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1 Om dette dokumentet
Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

▪ Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

Målpublikum
Sluttbrukere

Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:

▪ Brukerhåndbok:

▪ Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om
grunnleggende og avansert bruk

▪ Format: Digitale filer på http://www.daikin.eu

De siste revisjonene av den medfølgende dokumentasjonen kan
være tilgjengelige på det regionale Daikin-webområdet eller via
installatøren.

Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser.

2 Vilkår for bruk
Du må godta vilkårene for bruk før du kan bruke Daikin PMS
Interface:

Les nøye gjennom disse betingelsene.

Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår for bruk") er en bindende
juridisk avtale mellom deg ("du/deg" eller "din/ditt") og Daikin Europe
N.V., et selskap med registrerte kontorer på Zandvoordestraat 300,
8400 Oostende i Belgia ("Daikin") om bruken av Daikin PMS
Interface Heating ("programvare"), og utgjør hele avtalen mellom
Daikin og deg. Disse vilkårene for bruk skal erstatte alle andre
forskrifter, vilkår og betingelser du angir, og partenes rettigheter skal
derfor utelukkende styres av forskriftene, vilkårene og betingelsene
som er angitt her.

Ved å bruke programvaren godtar du å måtte følge vilkårene og
betingelsene i disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar disse
vilkårene for bruk, kan du heller ikke bruke programvaren på noen
som helst måte.

Bruk av programvaren

I henhold til vilkårene og betingelsene i disse vilkårene for bruk gir
Daikin deg en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke
programvaren på enheter med egnet operativsystem som angitt av
Daikin, slik at du kan fjernovervåke og fjernstyre Daikin-utstyret ditt i
land innenfor Europa, Midtøsten og Afrika.

Disse vilkårene for bruk gir ingen rett til annen bruk enn slik det er
angitt ovenfor. Du bes særlig merke deg at enhver form for ny
distribusjon, salg, utleie, leie eller eksport av programvaren uten
skriftlig samtykke fra Daikin er uttrykkelig forbudt. Med mindre det er
uttrykkelig tillatt i disse vilkårene for bruk, skal du ikke kopiere,
reprodusere, endre, overføre eller distribuere programvaren eller
deler av den, eller legge til rette for at en tredjepart kan gjøre dette.
Du skal ikke legge frem informasjon om programvaren som er
ulovlig.

Du skal ikke bruke programvaren på måter som forårsaker eller kan
forårsake skade på nettstedet eller svekke tilgjengeligheten eller
tilgangen til nettstedet; eller på andre måter som er lovstridige,
ulovlige, straffbare eller skadelige, eller i forbindelse med lovstridige,
ulovlige, straffbare eller skadelige formål eller aktiviteter. Du skal
ikke bruke programvaren til å kopiere, lagre, være vert for, overføre,
sende, bruke, publisere eller distribuere materiale som inneholder
(eller er koblet til) spionprogrammer, datavirus, trojanske hester,
ormer eller annen skadelig programvare.

Du skal ikke legge frem informasjon om programvaren som er
lovstridig eller ulovlig, som krenker tredjeparts juridiske rettigheter og
som kan føre til søksmål mot deg eller Daikin eller en tredjepart (i
hvert tilfelle i henhold til gjeldende lovgivning).

Programvaren kan lastes ned, installeres og brukes for dine
kostnader og utgifter på din egen enhet i henhold til disse vilkårene
for bruk.

Kontoregistrering

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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Det kan hende du først må registrere en konto for enkelte av
funksjonene i programvaren. Programvaren er ikke utviklet for eller
beregnet brukt av mindreårige. Mindreårige har ikke lov til å bruke
programvaren.

Daikin anser all bruk av programvaren som bruk av brukeren som
utførte registreringen. Daikin skal under ingen omstendigheter
holdes ansvarlig for skader som skyldes misbruk eller feil bruk av
registrerte kontoer av tredjeparter fordi du har håndtert den
registrerte kontoen på feil måte.

Opphavsrett

Daikin eier eller er lisenshaver til alle (immaterielle) rettigheter i
programvaren og dens innhold, og du erkjenner at du ikke har noen
rettigheter når det gjelder slike opphavsrettigheter, med unntak av
det som er uttrykt i disse vilkårene for bruk.

Varenavn/varemerker

Alle varenavn og varemerker som vises gjennom programvaren (om
noen) og som hører til Daikin nå og videre er/skal være eneretten til
eller er lisensiert til Daikin og deres partner(e). Din bruk av
programvaren skal ikke tolkes som en tildeling, indirekte eller på
annen måte, av lisens eller rett til å bruke varenavn og varemerker
som vises i programvaren (hvis det er noen).

Garantifraskrivelse

Daikin har utarbeidet innholdet i denne programvaren (inkludert
oversettelsene) etter beste evne. Nåværende programvare (og dens
innhold) er imidlertid kun bygget på informasjon, og utgjør ikke et
forpliktende tilbud for Daikin. Daikin garanterer ikke at programvaren
vil være feilfri. Denne programvaren og dens innhold leveres "SOM
DEN ER", uten noen form for garanti – verken direkte eller indirekte,
inkludert, men ikke begrenset til garanti om eierrettigheter og mot
brudd eller underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet til et
bestemt formål – og er utviklet i forhold til fullstendigheten,
tilgjengeligheten, nøyaktigheten og påliteligheten til programvaren
eller dens innhold og produktene og tjenestene som introduseres
der.

Denne programvaren har iboende begrensninger, inkludert, men
ikke begrenset til mulige konstruksjonsfeil og programmeringsfeil. Du
bærer selv hele risikoen knyttet til programvarens kvalitet og ytelse,
og det er ditt ansvar å sikre at den gjør det du har behov for at den
gjør, før du bruker den til et bestemt formål (annet enn å teste den).

Begrenset ansvar

Når du bruker programvaren, erkjenner og godtar du at du gjør dette
på egen risiko. Du godtar at du under ingen omstendigheter skal
reise krav mot Daikin eller tilknyttede selskaper, verken som ansatt,
underentreprenør, forhandler, representant, konsulent, montør eller
annet, for tap, defekt, skade, personskade, utgift, arbeidsavbrudd,
tap av bedriftsinformasjon, driftsavbrudd, feil på datamaskin eller
funksjonsfeil, som kan ha rammet deg eller andre parter uansett
årsak og uansett hvordan det oppstod, i forbindelse med bruken av
programvaren og dens innhold selv der Daikin visste eller burde ha
visst at et slikt tap kunne skje. I den grad det tillates av gjeldende lov
skal Daikin ikke være ansvarlig for direkte, indirekte, generelle,
spesifikke og/eller tilfeldige skader, følgeskader, straffeerstatning,
kostnader, utgifter, og/eller tap som skyldes bruken av eller
manglende evne til å bruke programvaren og/eller forståelsen av
dens innhold.

Garanti om skadesløshet

Du sikrer Daikin og tilknyttede selskaper og beskytter dem mot krav
som kan oppstå som følge av tap, defekter, skade, personskade,
utgift, arbeidsavbrudd, tap av bedriftsinformasjon, driftsavbrudd, feil
på datamaskin eller funksjonsfeil, som kan ha rammet deg eller
andre parter som følge av en handling eller unnlatelse av Daikin eller
tilknyttede selskaper, uaktsomt eller ikke, som oppstår gjennom din
bruk av programvaren og dens innhold eller uansett årsak og
uansett hvordan det oppstod, i forbindelse med programvaren.

