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▪ Instruções detalhadas passo a passo e informações de apoio
para uma utilização básica e avançada
▪ Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikin.eu
As atualizações mais recentes da documentação fornecida podem
estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu
instalador.
A documentação original está escrita em inglês. Todos os outros
idiomas são traduções.
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Termos de utilização

Antes de poder utilizar a Interface do PMS da Daikin, deve aceitar
os Termos de utilização:
Leia atentamente os presentes termos de utilização.
Os presentes termos e condições ("Termos de utilização") são um
acordo juridicamente vinculativo entre o utilizador ("Utilizador") e a
Daikin Europe N.V., uma empresa com sede social em
Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Bélgica ("Daikin") relativo à
utilização da Interface do PMS da Daikin ("Software") e constituem o
acordo completo entre a Daikin e o Utilizador. Os presentes Termos
de utilização substituem quaisquer outras disposições, termos e
condições estipulados pelo Utilizador. Por conseguinte, os direitos
das partes são exclusivamente regidos pelas disposições e pelos
termos e condições previstos no presente documento.
Ao utilizar o Software, o Utilizador aceita ficar vinculado aos termos
e condições dos presentes Termos de utilização. Caso não
concorde com os presentes Termos de utilização, o Utilizador não
pode utilizar o Software de nenhuma forma.
Utilização do Software
De acordo com os termos e as condições dos presentes Termos de
utilização, a Daikin concede ao Utilizador uma licença não exclusiva
e não transferível para utilizar o Software nos dispositivos com um
sistema operativo adequado, conforme indicado pela Daikin, para
efeitos de monitorização e controlo do equipamento Daikin do
Utilizador no seu país de eleição no território EMEA.
Os presentes Termos de utilização não concedem nenhum outro
direito de utilização para além daqueles supramencionados. Em
especial, é expressamente proibido redistribuir, vender, alugar ou
exportar o Software, sob qualquer forma, sem a prévia autorização
por escrito da Daikin. Salvo autorização expressa nos presentes
Termos de utilização, o Utilizador não pode copiar, reproduzir,
alterar, transmitir ou distribuir o Software nem nenhuma parte do
mesmo, nem ajudar terceiros a fazê-lo. O Utilizador não irá enviar
nenhuma informação ilegal para o Software.
O nosso Software não deve ser utilizado de nenhum modo que
cause, ou possa causar, danos ao website ou limitem a
disponibilidade ou a acessibilidade do website; nem pode ser
utilizado de nenhum modo que seja ilícito, ilegal, fraudulento ou
danoso, ou em ligação com algum objetivo ou atividade ilícita, ilegal,
fraudulenta ou danosa. O nosso Software não deve ser utilizado
para copiar, armazenar, acolher, transmitir, enviar, utilizar, publicar
ou distribuir qualquer material que consista de (ou esteja associado
a) spyware, vírus informáticos, cavalos de Tróia, worms ou outro
software informático malicioso.

Agradecemos-lhe por ter comprado este produto. Por favor:
▪ Guarde a documentação para consulta futura.

Guia de referência do utilizador
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2 Termos de utilização
O Utilizador não apresentará nenhuma informação sobre o Software
que seja ilícita ou ilegal, que infrinja qualquer direito legal de
terceiros e que possa dar origem a acções jurídicas contra o próprio
Utilizador ou contra a Daikin ou algum terceiro (ao abrigo de
qualquer lei aplicável, respetivamente).
O Software será transferido, instalado e usado às custas do
Utilizador no seu próprio dispositivo em conformidade com os
presentes Termos de utilização.
Registo da conta
Pode ser necessário um registo anterior de uma conta para
determinadas funções deste Software. O Software não foi criado
para menores nem se destina a ser utilizado pelo público desta faixa
etária. Não é permitida a utilização do Software por menores de
idade.
A Daikin considera que este Software é utilizado pelo Utilizador que
realizou o registo do mesmo. A Daikin jamais será responsável por
quaisquer danos decorrentes de uma utilização abusiva ou indevida
das contas registadas por terceiros devido ao facto do Utilizador não
gerir adequadamente a conta que registou.
Direitos de autor
A Daikin detém ou é titular de uma licença relativa a todos os
direitos de propriedade intelectual do Software e o Utilizador
reconhece que não adquire nenhum direito sobre tais direitos de
propriedade intelectual, salvo indicação em contrário nos presentes
Termos de utilização.
Nomes Comerciais/Marcas Comerciais
Todos os Nomes e Marcas Comerciais exibidos através do Software
(caso se aplique) que pertençam à Daikin, agora ou no futuro, são
propriedade exclusiva da Daikin ou das suas filiais. A utilização do
Software por parte do Utilizador não deve ser interpretada como
uma concessão de nenhuma licença ou direito de utilização de
nenhum Nome Comercial e Marca Comercial exibidos através do
Software (caso se aplique).
Exclusão de garantia
A Daikin compilou em boa fé os conteúdos deste Software (incluindo
as traduções). Contudo, o presente Software (e os seus conteúdos)
servem apenas para fins informativos e não constituem uma oferta
vinculativa para a Daikin. A Daikin não garante que o Software
estará isento de erros. O presente Software é fornecido tal como
está, sem nenhum tipo de garantia - expressa ou implícita, incluindo,
entre outras, garantia de título e garantia de não violação de direitos
de terceiros ou garantias implícitas de comerciabilidade ou
adequabilidade para uma finalidade específica - relativamente à
disponibilidade, exactidão e fiabilidade do Software ou do seu
conteúdo e dos produtos e serviços apresentados no mesmo.
Este Software possui limitações inerentes, incluindo, entre outras,
falhas de concepção e erros de programação. Todo o risco face à
qualidade e ao desempenho do Software é assumido pelo
Utilizador, cabendo-lhe a ele assegurar que o Software faz aquilo
que o Utilizador pretende, antes de utilizá-lo para uma determinada
finalidade (excluindo a fase de ensaios).
Responsabilidade limitada
Quando utiliza o Software, o Utilizador reconhece e aceita que o faz
por própria conta e risco. O Utilizador aceita que jamais poderá
apresentar uma acção contra a Daikin ou empresas associadas incluindo colaboradores, subempreiteiros, agentes, representantes,
consultores, técnicos de instalação ou outros - por eventuais perdas,
danos, ferimentos, despesas, paragem do trabalho, perda de
informações comerciais, interrupção de negócios, avaria ou mau
funcionamento do sistema informático, que o Utilizador ou qualquer
parte possa sofrer por qualquer motivo, como resultado da utilização
do Software e do seu conteúdo, mesmo que a Daikin tivesse
conhecimento ou devesse ter conhecimento de que tal poderia
ocorrer. Nos limites da legislação aplicável, a Daikin não é
responsável por nenhum dano, custo, despesa e/ou perda directo,

