντρικό μενού.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Προθέρμανση/πρόψυξη».

Αυτόματος τρόπος λειτουργίας

D

Εξαρτώμενη λειτουργία

5.2.2

1

Για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την προθέρμανση/
πρόψυξη

Κάντε κλικ σε ένα ή περισσότερα πλακίδια δωματίων για να
ενεργοποιήσετε την προθέρμανση/πρόψυξη.

Λειτουργία ανεμιστήρα

Ανεμιστήρας

Ταχύτητα ανεμιστήρα
Αποτέλεσμα: Κάθε επιλεγμένο δωμάτιο υποδεικνύεται από ένα
σημάδι ελέγχου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2

Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε τις
αλλαγές ή στο κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.

Οι διαθέσιμες επιλογές για Ανεμιστήρας και Τύπος
λειτουργίας εξαρτώνται από τις δυνατότητες της
εσωτερικής μονάδας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ελάχιστη και η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να οριστεί
μόνο στις ρυθμίσεις των ορίων του επιλεγμένου προφίλ.

Οδηγός αναφοράς χρήστη
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6 Εγγραφή και ενεργοποίηση
Αποτέλεσμα: Η κενή τελεία υποδεικνύει ότι το δωμάτιο έχει
επιλεχθεί για προθέρμανση/πρόψυξη. Η προθέρμανση/
πρόψυξη του δωματίου θα αρχίζει κατά την αποχώρηση και
στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης προθέρμανσης/πρόψυξης
(βλ. "Επισκόπηση ρυθμίσεων μονάδας" στη σελίδα 11).

Αποτέλεσμα: Η συμπαγής τελεία υποδεικνύει ότι το δωμάτιο
βρίσκεται σε λειτουργία προθέρμανσης/πρόψυξης. Αυτό μπορεί
να συμβεί μόνο κατά την αποχώρηση από το δωμάτιο και όταν
η τρέχουσα ώρα είναι μεταγενέστερη της προκαθορισμένης
ώρας
έναρξης
προθέρμανσης/πρόψυξης.
Η
επιλογή
προθέρμανσης/πρόψυξης θα καταργείται κατά την άφιξη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι
ρυθμίσεις
προθέρμανσης/πρόψυξης
που
θα
εφαρμόζονται για προθέρμανση/πρόψυξη θα είναι εκείνες
που ανήκουν στο προφίλ που έχει επιλεχθεί (χειροκίνητο ή
αυτόματο) κατά την ώρα έναρξης προθέρμανσης/
πρόψυξης.

5.3

Αυτό σημαίνει ότι η επανεκκίνηση της εφαρμογής από το παράθυρο
περιήγησης δεν είναι δυνατή, σε αντίθεση με τη λειτουργία «Διακοπή
ελέγχου».
Για να επανεκκινήσετε τη διεπαφή PMS, μεταβείτε στον Η/Υ
εγκατάστασης και επανεκκινήσετε την εφαρμογή «Daikin PMS
Interface.exe» όπως εξηγείται νωρίτερα σε αυτόν τον οδηγό
αναφοράς.

6

Εγγραφή και ενεργοποίηση

Περιγραφή
Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό για διάστημα μεγαλύτερο
της δοκιμαστικής περιόδου των 30 ημερών, απαιτείται εγγραφή.
Μετά από την εγγραφή του λογισμικού, το μήνυμα «Δοκιμαστική
έκδοση» αφαιρείται από τη γραμμή τίτλου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας το έγγραφο εγγραφής για
κάθε χειριστήριο που πρόκειται να καταχωρηθεί:

Έλεγχος διακοπής

Περιγραφή
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τη Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS
της Daikin να ελέγχει τις εσωτερικές μονάδες, ενώ το υπόλοιπο
λογισμικό παραμένει λειτουργικό. Όταν ο έλεγχος είναι
απενεργοποιημένος, η θερμοκρασία του δωματίου, οι ρυθμίσεις της
εσωτερικής μονάδας που γίνονται από τον πελάτη και η κατάληψη
του δωματίου εξακολουθούν να εμφανίζονται.