Du skal beskytte Daikin mot erstatningskrav fra tredjeparter for
skader som kan oppstå når du bruker denne programvaren.

Endringer

Daikin forbeholder seg retten til å utgi nye versjoner av
programvaren (inkludert endringer i funksjonalitet eller grensesnitt)
som kan erstatte tidligere utgitte versjoner av programvaren, eller til
å oppdatere programvarens innhold fra tid til annen etter Daikins
eget skjønn og uten å varsle om dette på forhånd.

Daikin forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for bruk fra
tid til annen etter Daikins eget skjønn og uten å varsle om dette på
forhånd. Du har ansvar for å vite hvilke bruksvilkår som er gjeldende
idet du åpner og bruker denne programvaren.

Databeskyttelse

Hvis det er aktuelt, vil Daikin kun samle inn personlige opplysninger
fordi du har valgt å laste ned og bruke programvaren, og du med
dette har vist interesse for dens innhold, og følgelig kan dine
personlige opplysninger bli gjort tilgjengelige for de ansatte ved vår
markedsføringsavdeling eller for de ansvarlige for markedsføring i
våre tilknyttede selskaper og/eller uavhengige distributører i land
innenfor Europa, Midtøsten og Afrika, og tilordnet av dem for å holde
deg oppdatert om programvaren eller dens innhold, og/eller for å
bruke opplysningene til anonyme analyser til markedsføring eller
salg, slik som å måle bruken av programvaren etter land / geografisk
område. Vi vil ikke bruke dine personlige opplysninger til andre
formål.

Daikin skal fungere som kontrollør av disse personlige
opplysningene, og skal til enhver tid handle i tråd med belgisk lov av
8. desember 1992 om personvern i forbindelse med håndtering av
personlige opplysninger og dens rettelser ("belgisk lov om
personvern") og dens grader av gjennomføring.

I henhold til belgisk loven om personvern har du rett på tilgang til og
rett til å få se, korrigere og fjerne de personlige opplysningene som
er knyttet til deg. Om du vil utøve slike rettigheter er dette gratis og
må gjøres gjennom en forespørsel sendt per e-post til
info@daikineurope.com.

Programvaren logger eller overfører ikke kunde-, rom- eller
enhetsdata utenfor bygningens/hotellets styrte nettverk. Daikin som
sådan er ikke ansvarlig for noen som helst eksport av lokalt lagrede
data utenfor bygningens/enhetens styrte nettverk utført av tredjepart
eller eksterne teknologier (f.eks. vpn-tilkoblinger, fjernaksess…).

Du har rett til å slette dine personlige opplysninger ved hjelp av
programvaren. Når du har slettet de personlige opplysningene, vil
opplysningene fremdeles finnes i loggfilene eller sikkerhetskopiene i
en begrenset tidsperiode.

Du samtykker herved i at DENV kan bruke dine personlige
opplysninger i henhold til disse vilkårene for bruk, og dele nevnte
opplysninger med enheter som tilhører Daikin-gruppen eller med
andre parter, forutsatt at Daikin sørger for at de nødvendige krav til
databeskyttelse overholdes, og at det er iverksatt tekniske og
organisatoriske sikkerhetstiltak for å hindre feil eller ulovlig
videresending eller behandling av dine personlige opplysninger, eller
at de ved et uhell går tapt, ødelegges eller blir skadet.

Du godtar og samtykker herved uttrykkelig i at Daikin kan overføre
dine personlige opplysninger utenfor EØS, og bruke nettskytjenester
til å oppbevare dine personlige opplysninger. Daikin vil ta i bruk
kommersielt fornuftige sikkerhetsteknologier (slik som kryptering,
passordbeskyttelse og brannmurbeskyttelse) for å beskytte dine
personlige opplysninger mot uautorisert videresending. Daikin skal
kun være ansvarlig hvis det er blitt rettslig avgjort at selskapet ikke
har iverksatt kommersielt fornuftige tiltak for å beskytte dine
personlige opplysninger mot uautorisert videresending.

Diverse

Forskriftene i disse vilkårene skal også gjelde og være bindende for
dine juridiske etterfølgere, administratorer, prosessfullmektige og
dine godkjente stedfortredere.

Bortsett fra der annet er uttrykt i disse vilkårene, er det slik at hvis
det er forskrifter i disse vilkårene som viser seg å være ugyldige eller
ikke-tvangskraftige, skal ugyldigheten eller ikke-tvangskraftigheten til
en slik forskrift ikke berøre de andre forskriftene i disse vilkårene, og

mailto:info@daikineurope.com
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alle forskrifter som ikke berøres av slik ugyldighet eller ikke-
tvangskraftighet, skal forbli gjeldende og gyldige. I slike tilfeller vil du
godta forsøk på å erstatte en slik ugyldig eller ikke-tvangskraftig
forskrift med en gyldig eller tvangskraftig forskrift som i størst mulig
grad oppfyller formålet og intensjonen til den ugyldige eller ikke-
tvangskraftige forskriften.

Gyldigheten og tolkningen av disse vilkårene for bruk skal
bestemmes av lovverket i Belgia, og alle krav som reises basert på
disse vilkårene skal utelukkende føres for Brussels domstoler.

Kontaktinformasjon

Hvis du trenger mer informasjon eller har andre spørsmål, kan du
gjerne kontakte oss på info@daikineurope.com

3 Installering

3.1 Systemoversikt

3.1.1 Systembeskrivelse

Daikin PMS-grensesnitt er et grensesnitt mellom et Hotel Management System og Daikins HVAC-systemer som gjør det mulig å spare strøm,
automatisere manuelle oppgaver og forbedre opplevelsen for hotellgjesten.

Daikin 
oppvarmings-, 

ventilasjons- og 
luftkondisjo-

neringssystem

                
 

 
 

 

 

•  
•  
•  Daikin oppvarmings-, 

ventilasjons- og 
luftkondisjoneringssystem

Daikin-programvare
Oracle PMS-fordeler

Fargekoding: Registrerings-
server

Daikin PMS 
Interface(Property Management System)

Opera PMS 

INFORMASJON

PMS-grensesnittet sender kun innstillinger til en innendørs
romenhet ved innsjekking, utsjekking eller forkjøling/
forvarming utløses. Kunden i hotellrommet eller hotellets
resepsjonist kan når som helst endre disse innstillingene.

iTM Auto Changeover-funksjonen kan endre driftsmodus
og settpunkt i tillegg til PMS-grensesnittinnstillingene.
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3.1.2 Eksempel: integrering i ekstern PC
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Nettbasert brukergrensesnitt som 
kjøres på en annen PC i nettverket.

3.1.3 Eksempel: integrering i Vendor Integration Server
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3.2 Før installering

3.2.1 Krav til installeringsstedet
▪ Maksimalt 5 iTM-kontrollenheter (DCM601A51) kan tilkobles.

▪ Hver iTM kontrollenhet har fastvare versjon v1.23 eller nyere

▪ Hver iTM kontrollenhet har nettgrensesnittfunksjonen
(DCM007A51) aktivert

▪ Hver iTM kontrollenhet har direkte eller indirekte tilkobling til
nettverket.

INFORMASJON

Påse at den iTM som styres av PMS-grensesnittet er
konfigurert som master i DIII-nettverket.