indirecto, geral, especial, acidental, punitivo e/ou consequencial
resultante da utilização ou da incapacidade de utilização do
Software e/ou da interpretação do seu conteúdo.
Indemnizações
O Utilizador deve indemnizar e exonerar a Daikin e respectivas filiais
de todas as acções que possam ser instauradas resultantes de
eventuais perdas, danos, ferimentos, despesas, paragem do
trabalho, perda de informações comerciais, interrupção de negócios,
avaria ou mau funcionamento do sistema informático, que o
Utilizador ou qualquer outra parte possa sofrer por qualquer motivo,
como resultado de uma acção ou omissão da Daikin ou respectivas
filiais, por negligência ou não, resultante da utilização do Software e
do seu conteúdo por parte do Utilizador por qualquer motivo
associado ao Software.
O Utilizador irá proteger a Daikin de quaisquer reivindicações de
terceiros a compensação por danos que possam resultar da
utilização deste Software pelo Utilizador.
Alterações
A Daikin reserva-se o direito de, ao seu exclusivo critério e sem
aviso prévio, lançar novas versões do Software (incluindo alterações
em matéria de funcionalidade ou interface) que possam substituir
versões do Software lançadas anteriormente ou actualizar o
conteúdo do Software regularmente.
A Daikin reserva-se o direito de, ao seu exclusivo critério e sem
aviso prévio, alterar os presentes Termos de utilização. O Utilizador
é responsável por se manter a par dos Termos de utilização sempre
que acede e utiliza este Software.
Protecção de dados
Caso se aplique, a Daikin recolhe dados pessoais apenas porque o
Utilizador decidiu descarregar e usar o Software. Como tal, o
Utilizador demonstrou interesse nestes conteúdos e, por isso, os
dados pessoais do Utilizador poderão ser disponibilizados a
membros do nosso departamento de marketing ou aos responsáveis
de marketing das nossas subsidiárias e/ou distribuidores
independentes no território EMEA, e podem ser usados por estes
para manter o Utilizador informado acerca do Software ou dos seus
conteúdos, e/ou utilizar os dados para proceder a análises
anónimas para efeitos de marketing e comerciais, tais como medir a
utilização do Software por país/região geográfica. Não iremos usar
os dados pessoais do Utilizador para nenhum outro fim.
A Daikin será a controladora destes dados pessoais e irá cumprir
com a lei belga de 8 de Dezembro de 1992 em matéria de protecção
da privacidade relativa ao processamento de dados pessoais, e
respectivas alterações e decretos regulamentares ("Lei em matéria
de Privacidade da Bélgica").
Nos termos da Lei em matéria de Privacidade da Bélgica, o
Utilizador tem o direito de aceder, corrigir e remover os seus dados
pessoais. Caso pretenda exercer estes direitos, poderá fazê-lo
gratuitamente através do envio de uma mensagem electrónica para
info@daikineurope.com.
O Software não regista nem transmite dados do cliente, da divisão
ou da unidade fora da rede gerida do edifício/hotel. Como tal, a
Daikin não se responsabiliza por qualquer exportação de dados
locais armazenados fora da rede gerida do hotel/edifício por
terceiros ou tecnologias externas (p. ex., ligações VPN, acesso
remoto, etc.).
O Utilizador tem o direito de eliminar os seus dados pessoais ao
utilizar o Software. Após eliminar os seus dados pessoais, estes
continuarão a estar disponíveis nos ficheiros de registo ou nas
cópias de segurança durante um período de tempo limitado.
O Utilizador consente que a DENV utilize os seus dados pessoais
nos termos dos presentes Termos de utilização e partilhe os
mesmos com qualquer entidade pertencente ao grupo Daikin ou
com outras partes, contanto que a Daikin assegure que os requisitos
necessários para a protecção dos dados são respeitados e que
foram tomadas medidas técnicas e organizacionais de segurança
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3 Instalação
para evitar a divulgação ou o processamento indevido ou ilegal dos
seus dados pessoais ou a perda ou destruição ou danos acidentais
dos mesmos.
O Utilizador reconhece e consente explicitamente que a Daikin pode
transferir os seus dados pessoais fora do EEE e utilizar os Serviços
Informáticos da Nuvem para armazenar os seus dados pessoais. A
Daikin utilizará tecnologias de segurança comercialmente razoáveis
(tais como encriptação, protecção por palavra-passe e protecção
por firewall) para proteger os dados pessoais do Utilizador da
divulgação não autorizada. A Daikin só deverá ser responsabilizada
se, em última instância, for judicialmente determinado que esta não
tomou medidas comercialmente razoáveis para proteger os dados
pessoais do Utilizador da divulgação não autorizada.
Diversos
As disposições dos presentes Termos de utilização também são
aplicáveis e vinculativas para os sucessores legais, administradores
e representantes legais do Utilizador, bem como para os seus
procuradores autorizados.

3

Instalação

3.1

Visão geral do sistema

3.1.1

Descrição do sistema

Salvo indicação expressa em contrário nos presentes Termos de
utilização, caso se verifique que uma disposição dos presentes
Termos de utilização não é válida ou aplicável, tal facto não afecta
as restantes disposições dos presentes Termos de utilização, sendo
que todas as disposições que não forem afectadas por tal nulidade
ou inaplicabilidade se mantêm em pleno vigor e efeito. Nestes
casos, o Utilizador aceita tentar substituir tal disposição não válida
ou não aplicável por uma disposição válida ou aplicável que, na
medida do possível, cumpra os objectivos e as intenções da
disposição não válida ou não aplicável.
Os presentes Termos de utilização são regidos pelas leis da
Bélgica. Os Tribunais de Bruxelas têm competência exclusiva para
dirimir todos os litígios decorrentes dos presentes Termos de
utilização.
Informações de contacto
Caso necessite de informações adicionais ou tenha alguma dúvida,
contacte-nos através do endereço de correio electrónico:
info@daikineurope.com

A Interface do PMS da Daikin é uma interface entre um Sistema de Gestão Hoteleira e os sistemas de AVAC Daikin que permite economizar
energia, automatizar acções humanas e melhorar a experiência do cliente do hotel.