5.3.1
1

Για να σταματήσετε τον έλεγχο

Επιλέξτε «Διακοπή ελέγχου» από το κεντρικό μενού.

6.1

Αυτόματη ενεργοποίηση

Αν ο Η/Υ εγκατάστασης διαθέτει πρόσβαση στο Internet, μπορεί να
επιλεχθεί η ακόλουθη διαδικασία για Αυτόματη ενεργοποίηση:
1

Επιλέξτε «Εγγραφή» από το κεντρικό μενού.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Εγγραφή»:

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

Διακοπή ελέγχου
Είστε σίγουροι; Το περιβάλλον εργασίας χρήστη του PMS δεν θα ελέγχει πλέον

Διεύθυνση ΙΡ

τις μονάδες κλιματισμού, αλλά θα εξακολουθεί να εμφανίζει τη θερμοκρασία του

Αναγνωριστικός
αριθμός οργάνου
ελέγχου

Κλειδί εγγραφής

χώρου και τις ρυθμίσεις.

Ναι

2

Διαχειριστής

Εγγραφή & ενεργοποίηση
Κλειδί ενεργοποίησης

Αυτόματη ενεργοποίηση

Ενεργοποιημένο

Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Όχι

Κάντε κλικ στο «Ναι».

Αποτέλεσμα: Η Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin ΔΕΝ
ελέγχει πλέον τις εσωτερικές μονάδες. Στη γραμμή τίτλου
εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος OFF».
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη ρύθμιση «Έλεγχος OFF», η διεπαφή Daikin PMS
εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάληψη του δωματίου,
τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση λειτουργίας της
εσωτερικής μονάδας και το σημείο ρύθμισης της
εξωτερικής μονάδας.

2

Εισαγάγετε τον κωδικό εγγραφής (βλ. έγγραφο εγγραφής).
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

Διεύθυνση ΙΡ

5.3.2
1

Διαχειριστής

Εγγραφή & ενεργοποίηση
Αναγνωριστικός
αριθμός οργάνου
ελέγχου

Κλειδί εγγραφής

Κλειδί ενεργοποίησης

Αυτόματη ενεργοποίηση

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο

Ενεργοποιημένο

Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Επιλέξτε «Εκκίνηση ελέγχου» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Η Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin
αναλαμβάνει αμέσως τον έλεγχο των εσωτερικών μονάδων.

5.4

Έξοδος από την εφαρμογή

Περιγραφή
Αυτή η ρύθμιση τερματίζει τη λειτουργία της εφαρμογής Περιβάλλον
εργασίας χρήστη PMS της Daikin. Είναι διαθέσιμη μόνο για
διαχειριστές.

3

Κάντε κλικ στο κουμπί «Αυτόματη ενεργοποίηση».

Οδηγός αναφοράς χρήστη
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Αποτέλεσμα:
χρήσης»:

Εμφανίζεται

το

πλαίσιο

διαλόγου

«Όροι

Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

Διαχειριστής

Εγγραφή & ενεργοποίηση
Διεύθυνση ΙΡ

Όροι χρήσης

Αναγνωριστικός
αριθμός οργάνου
ελέγχου

Κλειδί εγγραφής

Κλειδί ενεργοποίησης

Αυτόματη ενεργοποίηση

Ενεργοποιημένο

Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Αποδέχεστε τους όρους χρήσης όπως αυτοί ορίζονται στον οδηγό αναφοράς
χρήσης;
Αναζητήστε τον οδηγό αναφοράς χρήσης DCM010A51 στην τοποθεσία
www.daikin.eu και πραγματοποιήστε λήψη.