INFORMASJON

Det anbefales å fjerne eller deaktivere tidsplaner i iTM.
Tidsplaner kan forårsake konflikter med PMS-
grensesnittinnstillingene.

3.2.2 Slik fyller du ut informasjonsarket
Forutsetning: Skriv ut informasjonsarket. Informasjonsarket ligger
sist i dette dokumentet (se "  Daikin PMS Interface –
Informasjonsark" på side 18).

1 Få Oracle til å sette opp en IFC8-kontakt og notér IP-adresse
og portnummeret til denne IFC8-kontakten.

2 Hent IP-adresse til installasjons-PCen (der Daikin PMS-
grensesnitt skal installeres) og skriv den inn i informasjonsarket.

INFORMASJON

Daikin PMS-grensesnitt-programvaren kan installeres
enten på Oracle Vendor Integration Server eller på en
separat PC.

Foretrukket alternativ er å bruke en separat PC for å unngå
at Oracle-programvaren påvirkes.

3 Kontroller at følgende porter er tilgjengelige på installasjons-
PCen:

▪ HTTP-portnummer 3000
▪ Portnummer for WebSocket 3456

MERKNAD

Påse at brannmuren i installasjons-PCen ikke sperrer
disse portene.

INFORMASJON

Kjør om nødvendig gratisverktøyet TCPView fra Microsoft
på PCen for å kontrollere om visse portnumre er
tilgjengelige.

4 Hvis begge portene er ledige, noterer du det på
informasjonsarket. Hvis en port ikke er ledig, se "3.3.3 Demo-
modus"  på side  7 for å få vite hvordan du endrer disse
standardportene. Kontakt din IT-støtte for å få hjelp med disse
endringene.

5 Samle inn og notér følgende informasjon for hver iTM-
kontrollenhet (DCM601A51):

▪ Fastvareversjon (minimum v1.23)
▪ IP-adresse
▪ Portnummer
▪ Brukernavn for nettverksgrensesnitt
▪ Passord for nettverksgrensesnitt

INFORMASJON

Det anbefales å bruke portnummer 80 til iTM-
nettgrensesnittet og portnummer 8081 til iTM-nett I/F-
grensesnittet.

INFORMASJON

Se brukerhåndboken for iTM (DCM601A51) for å finne
nødvendig kontrollenhetinformasjon.

6 De 2 feltene nederst på informasjonsarket kan brukes til å
notere administrasjonskontodetaljer. Disse detaljene opprettes
under de første stegene i grensesnittkonfigureringen.

3.3 Installere Daikin PMS-
grensesnittprogramvare

3.3.1 Kompatibilitet
Oracle PMS-kompatibilitet

▪ 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

▪ Oracle Suite 8 nøkkelfri versjon.

PC-plattformkompatibilitet

▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 & 10

▪ Microsoft Server 2012 & 2016.

Nettleserkompatibilitet

▪ Google Chrome v58 eller nyere (foretrukket nettleser)

▪ Internet Explorer v11

▪ Mozilla Firefox v54 eller nyere

▪ Minste nettleseroppløsning: 1024 piksler bredde x 600 piksler
høyde.

iTM-kompatibilitet

▪ Kompatibel med iTM 2 (DCM601A51) kun med fastvareversjon
v1.23 eller nyere

▪ Web I/F HTTP-grensesnittalternativet (DCM007A51) MÅ være
installert.

Indoor-kompatibilitet

▪ PMS-grensesnittet støtter "Indoor"-, "Hydrobox"- og "Ventilator"-
enheter som styres med iTM. Visse bruks- og viftemodi kan
velges, avhengig av innendørsenhetens kapasitet.
Utendørsenhetene tilkoblet iTM har bare støtte til å avlese
utetemperaturen.

3.3.2 Installere programvaren
1 Last ned seneste versjon av "Daikin PMS Interface.exe" fra

my.daikin.eu (kun tilgjengelig for Daikin-installatører).

2 Lagre filen på PCen grensesnittprogramvaren skal brukes på.
Exe-filen kan startes fra en hvilken som helst katalog, men det
anbefales å opprette en egen katalog (f.eks. D:
\Daikin_PMS_Interface ).

3 Start "Daikin PMS Interface.exe" for første gang.

Resultat: Det vises et svart kommandovindu med "DEMO"
etterfulgt av IP-adresse og porten som skal kobles til
applikasjonen:
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4 Gå til side: http://localhost:3000 på installasjons-PCen eller
http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (IP-adresse og porten til installasjons-
PCen) på en hvilken som helst annen PC i nettverket.

Resultat: Påloggingsskjermbildet vises. En hvilken som helst
legitimasjon kan brukes i demomodus.

Ta deg tid til å legge denne siden til nettleserfavorittene dine.

3.3.3 Demo-modus
Beskrivelse

Applikasjonen kjøres som standard i demomodus.
Demoapplikasjonen er en grafisk fremstilling av programvaren. Det
er ikke all funksjonalitet som fungerer fordi den eksterne
maskinvaren mangler.

For at grensesnittet skal fungere ordentlig, må demomodus være
slått av. Følg fremgangsmåten nedenfor for å gå ut av demomodus.

Denne demomodusen er ikke beskrevet nærmere, da den ikke alltid
virker i tråd med brukerhåndboken fordi den faktiske maskinvaren
ikke er til stede.

Gå ut av demomodus

1 Stans "Daikin PMS Interface.exe".

2 Gå til katalogen %AppData%\Daikin.

3 Rediger filen "config.json" og endre demoalternativet fra "true"
til "false" (f.eks. {"demo": false, …).

4 Lagre endringene.

5 Start "Daikin PMS Interface.exe"-applikasjonen på nytt.

INFORMASJON

I samme "config.json"-fil kan du endre alternativene "port"
og "ws-port" som definerer standardportene PMS-
grensesnittet bruker. Kontakt IT-støtte før du endrer disse
alternativene.

Åpne applikasjonen

Med en nettleser (fortrinnsvis Chrome) går du til side:

▪ http://localhost:3000 på installasjons-PCen

▪ eller http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (IP-adressen og porten på
installasjons-PCen) på en hvilken som helst annen PC i
nettverket.

3.4 Første gangs oppsett

3.4.1 Gå gjennom første
grensesnittkonfigurasjon

Opprett administratorkonto

Konfigurasjon
Opprett administratorkonto

Språk

Brukernavn

Passord

Bekreft passord

Neste

1 Velg språket du vil bruke til administratorkontoen.

INFORMASJON

Valgt språk definerer standardnavn som administratorens
fulle navn, profilnavn og standard rom "Soverom".

2 Legg inn et Brukernavn for denne kontoen.

3 Legg inn et Passord for denne kontoen.

4 Bekreft Passord.

5 Klikk på "Neste"-knappen for å gå til neste steg.

Noter administratorpassordet på informasjonsarket som forklart i
"3.2.2 Slik fyller du ut informasjonsarket" på side 6.

Koble til Daikin-kontrollere

Konfigurasjon
Koble til Daikin-kontrollere
Oppgi IP-adresse og portnummer for Daikin-kontrolleren du vil koble til

Kontroller 1:

Legg til kontroller

Test tilkobling Neste

6 Oppgi IP-adresse og portnummer for Daikin-kontrolleren du vil
koble til.

7 Legg inn iTM Brukernavn for nettverksgrensesnitt.

8 Legg inn iTM Passord for nettverksgrensesnitt.

INFORMASJON

IP-adresse og porten til iTM-kontrollenheten er å finne i
brukergrensesnittet til enheten (Menyliste >
Systeminnstillinger > Nettverk). Se iTM-kontrollenhetens
brukerhåndbok for nærmere informasjon.