Codiﬁcação por cor:
• Recursos do PMS da Oracle
• Software Daikin
• Sistema de aquecimento,
ventilação e ar condicionado
Daikin

Opera PMS

(Property Management System)

Servidor de
registo

Daikin PMS
Interface

Sistema de
aquecimento,
ventilação e
ar condicionado
Daikin

INFORMAÇÕES
A interface do PMS apenas aplica as regulações a uma
unidade interior num quarto quando é efectuado um
check-in ou check-out, ou quando existe um motivo para
accionar o pré-aquecimento/pré-arrefecimento. O cliente
no quarto de hotel ou o gerente da recepção do hotel
podem alterar estas regulações quando quiserem.
A função de Comutação Automática do iTM pode alterar o
modo de funcionamento e o ponto de regulação por cima
das regulações da interface do PMS.
Guia de referência do utilizador
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3 Instalação
3.1.2

Exemplo: integração no PC externo
Interface de utilizador baseado na Web
em execução em qualquer outro PC na rede.

Interface de
utilizador baseado
no browser

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
IFC8
Conector
IFC8
conector
IFC8
conector

P1/P2

Controlo
remoto

HTTP

Daikin PC
FIAS

Interface do
PMS da Daikin

Interfaces do software

3.1.3

Exemplo: integração no Servidor de Integração de Fornecedores

Interface de
utilizador baseado
no browser

Interface de utilizador baseado na Web
em execução em qualquer outro PC na rede.
DIII (F1/F2)
DIII (F1/F2)

VRV
FXDQ-A

iTM

LAN

DCM601A51

Srv

Opera Server
Opera
PMS

VISrv

WebIF

Vendor Integration Srv
XML

DCM007A51

P1/P2

FXDQ-A
FXDQ-A
Controlo
remoto

IFC8
Conector
conector
IFC8
FIAS
Interface do
PMS da Daikin

HTTP

Interfaces do software
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3 Instalação
3.2

Antes da instalação

3.2.1

Requisitos do local de instalação

▪ Podem ser ligados
(DCM601A51).

no

máximo

5

controladores

▪
▪
▪
▪
▪

iTM

INFORMAÇÕES

▪ Cada controlador iTM possui firmware na versão v1.23 ou
superior

É recomendado utilizar o número da porta 80 para a
interface da Web do iTM e o número da porta 8081 para a
interface da I/F da Web do iTM.

▪ Cada controlador iTM possui a função da interface da Web
(DCM007A51) activada

INFORMAÇÕES

▪ Cada controlador iTM possui ligação directa ou indirecta à rede.

Consulte o manual do utilizador do iTM (DCM601A51)
para encontrar as informações necessárias do controlador.

INFORMAÇÕES
Certifique-se de que o iTM que é controlado pela interface
do PMS está configurado como unidade principal na rede
DIII.

6

INFORMAÇÕES
É recomendado remover ou desactivar as programações
no iTM. As programações podem causar conflitos com as
regulações da interface do PMS.

3.2.2

Preenchimento da ficha de informações

Pré-requisito: Imprima a ficha de informações. A ficha de
informações encontra-se no fim deste documento (consulte
" Interface do PMS da Daikin – Ficha de informações" na
página 19).

Versão de firmware (mínima v1.23)
Endereço IP
Número da porta
Nome de utilizador da I/F da Web
Palavra-passe da I/F da Web

Os 2 campos na parte inferior da ficha de informações podem
ser utilizados para anotar as credenciais da conta de
administração. Estas credenciais serão criadas durante os
primeiros passos da configuração da interface.

3.3

Instalação do software da interface
do PMS da Daikin

3.3.1

Compatibilidade

Compatibilidade do PMS da Oracle
▪ 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 e superior

1

Utilize o Oracle para configurar um conector IFC8 e anote o
Endereço IP e o número da porta deste conector IFC8.

▪ Oracle Suite 8 versão sem chave de licença.

2

Encontre o Endereço IP do PC de instalação (no qual a
Interface do PMS da Daikin será instalada) e anote-o na ficha
de informações.

▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 e 10

INFORMAÇÕES
O software da Interface do PMS da Daikin pode ser
instalado no Servidor de Integração de Fornecedores
Oracle ou num PC separado.
A opção preferencial é utilizar num PC separado para
evitar interferências com o software Oracle.
3

Verifique se as seguintes portas estão disponíveis no PC de
instalação:
▪ Número da porta HTTP 3000
▪ Número da porta WebSocket 3456
NOTIFICAÇÃO
Certifique-se de que o firewall do PC de instalação não
bloqueia estas portas.
INFORMAÇÕES
Se necessário, execute a ferramenta gratuita TCPView da
Microsoft no PC para verificar se determinados números
de porta estão disponíveis.

4

5

Se ambas as portas estiverem disponíveis, anote-as na ficha
de informações. Caso uma porta não esteja disponível,
consulte "3.3.3 Modo Demo" na página 7 para obter
informações sobre como alterar estas portas predefinidas.
Contacte o apoio informático ou o seu revendedor para obter
assistência com estas alterações.

Compatibilidade da plataforma do PC

▪ Microsoft Server 2012 e 2016.
Compatibilidade do browser
▪ Google Chrome v58 ou posterior (browser preferencial)
▪ Internet Explorer v11
▪ Mozilla Firefox v54 ou posterior
▪ Resolução mínima do browser: 1024 píxeis de largura por 600
píxeis de altura.
Compatibilidade do iTM
▪ Compatível com o iTM 2 (DCM601A51) apenas com versão de
firmware v1.23 ou superior
▪ A opção da interface HTTP da I/F da Web (DCM007A51) DEVE
estar instalada.
Compatibilidade interior
▪ A interface do PMS suporta unidades "Interiores", "Hydrobox" e
"Ventiladoras" controladas pelo iTM. Dependendo das
capacidades de uma unidade interior, determinados modos de
funcionamento e de ventilação estarão disponíveis para selecção.
As unidades de exterior ligadas ao iTM são suportadas apenas
para ler a temperatura exterior.