Απόρριψη

Αποδοχή

4

Διαβάστε τους όρους χρήσης (βλ. "2 Όροι χρήσης" στη
σελίδα 2) και κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδοχή» ή
«Απόρριψη» (Για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα απαιτείται ο
ορισμός της επιλογής «Αποδοχή»).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Λογαριασμός
εγγραφής»:

Εγγραφή

2

Πάρτε το έγγραφο εγγραφής και σημειώστε τον αναγνωριστικό
αριθμό του χειριστηρίου που εμφανίζεται στην οθόνη εγγραφής.

3

Σε άλλον υπολογιστή ο οποίος διαθέτει πρόσβαση στο Ίντερνετ,
μεταβείτε
στην
πύλη
εγγραφής
https://swregistrations.daikin.eu.

Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια από το έγγραφο καταχώρισης

Όνομα χρήστη

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Σύνδεση»:
Κωδικός

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΟΚ

5
6

Όνομα χρήστη

Εισαγάγετε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικός εγγραφής από το
έγγραφο εγγραφής.

Κωδικός

Κάντε κλικ στο «ΟΚ» για επιβεβαίωση ή στο «Ακύρωση» για
ματαίωση.

Αποτέλεσμα: Ενεργοποιείται με επιτυχία το intelligent Touch
Controller. Το λογισμικό είναι πλέον πλήρως λειτουργικό.
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

Διαχειριστής

Εγγραφή & ενεργοποίηση
Διεύθυνση ΙΡ

Αναγνωριστικός
αριθμός οργάνου
ελέγχου

Κλειδί εγγραφής

Κλειδί ενεργοποίησης

Ενεργοποιημένο

4

Εισαγάγετε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικός εγγραφής από το
έγγραφο εγγραφής.

5

Κάντε κλικ στο κουμπί «Συνδεθείτε».
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη που σας ζητάει
τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστηρίου:

Ενεργοποίηση
Κλειδί εγγραφής:

Αναγνωριστικός αριθμός χειριστηρίου:

Ενεργοποίηση

Αν έχουν συνδεθεί περισσότερα χειριστήρια στην Περιβάλλον
εργασίας χρήστη PMS της Daikin, επαναλάβετε τα παραπάνω
βήματα για τα άλλα χειριστήρια που αναγράφονται στη σελίδα
εγγραφής. Κάθε χειριστήριο χρειάζεται χωριστό έγγραφο εγγραφής.

6.2

Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Αν ο Η/Υ εγκατάστασης ΔΕΝ διαθέτει πρόσβαση στο Internet,
μπορεί να επιλεχθεί η ακόλουθη διαδικασία για Χειροκίνητη
ενεργοποίηση:
1

Επιλέξτε «Εγγραφή» από το κεντρικό μενού.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Εγγραφή»:

6

Εισαγάγετε τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστηρίου που
σημειώσατε νωρίτερα στο έγγραφο εγγραφής.

7

Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενεργοποίηση».
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οθόνη η οποία εμφανίζει το
κλειδί εγγραφής, τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστηρίου και
έναν κωδικό ενεργοποίησης:

Οδηγός αναφοράς χρήστη
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7 Αναβάθμιση λογισμικού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μερικές φορές, προκειμένου να εντοπίσετε ένα χειριστήριο
απαιτείται η διεύθυνση MAC του iTM. Η διεύθυνση MAC
μπορεί να βρεθεί στο αυτοκόλλητο προϊόντος του iTM.

Ενεργοποίηση
Κλειδί εγγραφής:
Αναγνωριστικός αριθμός χειριστηρίου:
Κωδικός ενεργοποίησης:

7

Αναβάθμιση λογισμικού

Περιγραφή
Αν είναι δυνατή η λήψη νέας έκδοσης της εφαρμογής «Daikin
Interface.exe», το λογισμικό στον Η/Υ εγκατάστασης αναβαθμίζεται
με την αντικατάσταση του παλιού εκτελέσιμου αρχείου.
Η διαδικασία αναβάθμισης ΔΕΝ τροποποιεί ή καταστρέψει τη
διαμόρφωση της Διασύνδεσης Daikin PMS.