9 Klikk på "Test tilkobling"-knappen.

Resultat: Tilkoblingsstatusfeltet til venstre for
kontrollenhetinformasjonen angir tilkoblingsstatus.

Det er 3 muligheter:

▪ Grå: tilkobling ikke definert

▪ Grønn: tilkobling OK

▪ Rød: tilkobling IKKE OK. Det vises en feilmelding under
kontrollenhetens detaljer.

http://localhost:3000/
http://xxx.xxx.x.xxx:3000
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Konfigurasjon
Koble til Daikin-kontrollere

Oppgi IP-adresse og portnummer for Daikin-kontrolleren du vil koble til

Kontroller 1:

Kontroller 2:

Test tilkobling Neste

Legg til kontroller

10 Klikk om nødvendig på "Legg til kontroller" for å legge til inntil 5
iTM kontrollenheter.

Forutsetning: Alle kontrollenheter MÅ ha et grønt statusfelt.

11 Klikk på "Neste"-knappen for å gå til neste steg.

Koble til PMS-serveren

Konfigurasjon
Koble til PMS

Oppgi IP-adresse og portnummer for PMS-server

Opera PMS:

Tilbake Test tilkobling Lagre

12 Oppgi IP-adresse og portnummer for PMS-server (se tidligere
utfylt informasjonsark).

13 Klikk på "Test tilkobling"-knappen.

Resultat: Tilkoblingsstatusfeltet til venstre for Opera PMS-
serverinformasjonen angir tilkoblingsstatus.

Det er 2 muligheter:

▪ Grønn: tilkobling OK

▪ Rød: tilkobling IKKE OK.

Forutsetning: Opera PMS-serveren MÅ ha et grønt statusfelt.

14 Klikk på "Lagre"-knappen for å lagre innstillingene over.

Resultat: Logg på-skjermbildet vises, og en lagringsbekreftelse
vises i noen sekunder.

3.4.2 Logge på
1 Legg inn passordet for administratorkontoen (se nederst på

informasjonsarket).

Brukernavn

Passord

2 Velg språket som skal brukes for denne brukeren.

3 Klikk på "Login"-knappen.

Resultat: "Instrumentpanel"-siden vises:

Daikin PMS-grensesnitt Administrator

Auto Manuell Alle rom Søk …

3.4.3 Tilkoblingsstatus
Beskrivelse

Daikin PMS-grensesnitt er avhengig av tilkoblingene til iTM-
kontrollenheten(e) og Opera PMS-serveren.

Disse tilkoblingenes status kan bekreftes via Tilkoblingsstatus-siden.

Tilkoblingsstatus-side
Gå til tilkoblingsstatussiden:

1 Velg "Tilkoblingsstatus" i hovedmenyen.

Resultat: Siden "Tilkoblingsstatus" vises:
Tilkoblingsstatus

Tilkobling til brukergrensesnitt (nettleser)

Tilkobling til Daikin-kontrollere

Tilkobling til PMS

Start kontrollere på nytt Konfigurasjon av grensesnitt

Rekonfigurere grensesnittene

Kun for administratorer: klikk på "Konfigurasjon av grensesnitt"-
knappen for å rekonfigurere grensesnittene.

4 Oppsett

4.1 Konfigurasjon

4.1.1 Profiler
Beskrivelse

Som standard er det definert 2 profiler for bestemte utendørsforhold
(temperaturområder). Disse profilene kan brukes til f.eks. "Vinter" og
"Sommer".

INFORMASJON

Hvis det bare trengs 1 profil: konfigurer kun "Profil 1" og
velg "Manuell" og "Profil 1" på dashbordet.

Profiler kobles til romtypeinnstillinger og kan velges manuelt eller
automatisk (se "5.1.1  Dashbordoversikt"  på side  13). Dette
medfører at enhetsinnstillinger kan variere med utendørsforholdene.

I "Auto"-modus velges profilen automatisk som funksjon av
gjennomsnittlig temperatur i utendørsenheten(e).

2 profiler er tilgjengelige som standard: Profil 1 og Profil 2.

▪ Profil 1-innstillingene brukes dersom utetemperaturen er høyere
enn verdien i feltet mellom de 2 profilene.

▪ Profil 2-innstillingene brukes dersom utetemperaturen er lavere
enn eller lik verdien i feltet mellom de 2 profilene.
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Disse profilene gjelder alle romtyper og kan gis nytt navn etter
ønske. Under er f.eks. "Profil 1" endret til "Sommer" og "Profil 2" til
"Vinter".

Profiler-siden

Slik går du til siden Profiler:

1 Velg "Konfigurasjon" i hovedmenyen.

Resultat: "Profiler"-siden vises:

Rom

Romtyper

Profiler

Daikin PMS-grensesnitt

Konfigurasjon Profiler

Administrator

Legg til temperatur Avbryt Lagre

Administrator

-

INFORMASJON

PMS-grensesnittet bruker kun temperaturer i grader
celsius.

Legge til profiler

Konfigurasjon Profiler

Profiler

Romtyper

Rom

-

Rom

Daikin PMS-grensesnitt

Profil 3

Administrator
Administrator

Legg til temperatur Avbryt Lagre

1 Klikk på "Legg til temperatur"-knappen for å legge til en
temperatur, og dermed også en profil.

Resultat: En ekstra endringstemperatur legges til øverst og en
ny profil legges til nederst.

INFORMASJON

Inntil 4 endringstemperaturverdier som resulterer i 5
profiler kan defineres og konfigureres.

2 Temperaturene tilpasses ved å bruke pilene ved siden av
temperaturene.

3 Endre om nødvendig profilnavn i tekstruten.

INFORMASJON

Profil- og romtypenavn oversettes IKKE automatisk i tilfelle
et annet navn er valgt ved pålogging.

4 Klikk på "Lagre"-knappen for å lagre profilene, eller "Avbryt" for
å gå tilbake til sist lagrede profilinnstillinger.

Slette profiler
1 Klikk på -ikonet ved siden av en temperatur for å slette den.

Resultat: Valgt temperatur sammen med den nederste profilen
fjernes.

4.1.2 Romtyper
Beskrivelse

Ulike romtyper (f.eks. Soverom, Møterom, ...) kan kreve ulike
komfortinnstillinger. Bruk av romtyper gjør det mulig å konfigurere
ulike innstillinger for hver type og, på et senere stadium, legge dem
til rom.

Standard romtype er "Soverom" oversatt til språket som ble valgt da
programvaren ble satt opp første gang. Denne romtypen kan ikke
slettes, men den kan gis nytt navn.

Det anbefales å begynne med å redigere innstillingen til standard
romtype før ekstra romtyper legges til. Dette reduserer den totale
konfigureringstiden, da den brukes som utgangspunkt når man lager
en ny romtype.

Siden Romtyper

Gå til Romtype-siden:

1 Velg "Konfigurasjon" i hovedmenyen.

Resultat: "Profiler"-siden vises.

2 Velg "Romtyper" til venstre på skjermen.

Resultat: "Romtyper"-siden vises.

Rom

Romtyper

Profiler

Konfigurasjon - Romtyper

Daikin PMS-grensesnitt Administrator

Romtype Handlinger

Legg til romtype

Gi romtyper nytt navn
1 Klikk på -ikonet ved siden av romtypen.