3.3.2

Instalação do software

1

Descarregue a versão mais recente de "Daikin PMS
Interface.exe" em my.daikin.eu (acesso exclusivo para
Instaladores Daikin).

2

Guarde o ficheiro no PC no qual o software da interface será
utilizado. O ficheiro executável pode ser iniciado a partir de
qualquer directório, porém é aconselhável criar um directório
específico (p. ex. D:\Daikin_PMS_Interface).

3

Inicie "Daikin PMS Interface.exe" pela primeira vez.

Recolha e anote as seguintes informações para cada
controlador iTM (DCM601A51):

Guia de referência do utilizador
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3 Instalação
Resultado: É apresentada uma janela de comando preta que
mostra "DEMO" seguido pelo Endereço IP e a porta para ligar à
aplicação:

3.4

Configuração inicial

3.4.1

Executar a configuração inicial da
interface

Criar uma conta de administrador
Configuração
Criar uma conta de administrador
Idioma

Nome de utilizador

Palavra-passe

Confirmar palavra-passe

4

Aceda à página: http://localhost:3000 no PC de instalação ou
http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (Endereço IP e porta do PC de
instalação) em qualquer outro PC na rede.
Seguinte

Resultado: É apresentado o ecrã de início de sessão. No
modo Demo, podem ser utilizadas quaisquer credenciais para
iniciar sessão.

1

Seleccione o idioma que pretende utilizar com a conta de
administrador.

É aconselhável adicionar esta páginas aos favoritos do browser.
INFORMAÇÕES

3.3.3

Modo Demo

O idioma seleccionado define nomes predefinidos como o
nome completo do administrador, os nomes de perfil e a
divisão predefinida "Quarto".

Descrição
Por predefinição, a aplicação é executada no modo Demo. A
aplicação de demonstração é uma representação gráfica do
software. Algumas funcionalidades não funcionam correctamente,
dado que o hardware externo está ausente.
Para o correcto funcionamento da interface, o modo Demo deve ser
desligado. Consulte o procedimento abaixo para obter instruções
sobre como sair do modo Demo.
O comportamento deste modo Demo não é descrito mais
detalhadamente, pois nem sempre está em conformidade com o
manual do utilizador devido à ausência do hardware real.
Sair do modo Demo
1

Pare "Daikin PMS Interface.exe".

2

Aceda ao directório %AppData%\Daikin.

3

Edite o ficheiro "config.json" e altere a versão demo de "true"
para "false" (p. ex. {"demo": false, …).

4

Guarde as alterações.

5

Reinicie a aplicação "Daikin PMS Interface.exe".

2

Introduza um Nome de utilizador para esta conta.

3

Introduza uma Palavra-passe para esta conta.

4

Confirme a Palavra-passe.

5

Clique no botão "Seguinte" para prosseguir para o passo
seguinte.

Anote estas credenciais do administrador na ficha de informações
conforme explicado em "3.2.2 Preenchimento da ficha de
informações" na página 6.
Ligar aos controladores Daikin
Configuração
Ligar aos controladores Daikin
Introduzir endereço IP e número da porta do controlador Daikin que pretender ligar

Controlador

1:

Adicionar controlador

Testar ligação

INFORMAÇÕES
No mesmo ficheiro "config.json", pode alterar as opções
"port" e "ws-port", que definem as portas predefinidas
utilizadas pela Interface do PMS. Contacte o apoio
informático antes de alterar estas opções.
Abrir a aplicação

Seguinte

6

Introduzir endereço IP e número da porta do controlador Daikin
que pretender ligar.

7

Introduza o Nome de utilizador da I/F da Web do iTM.

8

Introduza a Palavra-passe da I/F da Web do iTM.
INFORMAÇÕES

Utilizando um browser (de preferência o Chrome), aceda à página:

O Endereço IP e a porta do controlador do iTM encontramse na interface de utilizador do dispositivo (Lista menu >
Config.\nSistema > Rede). Consulte o manual de
operações do controlador do iTM para obter mais
informações.

▪ http://localhost:3000 no PC de instalação
▪ ou http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (endereço IP e porta do PC de
instalação) em qualquer outro PC na rede.

9

Clique no botão "Testar ligação".
Resultado: A barra do estado de ligação à esquerda das
informações do controlador indica o estado de ligação.
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Existem 3 possibilidades:
▪ Cinzento: ligação não definida
Nome de utilizador

▪ Verde: ligação OK
▪ Vermelho: ligação NÃO OK. É apresentada uma mensagem de
erro por baixo das informações do controlador.

Palavra-passe

Configuração
Ligar aos controladores Daikin
Introduzir endereço IP e número da porta do controlador Daikin que pretender ligar

Controlador

1:

Controlador

2:

2

Seleccione o idioma que pretende utilizar com este utilizador.

3

Clique no botão "Iniciar sessão".

Resultado: É apresentada a página "Painel de controlo":
Interface do PMS da Daikin
Adicionar controlador

Testar ligação

Automático

Administrador

Todas as divisões

Manual

Pesquisar …

Seguinte

10 Se necessário, clique em "Adicionar controlador" para adicionar
até 5 controladores do iTM.
Pré-requisito: Todos os controladores DEVEM ter uma barra de
estado verde.
11 Clique no botão "Seguinte" para prosseguir para o passo
seguinte.
Ligar ao servidor do PMS
Configuração
Ligar ao PMS
Introduzir endereço IP e número da porta do servidor do PMS
Opera PMS:

3.4.3

Estado de ligação

Descrição
Testar ligação

Anterior

Guardar

12 Introduzir endereço IP e número da porta do servidor do PMS
(consulte a ficha de informações anteriormente preenchida).
13 Clique no botão "Testar ligação".
Resultado: A barra do estado de ligação à esquerda das
informações do servidor do PMS Opera indica o estado de
ligação.