8

Σημειώστε τον κωδικό εγγραφής στο έγγραφο εγγραφής.

9

Επιστρέψτε στον Η/Υ εγκατάστασης και εισαγάγετε τον κωδικό
ενεργοποίησης.
Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin

8

Διαχειριστής

Εγγραφή & ενεργοποίηση

Διεύθυνση ΙΡ

Αναγνωριστικός
αριθμός οργάνου
ελέγχου

Κλειδί εγγραφής

Κλειδί ενεργοποίησης

Αυτόματη ενεργοποίηση

Ενεργοποιημένο

Δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας συστήματος

Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Πως να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων
διαμόρφωσης
Συνιστάται να δημιουργείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας του
«τρέχοντος ανοιχτού αρχείου» κάθε ημέρα, σε ασφαλή χώρο των
αρχείων διαμόρφωσης που βρίσκονται στον κατάλογο «%AppData%
\Daikin». Επικοινωνήστε με τον οικείο σύμβουλο ΙΤ για υποστήριξη
κατά τη διαμόρφωση της σωστής στρατηγικής δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας.

10 Κάντε κλικ στο κουμπί «Χειροκίνητη ενεργοποίηση».
Αποτέλεσμα:
χρήσης»:

Εμφανίζεται

το

πλαίσιο

διαλόγου

«Όροι

Όροι χρήσης
Αποδέχεστε τους όρους χρήσης όπως αυτοί ορίζονται στον οδηγό αναφοράς
χρήσης;
Αναζητήστε τον οδηγό αναφοράς χρήσης DCM010A51 στην τοποθεσία

Αν ΔΕΝ είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του
«τρέχοντος ανοιχτού αρχείου», συνιστάται να δημιουργείτε ένα
χειροκίνητο αντίγραφο ασφαλείας ώστε να εξοικονομείται χώρος,
κάθε φορά που αλλάζει η διαμόρφωση.
▪ Σταματήστε τη λειτουργία του λογισμικού «Daikin PMS
Interface.exe».
▪ Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του καταλόγου
«%AppData%\Daikin».
▪ Ξεκινήστε το λογισμικό «Daikin PMS Interface.exe».

www.daikin.eu και πραγματοποιήστε λήψη.

Αποδοχή

Απόρριψη

11 Διαβάστε τους όρους χρήσης (βλ. "2 Όροι χρήσης" στη
σελίδα 2) και κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδοχή» ή στην
επιλογή «Απόρριψη». Για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα,
απαιτείται ο ορισμός της επιλογής «Αποδοχή».
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Λογαριασμός
εγγραφής»:
Εγγραφή
Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια από το έγγραφο καταχώρισης

Όνομα χρήστη

ΟΚ

ΑΚΥΡΩΣΗ

Πότε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων
διαμόρφωσης
Η διαμόρφωση αλλάζει όταν τροποποιείται μία από τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:
▪ Όταν προστίθενται, καταργούνται ή αλλάζουν συνδέσεις
δωματίων με μονάδες.
▪ Όταν προστίθενται, καταργούνται ή τροποποιούνται εποχές.
▪ Όταν αλλάζει ο τύπος δωματίου για ένα ή περισσότερα
δωμάτια.
▪ Όταν αλλάζει η διαμόρφωση της διασύνδεσης.
▪ Όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις δωματίου σε ό,τι αφορά την
άφιξη, την αποχώρηση ή την προθέρμανση/πρόψυξη.
▪ Όταν προστίθενται, καταργούνται ή αλλάζουν χρήστες.
▪ Όταν αλλάζουν τα ονόματα των τύπων δωματίου ή των
εποχών.
▪ Όταν γίνεται εγγραφή μια διασύνδεσης (iTM).