2 Skriv det nye navnet i tekstruten.

3 Klikk på -ikonet for å lagre det nye navnet.

Resultat: Romtypen gis nytt navn.

Redigere romtypeinnstillinger
1 Klikk på -ikonet ved siden av romtypen.

Resultat: Følgende skjermbilde vises:
Daikin PMS-grensesnitt

Konfigurasjon - Soverom

Administrator

Avbryt Lagre

Profiler

Romtyper

Rom

Innsjekking Utsjekking Forhåndsoppvarming/forhåndskjøling

Innstillinger

Grenser for innstillingsverdi

Begrensninger

PÅ/AV
Driftsmodus

Kjøling Oppvarming

PÅ/AV Modus Vifte Temperatur for innstillingsverdi

2 Velg profilen (øverst til høyre på skjermen) innstillingene skal
redigeres for.
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3 Konfigurer innstillingene for "Innsjekking"-statusen til valgt
romtype. Mer informasjon om innstillingene er å finne nedenfor.

Resultat: Disse innstillingene brukes når det sjekkes inn på et
rom av denne typen og når valgt profil er aktiv.

4 Konfigurer innstillingene for "Utsjekking"-statusen til valgt
romtype. Mer informasjon om innstillingene er å finne nedenfor.

Resultat: Disse innstillingene brukes når det sjekkes ut fra et
rom av denne typen og når valgt profil er aktiv.

5 Konfigurer innstillingene for "Forhåndsoppvarming/
forhåndskjøling"-statusen til valgt romtype. Mer informasjon om
innstillingene er å finne nedenfor.

Resultat: Disse innstillingene brukes når et rom av denne
typen forvarmes eller forkjøles og når valgt profil er aktiv.

6 Gjenta fremgangsmåten over fra punkt 2 for alle andre profiler.
Velg profilene i øvre høyre hjørne på skjermen.

INFORMASJON

Rull nedover og lagre de nye innstillingene før du forlater
siden.

Oversikt over enhetsinnstillinger
Innstillinger

Navn Ikoner Beskrivelse
PÅ/AV

I

Enheten er "PÅ".

0

Enheten er "AV".

Modus Varmemodus

Kjølemodus

Automatisk modus

D
Avhengig modus

Viftemodus

Vifte Viftehastighet

Temperatur for
innstillingsverdi

Ønsket temperatur

Grenser for innstillingsverdi
Grenser for innstillingsverdi

Kjøling Oppvarming

Settpunktgrensene hindrer gjestene i å stille inn temperaturer som
kan overbelaste enheten eller som er ugunstige for miljøet. Still øvre
og nedre grense for både kjøle- og varmemodus.

INFORMASJON

PMS-grensesnittet bruker kun temperaturer i grader
celsius.

Begrensninger
Begrensninger

PÅ/AV
Driftsmodus

▪ PÅ/AV: når det er merket av i denne ruten kan ikke fjernkontrollen
i rommet brukes til slå enheten PÅ eller AV.

▪ Driftsmodus: når det er merket av i denne ruten kan ikke
fjernkontrollen i rommet brukes til å endre driftsmodus.

Start forhåndsoppvarming/forhåndskjøling
Start forhåndsoppvarming/forhåndskjøling

Endre starttid for forvarming/forkjøling ved å velge timer eller
minutter og bruk deretter markør opp/ned, eller legg inn en verdi.

Starttiden vil bli brukt når forvarming/forkjøling er aktivert (se
"5.2.2  Slik aktiverer/deaktiverer du forvarming/forkjøling"  på
side 14).

Sørg for å legge denne tiden før innsjekkingstidspunktet for denne
romtypen.

MERKNAD

Hvis du endrer forvarming/forkjøling-tidspunktet, må du
sørge for at den passer til profilen (sommer, vinter…), da
dette er en forutsetning for å sikre pålitelig tid for
forvarming/forkjøling. Standardinnstillingen er 12:00 for alle
årstider.

Legge til romtyper
1 Klikk på "Legg til romtype"-knappen for å legge til en profil.

Resultat: Følgende dialogrute vises:
Legg til romtype

Navn

Kopier fra eksisterende romtype

Soverom

Opprett Avbryt

2 Legg inn et navn for romtypen (f.eks. møterom, lagerrom, ...).

INFORMASJON

Profil- og romtypenavn oversettes IKKE automatisk i tilfelle
et annet navn er valgt ved pålogging.

3 Velg en eksisterende romtype å kopiere innstillingene til.

4 Klikk på "Opprett"-knappen for å lagre romtype, eller "Avbryt"
for å avbryte.

Slette romtyper
Vær 100% sikker før du sletter en romtype, da det ikke er andre
angremuligheter enn eksterne gjenopprettingsprosedyrer.

1 Klikk på -ikonet for å slette en romtype.
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MERKNAD

Romtypen kan ikke slettes dersom romtypen fortsatt er
tildelt 1 eller flere rom.

2 Bekreft slettingen av rommet ved å klikke på "Ja" er avbryt ved
å klikke på "Nei".

4.2 Koble rom og anlegg
Beskrivelse

Bruk denne siden for å opprette en forbindelse mellom hvert PMS-
rom og luftkondisjoneringsenheten i dette rommet.

Profiler-siden

Slik går du til sammenkoblingssiden:

1 Velg "Koble rom og anlegg" i hovedmenyen.

Resultat: Sammenkoblingssiden vises:
Daikin PMS-grensesnitt

Administrator

Koble rom og anlegg

PMS-rom Rom som er koblet til anlegg Daikin-anlegg

Søk ...Søk … Koble til Soverom

INFORMASJON

Under første oppsetting vil kolonnen "PMS-rom" være tom
fordi PMS-rom ikke er importert fra Opera PMS-serveren
ennå.

2 Velg Oppdatere PMS-databasen i menyen.

Resultat: Følgende dialogrute vises:

Oppdatere PMS-databasen

Vil du oppdatere PMS-databasen?

Ja Nei

3 Klikk på "Ja".

Resultat: Under oppfriskningen vises det en animasjon og en
informasjonstekst inntil venstre kolonne er fylt:

Daikin PMS-grensesnitt
Administrator

Koble rom og anlegg

PMS-rom Rom som er koblet til anlegg Daikin-anlegg

Søk ...Søk …
Koble til Soverom

INFORMASJON

Det er bare nødvendig å oppfriske PMS-databasen etter
lengre avslagning av applikasjonen, eller hvis et nytt rom
mangler i listen.

INFORMASJON

Som en retningslinje fra Oracle trengs det minst 2 minutter
etter å ha opprettet forbindelsen med PMS før vi kan laste
eller laste om PMS-databasen. Det tar generelt 2 minutter
etter pålogging på en administratorkonto.

INFORMASJON

Databaselasting avhenger av antall rom, men det kan ta
inntil 2 minutter for et stort hotell.

INFORMASJON

Øverst på begge lister over rom og enheter er det en
søkefunksjon.

Det er mulig å søke etter del av et ord eller et tall slik at
listen kan gjøres kortere.

4.2.1 Koble sammen rom og enheter
1 Velg et hotellrom til venstre.

2 Velg en luftkondisjoneringsenhet til høyre.

3 Velg romtype.

4 Klikk på "Koble til" for å tilordne luftkondisjoneringsenheten til
hotellrommet.

Resultat: Nå er hotellrommet og luftkondisjoneringsenheten koblet
sammen. Denne sammenkoblingen vises i en liste i midtre kolonne.