A Interface do PMS da Daikin depende das ligações com o(s)
controlador(es) do iTM e o servidor do PMS Opera.
O estado destas ligações pode ser verificado na página Estado de
ligação.
Página Estado de ligação
Para aceder à página do estado de ligação:
1

Existem 2 possibilidades:
▪ Verde: ligação OK

Escolha "Estado de ligação" no menu principal.
Resultado: A página "Estado de ligação" é apresentada:

Estado de ligação
Ligação à interface de utilizador (browser)

▪ Vermelho: ligação NÃO OK.
Pré-requisito: O servidor do PMS Opera DEVE ter uma barra de
estado verde.
14 Clique no botão "Guardar" para guardar as definições acima.
Resultado: É apresentado o ecrã de Iniciar sessão e uma
confirmação de que as definições foram guardadas com
sucesso é apresentada durante alguns segundos.

Ligação aos controladores Daikin

Ligação ao PMS

Reiniciar os controladores

Configuração da interface

Reconfigurar as interfaces

3.4.2
1

Iniciar sessão

Introduza as credenciais da conta de administrador (consulte a
parte inferior da ficha de informações).

Apenas para administradores: clique no botão "Configuração da
interface" para reconfigurar as interfaces.

4

Definição

4.1

Configuração

4.1.1

Perfis

Descrição
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Resultado: Uma temperatura de comutação adicional é
adicionada em cima e um novo perfil é adicionado em baixo.

Por predefinição, estão definidos 2 perfis para determinadas
condições exteriores (gamas de temperatura). Estes perfis podem
ser utilizados para, p. ex., "Inverno" e "Verão".

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES
Caso seja necessário apenas 1 perfil: apenas configure o
"Perfil 1" e seleccione "Manual" e "Perfil 1" no painel de
controlo.
Os perfis estão ligados às definições do tipo de divisão e podem ser
seleccionados manual ou automaticamente (consulte "5.1.1 Visão
geral do painel de controlo" na página 14). Isto significa que as
definições da unidade podem diferir consoante a temperatura
exterior.
No modo "Automático", o perfil é automaticamente seleccionado em
função da temperatura média na(s) unidade(s) de exterior.

É possível definir e configurar até 4 valores de
temperatura de comutação, resultando em 5 perfis.
2

Modifique as temperatura utilizando as setas ao lado das
temperaturas.

3

Se necessário, dê outro nome ao perfil na caixa de texto.
INFORMAÇÕES
Os nomes do perfil e do tipo de divisão NÃO são
automaticamente traduzidos caso outro idioma seja
seleccionado aquando do início de sessão.

4

Por predefinição, estão disponíveis 2 perfis: Perfil 1 e Perfil 2.
▪ As definições do Perfil 1 são utilizadas se a temperatura exterior
for superior ao valor no campo localizado entre os 2 perfis.
▪ As definições do Perfil 2 são utilizadas se a temperatura exterior
for inferior ou equivalente ao valor no campo localizado entre os 2
perfis.
Estes perfis aplicam-se a todos os tipos de divisão e é possível
atribuir-lhes outro nome. No exemplo abaixo, o nome do "Profile 1" é
alterado para "Verão" e o nome do "Perfil 2" é alterado para
"Inverno".
Página dos perfis

Escolha "Configuração" no menu principal.

Resultado: É apresentada a página "Perfis":

1

Clique no ícone

ao lado de uma temperatura para o eliminar.

Resultado: A temperatura seleccionada e o perfil inferior são
removidos.

4.1.2

Tipos de divisão

Descrição

O tipo de divisão predefinida é "Quarto" traduzido para o idioma
seleccionado durante a configuração inicial do software. Este tipo de
divisão não pode ser eliminado, mas é possível alterar o seu nome.

Administrator

Interface do PMS da Daikin
Configuração

Eliminar perfis

Diferentes tipos de divisões (p. ex. Quarto, Sala de reuniões, etc.)
podem requerer regulações de conforto diferentes. A utilização de
tipos de divisão permite configurar diferentes regulações para cada
tipo e, numa fase posterior, aplicá-las às divisões.

Para aceder à página dos perfis:
1

Clique no botão "Guardar" para guardar os perfis ou no botão
"Cancelar" para voltar às últimas definições de perfil
guardadas.

Administrador

- Perfis

Perfis

É recomendado começar pela edição das regulações do tipo de
divisão predefinida antes de adicionar tipos de divisão adicionais.
Isto reduz o tempo total de configuração, uma vez que é utilizado
como base durante a criação de um novo tipo de divisão.

Tipos de divisão
Divisões

Página dos tipos de divisão
Para aceder à página do tipo de divisão:
1

Escolha "Configuração" no menu principal.
Resultado: É apresentada a página "Perfis".

Cancelar

Adicionar temperatura

Guardar

2

Escolha "Tipos de divisão" à esquerda do ecrã.

Resultado: É apresentada a página "Tipos de divisão".
INFORMAÇÕES

Interface do PMS da Daikin

A interface do PMS utiliza apenas temperaturas em graus
Celsius.

Administrador

Configuração - Tipos de divisão
Tipo de divisão

Acções

Perfis
Tipos de divisão

Adicionar perfis

Divisões

Administrator

Interface do PMS da Daikin
Configuração

Administrador

- Perfis

Perfis
Tipos de divisão
Divisões

Adicionar tipo de divisão

Perfil

Adicionar temperatura

1

3

Alterar o nome dos tipos de divisão

Cancelar

Guardar

Clique no botão "Adicionar temperatura" para adicionar uma
temperatura e, por conseguinte, também um perfil.

1

Clique no ícone

ao lado do tipo de divisão.

2

Digite o novo nome no campo de texto.

3

Clique no ícone

para guardar o novo nome.

Resultado: O nome do tipo de divisão é alterado.
Guia de referência do utilizador
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Editar as regulações do tipo de divisão
1

Nome

ao lado do tipo de divisão.