12 Εισαγάγετε το Όνομα χρήστη εγγραφής από το έγγραφο
εγγραφής.
13 Κάντε κλικ στο «ΟΚ» για επιβεβαίωση ή στο «Ακύρωση» για
ματαίωση.
Αποτέλεσμα: Ενεργοποιείται με επιτυχία το intelligent Touch
Controller. Το λογισμικό είναι πλέον πλήρως λειτουργικό.
Αν έχουν συνδεθεί περισσότερα χειριστήρια στην Περιβάλλον
εργασίας χρήστη PMS της Daikin, επαναλάβετε τα παραπάνω
βήματα για τα άλλα χειριστήρια που αναγράφονται στη σελίδα
εγγραφής. Κάθε χειριστήριο χρειάζεται χωριστό έγγραφο εγγραφής.

Οδηγός αναφοράς χρήστη
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Διασύνδεση Daikin PMS – Φύλλο πληροφοριών
Πληροφορίες διασύνδεσης Daikin PMS
Διεύθυνση ΙΡ
Αριθμός θύρας HTTP
Αριθμός θύρας Web Socket

Οι πληροφορίες της διασύνδεσης Daikin PMS ορίζονται από τον Η/Υ στον
οποίο τρέχει το λογισμικό Daikin και τους αριθμούς των διαθέσιμων θυρών σε
εκείνον τον Η/Υ. Χρησιμοποιήστε TCPView για να βρείτε τις διαθέσιμες θύρες.
Οι αριθμοί των προεπιλεγμένων θυρών είναι 3000 και 3456. Για τον τρόπο
αλλαγής των αριθμών των προεπιλεγμένων θυρών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης.

Πληροφορίες Oracle PMS - IFC
Διεύθυνση IP PMS
Αριθμός θύρας PMS

Οι πληροφορίες της Oracle PMS - IFC παρέχονται από τη θυγατρική της
Oracle που εγκατέστησε και διαμόρφωσε τον ακροδέκτη IFC για την
διασύνδεση Daikin PMS στο Vendor Integration Server.

Οι πληροφορίες του Χειριστηρίου Daikin μπορούν να ανακτηθούν από τα χειριστήρια intelligent Touch Manager που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Το λογισμικό
της διασύνδεσης Daikin PMS μπορεί να ελέγχει μέγιστο αριθμό 5 χειριστηρίων Daikin. Η έκδοση λογισμικού του χειριστηρίου intelligent Touch Manager πρέπει να είναι
τουλάχιστον v1.23 και πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Web I/F.

Χειριστήριο Daikin 1

Χειριστήριο Daikin 2

Έκδοση λογισμικού

Έκδοση λογισμικού

Διεύθυνση ΙΡ

Διεύθυνση ΙΡ

Αριθμός θύρας

Αριθμός θύρας

Όνομα χρήστη διασύνδεσης web

Όνομα χρήστη διασύνδεσης web

Κωδικός διασύνδεσης web

Κωδικός διασύνδεσης web

Χειριστήριο Daikin 3

Χειριστήριο Daikin 4

Έκδοση λογισμικού

Έκδοση λογισμικού

Διεύθυνση ΙΡ

Διεύθυνση ΙΡ

Αριθμός θύρας

Αριθμός θύρας

Όνομα χρήστη διασύνδεσης web

Όνομα χρήστη διασύνδεσης web

Κωδικός διασύνδεσης web

Κωδικός διασύνδεσης web

Χειριστήριο Daikin 5
Έκδοση λογισμικού
Διεύθυνση ΙΡ
Αριθμός θύρας
Όνομα χρήστη διασύνδεσης web
Κωδικός διασύνδεσης web
Διαπιστευτήρια διαχειριστή
Όνομα χρήστη
Κωδικός

Φροντίστε να μην χάσετε ΠΟΤΕ αυτά τα αρχικά διαπιστευτήρια διαχειριστή,
καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκ νέου στήσιμο του
ξενοδοχείου από την αρχή.
Αν συμβεί ποτέ αυτό, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της Daikin.
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Διασύνδεση Daikin PMS
4P509900-1 – 2017.09

19

0000000L

Copyright 2017 Daikin

4P509900-1

4P509900-1 2017.09