MERKNAD

Etter å ha koblet et rom til en enhet, må man vente inntil
markeringen for tilsvarende rom og enhet i venstre og
høyre kolonne oppheves før neste rom og enhet velges.

INFORMASJON

Hver gang et rom kobles til en utendørsenhet, vises
meldingen "Styring er AV" en kort stund.

4.2.2 Fjerne en sammenkobling
Slik går du til sammenkoblingssiden:

1 Velg "Koble rom og anlegg" i hovedmenyen.

Resultat: Sammenkoblingssiden vises.

2 Klikk på -ikonet ved siden av sammenkoblingen i listen i den
midtre kolonnen.

Resultat: Sammenkoblingen fjernes fra listen i den midtre
kolonnen og fra dashbordet.

4.3 Rom
Beskrivelse

Rom kan ikke legges til, gis nytt navn eller fjernes. Romtypen som er
tilordnet hvert rom kan imidlertid modifiseres her. Av hensyn til tiden
anbefaler vi at romtyper tilordnes på siden "4.2  Koble rom og
anlegg" på side 11.

MERKNAD

Se etter tomme "Romtype"-felt. Se en romtype for hvert felt
som er tomt.

Rom-side
Slik går du til romsiden:

1 Velg "Konfigurasjon" i hovedmenyen.
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Resultat: "Profiler"-siden vises.

2 Velg "Rom" til venstre på skjermen.

Resultat: "Rom"-siden vises:
Daikin PMS-grensesnitt Administrator

Konfigurasjon -

Profiler

Romtyper

Rom

Rom

Rom Romtype

Avbryt Lagre

4.3.1 Tilordne romtyper
Daikin PMS-grensesnitt Administrator

Konfigurasjon -

Profiler

Romtyper

Rom

Rom

Rom Romtype

Avbryt Lagre

1 Finn rommet i listen.

INFORMASJON

Man kan finne er rom i listen med en søkefunksjon.

Det er mulig å søke etter del av et ord/nummer slik at listen
kan gjøres kortere.

2 Velg romtype i rullegardinmenyen.

3 Gjenta disse trinnene for andre rom ved behov.

4 Klikk på "Lagre"-knappen for å lagre alle endringer, eller
"Avbryt" for å gå tilbake til sist lagrede konfigurasjon.

4.4 Brukerstyring
Det anbefales at hver bruker har sin egen brukerkonto for å logge
seg på grensesnittet.

Det er to tilgjengelige kontonivåer: administratorrolle og brukerrolle.
Administratorrollen har tilgang til alle menyemner, mens en
brukerrolle bare kan se følgende temaer:

▪ Forhåndsoppvarming/forhåndskjøling,
▪ Tilkoblingsstatus,
▪ Logg av,
▪ Stopp styring.

Brukerstyring omfatter å legge til, fjerne og redigere brukerkontoer.

INFORMASJON

Passord kan ikke endres direkte. For å endre passord for
en bruker, må man først fjerne og deretter legge til
brukerkontoen igjen for å definere et nytt passord.

Administratorkontoen kan ikke slettes, og
administratorrollen kan ikke endres.

4.4.1 Legge til brukere
Gå til Brukerstyringssiden:

1 Velg "Brukerstyring" i hovedmenyen.

Resultat: Brukerstyringssiden vises:

Brukerstyring

Administrator
Daikin PMS-grensesnitt

Fullstendig navn Brukernavn Rolle Rediger Slett

Legg til bruker

2 Klikk på "Legg til bruker"-knappen for å legge til en brukerkonto.

Resultat: Følgende dialogrute vises:
Legg til bruker

Fullstendig navn

Rolle

Brukernavn

Passord

Bekreft passord

Opprett Avbryt

3 Skriv inn hele navnet.

4 Velg rollen.

5 Legg inn brukernavnet, som vises på påloggingsskjermbildet.

6 Legg inn et passord som skal brukes til denne kontoen.

7 Skriv inn passordet igjen for å bekrefte.

8 Klikk på "Opprett"-knappen for å opprette brukerkontoen, eller
"Avbryt" for å avbryte.

4.4.2 Redigere brukere
Gå til Brukerstyringssiden:

1 Velg "Brukerstyring" i hovedmenyen.

Resultat: Brukerstyringssiden vises.

Brukerstyring

Administrator
Daikin PMS-grensesnitt

Fullstendig navn Brukernavn Rolle Rediger Slett

Legg til bruker

2 Klikk på -ikonet for å redigere brukerkontoen.
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Resultat: Følgende dialogrute vises:
Rediger bruker

Navn

Rolle

Brukernavn

Lagre Avbryt

Bruker

3 Rediger ett eller flere av følgende felt:

▪ Navn,
▪ Rolle,
▪ Brukernavn.

4 Klikk på "Lagre"-knappen for å lagre endringene, eller "Avbryt"
for å avbryte.

INFORMASJON

Passord kan ikke endres direkte. For å endre passord for
en bruker, må man først fjerne og deretter legge til
brukerkontoen igjen for å definere et nytt passord.

Administratorkontoen kan ikke slettes, og
administratorrollen kan ikke endres.

4.4.3 Fjerne en bruker
Gå til Brukerstyringssiden:

1 Velg "Brukerstyring" i hovedmenyen.

Resultat: Brukerstyringssiden vises.

2 Klikk på -ikonet ved siden av brukeren.

Resultat: Følgende dialogrute vises:

Fjern bruker

Er du sikker?

Ja Nei

3 Klikk på "Ja"-knappen for å fjerne brukeren, eller "Avbryt" for å
avbryte.

5 Drift

5.1 Dashbord

5.1.1 Dashbordoversikt
Gå om nødvendig til dashbordstyring ved å velge "Instrumentpanel" i
hovedmenyen. Man kommer også til dashbordvisning ved å klikke
på Daikin-logoen øverst til venstre på skjermen.

Størrelsen på nettleservinduet kan endres (Ctrl+rullehjul), men det er
normalt best med 100% visning.

På dashbordet er hver eksisterende kobling til et rom og enhet vist
som et delark.

Dashbordet har følgende egenskaper:

Daikin PMS-grensesnitt Administrator

Auto Manuell Alle rom Søk …

a b c d e f

g h

a Automatisk eller manuell endring av profil
b Logo/hjem-knapp
c Gjennomsnittlig utendørstemperatur
d Aktuell profil
e Romtypefilter
f Søke/filtrere rom eller gjestenavn
g Rom valgt for "Forhåndsoppvarming/forhåndskjøling"
h "Forhåndsoppvarming/forhåndskjøling" pågår

f

a
d

e
b
c

a Gjestens navn
b Romnummer/navn
c Romtemperatur
d Driftsmodus
e Innstillingsverdi
f Feil på innendørsenhet

INFORMASJON

Gjennomsnittlig utendørstemperatur måles av
utendørsenhetens sensorer.

Verdien avhenger av plasseringen til disse
utendørsenhetene og sensorplasseringen på disse
enhetene (direkte sollys på sensoren gir høyere verdier).