Clique no ícone

Ícones

Descrição

Modo

Modo de aquecimento

Resultado: É apresentado o seguinte ecrã:
Interface do PMS da Daikin
Configuração

Administrador

Modo de arrefecimento

- Quarto
Check-in

Check-out

Pré-aquecimento/pré-refrigeração

Perfis

Regulações
Tipos de divisão
Ligado/Desligado

Divisões

Modo

Ventilador

Modo automático

Temperatura do ponto de regulação

Refrigeração

Modo dependente

D

Limites do ponto de regulação
Aquecimento

Modo de ventilação
Restrições

Ligado/Desligado
Modo de funcionamento

Cancelar

Ventilador

Velocidade do ventilador

Temperatura do
ponto de regulação

Temperatura pretendida

Guardar

2

Seleccione o perfil (canto superior direito do ecrã) para o qual
pretender editar as regulações.

3

Configure as regulações para o estado de "Check-in" do tipo de
divisão seleccionado. Para obter mais informações sobre as
regulações, consulte as secções abaixo.

Limites do ponto de regulação
Limites do ponto de regulação
Refrigeração

Aquecimento

Resultado: Estas regulações são aplicadas quando é
efectuado o check-in para um tipo desta divisão e quando o
perfil seleccionado está activo.
4

Configure as regulações para o estado de "Check-out" do tipo
de divisão seleccionado. Para obter mais informações sobre as
regulações, consulte as secções abaixo.
Resultado: Estas regulações são aplicadas quando é
efectuado o check-out para um tipo desta divisão e quando o
perfil seleccionado está activo.

5

Configure as regulações para o estado de "Pré-aquecimento/
pré-refrigeração" do tipo de divisão seleccionado. Para obter
mais informações sobre as regulações, consulte as secções
abaixo.
Resultado: Estas regulações são aplicadas quando um tipo
desta divisão se encontra em pré-aquecimento ou préarrefecimento e quando o perfil seleccionado está activo.

6

Repita o procedimento acima a começar pelo passo 2 para os
restantes perfis. Seleccione os perfis no canto superior direito
do ecrã.
INFORMAÇÕES
Desloque para baixo e guarde as novas regulações antes
de sair da página.

Visão geral das regulações da unidade
Regulações
Nome

Os limites do ponto de regulação evitam que os hóspedes regulem
temperaturas que possam sobrecarregar a unidade ou que sejam
prejudiciais para o ambiente. Regule os limites superior e inferior
para o modo de arrefecimento e o modo de aquecimento.
INFORMAÇÕES
A interface do PMS utiliza apenas temperaturas em graus
Celsius.
Restrições
Restrições

Ligado/Desligado
Modo de funcionamento

▪ Ligado/Desligado: quando esta caixa de verificação está
seleccionada, o controlo remoto na divisão não pode ser utilizado
para ligar ou desligar a unidade.
▪ Modo de funcionamento: quando esta caixa de verificação está
seleccionada, o controlo remoto na divisão não pode ser utilizado
para alterar o modo de funcionamento.
Iniciar pré-aquecimento/pré-refrigeração

Ícones

Descrição

Iniciar pré-aquecimento/pré-refrigeração

A unidade será "Ligada".

Ligado/Desligado
I

A unidade será "Desligada".
0

Altere a hora de início do pré-aquecimento/pré-arrefecimento
seleccionando as horas ou os minutos e, em seguida, utilize os
cursores para cima/para baixo ou introduza um valor.
A hora de início será utilizada quando o pré-aquecimento/prérefrigeração for activado (consulte "5.2.2 Activar/desactivar o préaquecimento/pré-arrefecimento" na página 15).
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Certifique-se de que situa esta hora antes da hora de check-in deste
tipo de divisão.

Interface do PMS da Daikin

Administrador

Ligar divisões e unidades
Divisões ligadas às unidades

Divisões do PMS

NOTIFICAÇÃO

Pesquisar …

Ligar

Quarto

Unidades Daikin
Pesquisar …

Caso altere a hora programada do pré-aquecimento/préarrefecimento, certifique-se de que é idêntica para os
perfis (Verão, Inverno, etc.), pois isto é necessário para
assegurar uma programação fiável do pré-aquecimento/
pré-arrefecimento. A predefinição é 12:00 para todas as
estações.

Adicionar tipos de divisão
1

Clique no botão "Adicionar tipo de divisão" para adicionar um
perfil.
Resultado: É apresentada a seguinte caixa de diálogo:

INFORMAÇÕES
Durante a primeira configuração, a coluna "Divisões do
PMS" estará vazia, pois as divisões do PMS ainda não
foram importadas do servidor do PMS Opera.

Adicionar tipo de divisão
Nome

Copiar a partir do tipo de divisão existente

2

Quarto

Seleccione Actualizar a base de dados do PMS no menu.
Resultado: É apresentada a seguinte caixa de diálogo:

Criar

Cancelar

Actualizar a base de dados do PMS
Pretende actualizar a base de dados do PMS?

2

Introduza um nome para o tipo de divisão (p. ex., sala de
reuniões, sala de armazenamento, etc.).
INFORMAÇÕES
Os nomes do perfil e do tipo de divisão NÃO são
automaticamente traduzidos caso outro idioma seja
seleccionado aquando do início de sessão.

3

Seleccione um tipo de divisão existente a partir do qual devem
ser copiadas as regulações.

4

Clique no botão "Criar" para guardar o tipo de divisão ou no
botão "Cancelar" para abortar.

Sim

3

Não

Clique em "Sim".

Resultado: Durante a actualização, são apresentados uma
animação e um texto informativo até a coluna da esquerda ser
preenchida:
Interface do PMS da Daikin

Divisões do PMS

Eliminar tipos de divisão

Administrador

Ligar divisões e unidades

Pesquisar …

Divisões ligadas às unidades
Ligar

Quarto

Unidades Daikin
Pesquisar …

Antes de eliminar um tipo de divisão, tenha a certeza absoluta de
que o pretende fazer, pois não é possível reverter esta acção, à
excepção de procedimentos de cópia de segurança externa.
1

Clique no ícone

para eliminar um tipo de divisão.

NOTIFICAÇÃO
Não é possível eliminar o tipo de divisão se este continuar
atribuído a 1 ou mais divisões.
2

Confirme a eliminação do tipo de divisão clicando em "Sim" ou
clique em "Não" para abortar.