5.1.2 Endre rominnstillingene
Klikk på et delark for å endre rominnstillingene for det rommet.

Soverom

Innstillinger

PÅ/AV Modus VifteTemperatur for innstillingsverdi

Navn Ikoner Beskrivelse
PÅ/AV

I

Enheten er "PÅ"

0

Enheten er "AV"

Innendørstemperat
ur

Faktisk innendørstemperatur

Temperatur for
innstillingsverdi

Ønsket temperatur
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Navn Ikoner Beskrivelse
Modus Varmemodus

Kjølemodus

Automatisk modus

D
Avhengig modus

Viftemodus

Vifte Viftehastighet

INFORMASJON

Tilgjengelige alternativer for Vifte og Driftsmodus avhenger
av innendørsenhetens kapasitet.

INFORMASJON

Minimums- og maksimumstemperatur kan bare stilles
innenfor grenseinnstillingene for valgt profil.

INFORMASJON

PMS-grensesnittet bruker kun temperaturer i grader
celsius.

5.2 Forvarming og forkjøling

5.2.1 Beskrivelse av forvarming og forkjøling
Beskrivelse

Forvarmings-/forkjølingstiden stilles i romtypekonfigurasjonen.
Forvarming/forkjøling bør brukes før hotellets anbefalte
innsjekkingstidspunkt.

Ulike rom kan ha ulike forvarmings-/forkjølingsinnstillinger. Dette
muliggjør tidlig og sen innsjekking.

INFORMASJON

Forvarmings-/forkjølingsinnstillinger fjernes når PMS-
systemet sender en "nattlig revisjon"-kommando (vanligvis
mellom 00:00 og 03:00).

Forvarming/forkjøling-side

Auto Manuell

Daikin PMS-grensesnitt Administrator

Alle rom Søk …

Velg rom for forhåndsoppvarming/forhåndskjøling Avbryt Lagre

Gå til forvarming/forkjøling-siden:

1 Velg "Forhåndsoppvarming/forhåndskjøling" i hovedmenyen.

Resultat: "Forhåndsoppvarming/forhåndskjøling"-siden vises.

5.2.2 Slik aktiverer/deaktiverer du forvarming/
forkjøling

1 Klikk på ett eller flere romskilleark for å aktivere forvarming/
forkjøling.

Resultat: Hvert valgt rom merkes med en hake.

2 Klikk på "Lagre"-knappen for å lagre endringene, eller "Avbryt"
for å avbryte.

Resultat: En liten ring indikerer at rommet er valgt til
forvarming/forkjøling. Forvarming/forkjøling av rommet starter
når det er sjekket ut og på det forhåndsinnstilte starttidspunktet
for forhåndsinnstilt forvarming/forkjøling (se "Oversikt over
enhetsinnstillinger" på side 10).

Resultat: Et punkt indikerer at rommet faktisk forvarmes/
forkjøles. Dette kan bare skje når rommet er sjekket ut og
gjeldende klokkeslett er senere enn forhåndsinnstilt
starttidspunkt for forvarming/forkjøling. Forvarming/forkjøling-
valget fjernes ved innsjekking.

MERKNAD

Innstillingene for forvarming/forkjøling som skal brukes til
forvarming/forkjøling er de som tilhører profilen som er
valgt (manuelt eller automatisk) ved starttidspunktet for
forvarming/forkjøling.

5.3 Stopp styring
Beskrivelse

Denne funksjonen hindrer at Daikin PMS-grensesnitt skal styre
innendørsenheter mens resten av programvaren er operativ.
Romtemperatur, innstillinger brukeren har foretatt på
innendørsenheten og rombelegg vises fortsatt når kontrollenheten er
slått av.

5.3.1 Stanse styring
1 Velg "Stopp styring" i hovedmenyen.

Resultat: Følgende dialogrute vises:

Stopp styring

Er du sikker? PMS-grensesnittet vil ikke lenger styre luftkondisjoneringsenhetene,
men fortsatt vise romtemperatur og innstillinger.

Ja Nei

2 Klikk på "Ja".

Resultat: Daikin PMS-grensesnitt styrer IKKE lenger
innendørsenhetene. Meldingen "Styring er AV" vises i tittellinjen.



6 Registrering og aktivering

Brukerhåndbok

15Daikin PMS Interface
4P509900-1 – 2017.09

INFORMASJON

Med "Styring er AV" overvåker Daikin PMS Interface
fortsatt rombelegg, romtemperatur, innendørsenhetens
driftsmodus og innendørsenhetens settpunkt.

5.3.2 Starte styring
1 Velg "Start styring" i hovedmenyen.

Resultat: Daikin PMS-grensesnitt fortsetter omgående å styre
innendørsenhetene.

5.4 Gå ut av applikasjonen
Beskrivelse

Denne funksjonen slår av Daikin PMS-grensesnitt-applikasjonen.
Den er kun tilgjengelig for administratorer.

Dette innebærer at det ikke er mulig å starte om applikasjonen fra
nettleseren, i motsetning til "Stopp styring"-funksjonen.

For å starte PMS Interface igjen, må du gå til installasjons-PCen og
starte applikasjonen "Daikin PMS Interface.exe" på nytt som forklart
tidligere i denne brukerhåndboken.

6 Registrering og aktivering
Beskrivelse

Registrering er påkrevd for å bruke denne programvaren lenger enn
prøveperioden på 30 dager. Så snart programvaren er registrert,
fjernes meldingen "Prøveversjon" fra tittellinjen.

Sørg for å ha et registreringsdokument tilgjengelig for hver
kontrollenhet som skal registreres:

6.1 Automatisk aktivering
Dersom installasjons-PCen har tilgang til Internett, kan følgende
prosedyre for Automatisk aktivering velges:

1 Velg "Registrering" i hovedmenyen.

Resultat: "Registrering"-siden vises:

AdministratorDaikin PMS-grensesnitt

Registrering og aktivering

IP-adresse Kontroller-ID Registreringsnøkkel Aktiveringsnøkkel Aktivert

Automatisk aktivering Manuell aktivering

2 Legg inn registreringskoden (se registreringsdokumentet).

AdministratorDaikin PMS-grensesnitt

Registrering og aktivering

IP-adresse Kontroller-ID Registreringsnøkkel Aktiveringsnøkkel Aktivert

Automatisk aktivering Manuell aktivering

3 Klikk på "Automatisk aktivering"-knappen.

Resultat: Dialogruten "Vilkår for bruk" vises:

Vilkår for bruk

Godtar du vilkårene for bruk som er angitt i brukerveiledningen?

Godta Avslå

Søk etter brukerveiledning DCM010A51 på www.daikin.eu og last den ned.

4 Les bruksvilkårene (se "2 Vilkår for bruk" på side 2) og klikk på
"Godta" eller "Avslå" ("Godta" kreves for å fortsette til neste
steg).

Resultat: Dialogruten "Registreringskonto" vises:

Registrering

Legg inn opplysningene fra registreringsdokumentet

Brukernavn

Passord

OK AVBRYT

5 Legg inn Brukernavn for registreringen og Passord fra
registreringsdokumentet.

6 Klikk på "OK" for å bekrefte eller "Avbryt" for å avbryte.

Resultat: Nå er den intelligent Touch Controller aktivert.
Programvaren er nå fullstendig funksjonell.

AdministratorDaikin PMS-grensesnitt
Registrering og aktivering

IP-adresse Kontroller-ID Registreringsnøkkel Aktiveringsnøkkel Aktivert

Dersom flere kontrollenheter er koblet til Daikin PMS-grensesnitt,
gjentas punktene over for de andre kontrollenhetene som er oppført
på registreringssiden. Hver kontrollenhet krever et separat
registreringsdokument.

6.2 Manuell aktivering
Dersom installasjons-PCen IKKE har tilgang til Internett, kan
følgende prosedyre for Manuell aktivering velges:

1 Velg "Registrering" i hovedmenyen.

Resultat: "Registrering"-siden vises:



6 Registrering og aktivering

Brukerhåndbok

16 Daikin PMS Interface
4P509900-1 – 2017.09

AdministratorDaikin PMS-grensesnitt

Registrering og aktivering

IP-adresse Kontroller-ID Registreringsnøkkel Aktiveringsnøkkel Aktivert

Automatisk aktivering Manuell aktivering

2 Ta registreringsdokumentet og notér kontrollenhet-IDen som
vises på registreringsskjermen.

3 Gå til registreringsportalen https://sw-registrations.daikin.eu på
en annen PC som har tilgang til Internett.

Resultat: Dialogruten "Login" vises:

Brukernavn

Passord

4 Legg inn Brukernavn for registreringen og Passord fra
registreringsdokumentet.

5 Klikk på "Logg på"-knappen.

Resultat: Følgende skjermbilde vises og ber om
kontrollenhetens ID:

Registreringsnøkkel:

Kontroller-ID:

Aktivere

Aktivering

6 Legg inn kontrollenhetens ID som er notert på
registreringsdokumentet tidligere.

7 Klikk på "Aktiver"-knappen.

Resultat: Det vises et skjermbilde som viser
registreringsnøkkel, kontrollenhetens ID og en aktiveringskode:

Registreringsnøkkel:
Kontroller-ID:
Aktiveringskode:

Aktivering

8 Notér aktiveringskoden på registreringsdokumentet.

9 Gå tilbake til installerings-PCen og legg inn aktiveringskoden.

AdministratorDaikin PMS-grensesnitt
Registrering og aktivering

IP-adresse Kontroller-ID Registreringsnøkkel Aktiveringsnøkkel Aktivert

Automatisk aktivering Manuell aktivering

10 Klikk på "Manuell aktivering"-knappen.

Resultat: Dialogruten "Vilkår for bruk" vises:

Vilkår for bruk

Godtar du vilkårene for bruk som er angitt i brukerveiledningen?

Godta Avslå

Søk etter brukerveiledning DCM010A51 på www.daikin.eu og last den ned.

11 Les bruksvilkårene (se "2 Vilkår for bruk" på side 2) og klikk på
"Godta" eller "Avslå". "Godta" kreves for å gå til neste steg.

Resultat: Dialogruten "Registreringskonto" vises:

Registrering

Legg inn opplysningene fra registreringsdokumentet

Brukernavn

OK AVBRYT

12 Legg inn Brukernavn for registreringen fra
registreringsdokumentet.

13 Klikk på "OK" for å bekrefte eller "Avbryt" for å avbryte.

Resultat: Nå er den intelligent Touch Controller aktivert.
Programvaren er nå fullstendig funksjonell.

Dersom flere kontrollenheter er koblet til Daikin PMS-grensesnitt,
gjentas punktene over for de andre kontrollenhetene som er oppført
på registreringssiden. Hver kontrollenhet krever et separat
registreringsdokument.

INFORMASJON

MAC-adressen til iTM er iblant påkrevd for å spore en
kontrollenhet. MAC-adressen er å finne på produktetiketten
på iTM.

https://sw-registrations.daikin.eu/
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7 Programvareoppgradering
Beskrivelse

Dersom en ny versjon av "Daikin PMS Interface.exe" kan lastes ned,
oppgraderes programvaren på installasjons-PCen ved at den gamle
exe-filen overskrives.

Denne oppgraderingsprosessen modifiserer eller ødelegger IKKE
konfigurasjonen av Daikin PMS Interface.

8 Sikkerhetskopiering av
systemet

Slik sikkerhetskopieres konfigurasjonsfilene

Det anbefales å foreta en daglig "live open file"-sikkerhetskopiering
til et sikkert sted av konfigurasjonsfilene i "%AppData%\Daikin"-
katalogen. Ta kontakt med din IT-konsulent for å få hjelp til å lage en
riktig sikkerhetskopieringsstrategi.

Hvis det IKKE er mulig å foreta en "live open file"-
sikkerhetskopiering, anbefales det å foreta en manuell
sikkerhetskopiering til et sikkert sted hver gang konfigurasjonen
endres.

▪ Stans "Daikin PMS Interface.exe"-programmet".
▪ Foreta en sikkerhetskopiering av katalogen "%AppData%

\Daikin".
▪ Start "Daikin PMS Interface.exe"-programmet".

Når konfigurasjonsfilene skal sikkerhetskopieres

En konfigurasjon endres dersom en av følgende innstillinger
modifiseres:

▪ Rom for enhetstilkoblinger er lagt til, fjernet eller endret.
▪ Årstider er lagt til, fjernet eller endret.
▪ Romtype for ett eller flere rom er endret.
▪ Grensesnittkonfigurasjonen er endret.
▪ Rominnstilling for innsjekking, utsjekking eller forvarming/

forkjøling er endret.
▪ Brukere er lagt til, fjernet eller endret.
▪ Navn på romtyper eller årstider er endret.
▪ Et grensesnitt (iTM) er registrert.
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Daikin PMS Interface – Informasjonsark

Daikin Controller-info kan hentes fra intelligent Touch Manager-kontroller koplet til samme nettverk. Maksimalt 5 Daikin-kontroller kan styres med programvaren 
Daikin PMS Interface. Programvareversjonen til intelligent Touch Manager må være minst v1.23, og nettgrensesnitt (Web I/F) må være aktivert.

Daikin PMS Interface-info er definert av PCen Daikin-programvaren kjøres 
på og de tilgjengelige portnummerne på den PCen. Bruk TCPView for å finne 
tilgjengelige porter. 3000 og 3456 er standardiserte portnummer. 
Se i brukerhåndboken hvordan du endrer standard portnummer.

Oracle PMS - IFC-info fås fra Oracle-partneren som installerte og konfigurerte 
IFC-kontakten for Daikin PMS Interface på Vendor Integration Server.

Sørg for at du ALDRI mister dette administratorpassordet, da dette kan 
medføre at hele hotellet må settes i drift på nytt.
Kontakt Daikin service dersom dette skulle skje.

Passord for nettverksgrensesnitt

Brukernavn for nettverksgrensesnitt

Portnummer

IP-adresse

Fastvareversjon

Daikin Controller 5

Passord

Brukernavn

Administratorpassord

Passord for nettverksgrensesnittPassord for nettverksgrensesnitt

Brukernavn for nettverksgrensesnittBrukernavn for nettverksgrensesnitt

PortnummerPortnummer

IP-adresseIP-adresse

FastvareversjonFastvareversjon

Daikin Controller 4Daikin Controller 3

Passord for nettverksgrensesnittPassord for nettverksgrensesnitt

Brukernavn for nettverksgrensesnittBrukernavn for nettverksgrensesnitt

PortnummerPortnummer

IP-adresseIP-adresse

FastvareversjonFastvareversjon

Daikin Controller 2Daikin Controller 1

PMS Portnummer

PMS IP-adresse

Oracle PMS - IFC-info

Portnummer for nettkontakt

HTTP-portnummer

IP-adresse

Daikin PMS Interface-info
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