4.2

Ligar divisões e unidades

Descrição
Utilize esta página para criar uma ligação entre cada divisão do
PMS e a unidade de ar condicionado nesta divisão.
Página dos perfis
Para aceder à página de ligação:
1

Escolha "Ligar divisões e unidades" no menu principal.
Resultado: A página de ligação é apresentada:

INFORMAÇÕES
Uma actualização da base de dados do PSM só é
necessária após um encerramento prolongado da
aplicação, ou quando uma nova divisão está em falta na
lista.
INFORMAÇÕES
De acordo com a orientação da Oracle, são necessários
pelo menos 2 minutos após efectuar a ligação ao PMS
antes de ser possível carregar ou recarregar a base de
dados do PMS. Regra geral, demora 2 minutos após o
início de sessão com uma conta de administrador.
INFORMAÇÕES
O carregamento da base de dados depende do número de
divisões, mas pode demorar até 2 minutos para um hotel
de grandes dimensões.
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INFORMAÇÕES
Configuração

Por cima das listas das divisões e unidades encontra-se
uma função de pesquisa.

Administrador

- Divisões
Tipo de divisão

Divisões
Perfis
Tipos de divisão

É possível pesquisar uma parte de uma palavra ou de um
número para encurtar a lista.

4.2.1

Divisões

Ligar divisões e unidades

1

Seleccione uma divisão do hotel à esquerda.

2

Seleccione uma unidade de ar condicionado à direita.

3

Seleccione um tipo de divisão.

4

Clique em "Ligar" para atribuir a unidade de ar condicionado à
divisão do hotel.

Resultado: A divisão do hotel e a unidade de ar condicionado estão
agora ligados. Esta ligação é mostrada numa lista na coluna do
meio.

Cancelar

4.3.1

Atribuir tipos de divisão
Interface do PMS da Daikin

Configuração

NOTIFICAÇÃO

Guardar

Administrador

- Divisões
Tipo de divisão

Divisões
Perfis

Após ligar uma divisão a uma unidade, aguarde até que a
divisão e a unidade correspondentes na coluna da
esquerda e da direita sejam desseleccionadas antes de
seleccionar a próxima divisão e unidade.

Tipos de divisão
Divisões

INFORMAÇÕES
Cada vez que uma divisão é ligada a uma unidade de
exterior, a mensagem "Controlo desligado" é apresentada
durante breves instantes.
Cancelar

4.2.2

Para aceder à página de ligação:
1

2

Encontre a divisão na lista.
INFORMAÇÕES

Resultado: A página de ligação é apresentada.

Está disponível uma função de pesquisa para encontrar
uma divisão na lista.

Clique no ícone
meio.

4.3

ao lado da ligação na lista da coluna do

É possível pesquisar uma parte de uma palavra ou de um
número para encurtar a lista.
2

Seleccione um tipo de divisão no menu pendente.

3

Repita os passos anteriores para as restantes divisões, se
necessário.

4

Clique no botão "Guardar" para guardar todas as modificações
ou no botão "Cancelar" para voltar à última configuração
guardada.

Divisões

Descrição
Não é possível adicionar, renomear ou remover divisões. No
entanto, o tipo de divisão atribuído a cada divisão pode ser
modificado aqui. Para maior rapidez, recomendados atribuir os tipos
de divisão na página "4.2 Ligar divisões e unidades" na página 11.
NOTIFICAÇÃO
Verifique se existem campos de "Tipo de divisão" vazios.
Seleccione um tipo de divisão para os campos que
estiverem vazios.
Página Divisões
Para aceder à página das divisões:
Escolha "Configuração" no menu principal.
Resultado: É apresentada a página "Perfis".
2

1

Escolha "Ligar divisões e unidades" no menu principal.

Resultado: A ligação é removida da lista da coluna do meio e
do painel de controlo.

1

Guardar

Remover uma ligação

Escolha "Divisões" à esquerda do ecrã.
Resultado: É apresentada a página "Divisões":

4.4

Gestão de utilizadores

É recomendado que cada utilizador tenha a sua conta de utilizador
para iniciar sessão na interface.
Estão disponíveis dois níveis de conta: a função de administrador e
a função de utilizador. A função de administrador tem acesso a
todos os tópicos de menu, enquanto a função de utilizador apenas
pode visualizar os seguintes tópicos:
▪
▪
▪
▪

Pré-aquecimento/pré-refrigeração,
Estado de ligação,
Terminar sessão,
Parar o controlo.

A gestão de utilizadores inclui adicionar, remover e editar contas de
utilizador.
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INFORMAÇÕES

Administrador

Gestão de utilizadores

As palavras-passe não podem ser alteradas de forma
directa. Para alterar a palavra-passe de um utilizador,
primeiro remova e, em seguida, volte a adicionar a conta
de utilizador para definir uma nova palavra-passe.

Nome completo

Nome de utilizador

Função

Editar

Eliminar

Adicionar utilizador

A conta de administrador não pode ser eliminada e a
função do administrador não pode ser alterada.

4.4.1

Adicionar utilizadores

Para aceder à página de gestão de utilizadores:
1

Escolha "Gestão de utilizadores" no menu principal.
Resultado: A página de gestão de utilizadores é apresentada:
Interface do PMS da Daikin

Administrador

2

Gestão de utilizadores

Clique no ícone

para editar a conta de utilizador.

Resultado: É apresentada a seguinte caixa de diálogo:

Nome completo

Nome de utilizador

Função

Editar

Eliminar

Editar utilizador
Nome
Adicionar utilizador

Função
Utilizador
Nome de utilizador

Guardar

3
2

Clique no botão "Adicionar utilizador" para adicionar uma conta
de utilizador.

Edite um ou mais dos seguintes campos:
▪ Nome,
▪ Função,
▪ Nome de utilizador.

Resultado: É apresentada a seguinte caixa de diálogo:
4

Adicionar utilizador

Cancelar

Nome completo

Clique no botão "Guardar" para guardar as alterações ou no
botão "Cancelar" para abortar.
INFORMAÇÕES

Função

As palavras-passe não podem ser alteradas de forma
directa. Para alterar a palavra-passe de um utilizador,
primeiro remova e, em seguida, volte a adicionar a conta
de utilizador para definir uma nova palavra-passe.

Nome de utilizador

Palavra-passe

A conta de administrador não pode ser eliminada e a
função do administrador não pode ser alterada.

Confirmar palavra-passe

4.4.3
Cancelar

Criar

Para aceder à página de gestão de utilizadores:
1

3

Introduza o nome completo.

4

Seleccione a função.

5

Introduza o nome de utilizador, que é apresentado no ecrã de
início de sessão.

6

Introduza uma palavra-passe para utilizar com esta conta.

7

Introduza novamente a palavra-passe para confirmar.

8

Clique no botão "Criar" para criar a conta de utilizador ou no
botão "Cancelar" para abortar.

Remover um utilizador

Escolha "Gestão de utilizadores" no menu principal.
Resultado: A página de gestão de utilizadores é apresentada.

2

Clique no ícone

Remover utilizador
Tem a certeza?

Sim

4.4.2

Editar utilizadores

Para aceder à página de gestão de utilizadores:
1

ao lado do utilizador.

Resultado: É apresentada a seguinte caixa de diálogo:

3

Não

Clique no botão "Sim" para remover o utilizador ou no botão
"Cancelar" para abortar.

Escolha "Gestão de utilizadores" no menu principal.
Resultado: A página de gestão de utilizadores é apresentada.

Guia de referência do utilizador
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5 Funcionamento
Nome

5

Funcionamento

5.1

Painel de controlo

5.1.1

Visão geral do painel de controlo

Ícones

Descrição
A unidade será "Ligada"

Ligado/Desligado
I

A unidade será "Desligada"
0

Se necessário, aceda à vista do painel de controlo
escolhendo"Painel de controlo" no menu principal. Também é
possível aceder à vista do painel de controlo clicando no logótipo
Daikin no canto superior esquerdo do ecrã.

Temperatura
interior

Temperatura interior efectiva

A janela do browser pode ser dimensionada (Ctrl+roda do rato). No
entanto, o melhor ajuste é normalmente alcançado a uma escala de
100%.

Temperatura do
ponto de regulação

Temperatura pretendida

Modo

Modo de aquecimento

No painel de controlo, cada ligação existente de uma divisão e de
uma unidade é representada como um mosaico.
O painel de controlo possui as seguintes características:
Interface do PMS da Daikin
Automático

a b

Todas as divisões

Manual

c

Modo de arrefecimento
Administrador

e

d

Pesquisar …

f

Modo automático

D

Modo dependente

Modo de ventilação
h

g

Velocidade do ventilador

Ventilador
a
b
c
d
e
f
g
h

a

Comutação de perfil automática ou manual
Logótipo/botão de início
Temperatura exterior média
Perfil actual
Filtro do tipo de divisão
Pesquisar/filtrar nomes de hóspedes ou divisões
Divisão seleccionada para "Pré-aquecimento/prérefrigeração"
Divisão em "Pré-aquecimento/pré-refrigeração"

INFORMAÇÕES
As opções disponíveis para Ventilador e Modo de
funcionamento dependem das capacidades da unidade
interior.
INFORMAÇÕES

d

b

As temperaturas mínima e máxima apenas podem ser
reguladas dentro das regulações-limite do perfil
seleccionado.

e

c

f
a
b
c
d
e
f

Nome do hóspede
Número/nome da divisão
Temperatura ambiente
Modo de funcionamento
Ponto de regulação
Erro da unidade interior

INFORMAÇÕES
A interface do PMS utiliza apenas temperaturas em graus
Celsius.

INFORMAÇÕES

5.2

Pré-aquecimento e préarrefecimento

5.2.1

Descrição do pré-aquecimento e préarrefecimento

A temperatura exterior média é medida pelos sensores
das unidades de exterior.
O valor depende da posição destas unidades de exterior e
da posição do sensor nestas unidades (a incidência da luz
solar directa no sensor provoca valores mais elevados).

Descrição

5.1.2

Modificar as regulações da divisão

Clique num mosaico para modificar as regulações dessa divisão.
Quarto

A hora do pré-aquecimento/pré-arrefecimento é regulada na
configuração do tipo de divisão. O pré-aquecimento/préarrefecimento deve ser utilizado antes da hora recomendada de
check-in do hotel.
Os diferentes tipos de divisão podem ter regulações de préaquecimento/pré-arrefecimento diferentes. Deste modo, é possível
efectuar check-ins antecipados e tardios.

Regulações
Ligado/Desligado

Temperatura do ponto de regulação

Modo

Ventilador

Guia de referência do utilizador
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6 Registo e activação
INFORMAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

As regulações do pré-aquecimento/pré-arrefecimento são
removidas quando o sistema do PMS está a enviar um
comando de "auditoria nocturna" (normalmente entre as
00h00 e as 03h00).

As regulações do pré-aquecimento/pré-arrefecimento que
serão aplicadas para pré-aquecimento/pré-arrefecimento
são aquelas que pertencem ao perfil seleccionado (manual
ou automático) na hora de início do pré-aquecimento/préarrefecimento.

Página do pré-aquecimento/pré-arrefecimento
Interface do PMS da Daikin
Automático

Administrador

Todas as divisões

Manual

5.3

Pesquisar …

Parar o controlo

Descrição
Esta função impede que a Interface do PMS da Daikin controle as
unidades interiores, enquanto o restante software permanece
operacional. A temperatura ambiente, as regulações da unidade
interior efectuadas pelo cliente e a ocupação da divisão continuam a
ser apresentadas quando o controlo está desligado.

5.3.1
1
Seleccionar divisões para pré-aquecimento/pré-refrigeração

Cancelar

Escolha "Parar o controlo" no menu principal.
Resultado: É apresentada a seguinte caixa de diálogo:

Guardar

Para aceder à página do pré-aquecimento/pré-arrefecimento:

Parar o controlo

Parar o controlo
Tem a certeza? O PMS Interface não controlará as unidades de ar condicionado,

1

Escolha "Pré-aquecimento/pré-refrigeração" no menu principal.

mas continuará a mostrar a temperatura da sala e as regulações.

Resultado: É apresentada a página "Pré-aquecimento/prérefrigeração".

5.2.2
1

Activar/desactivar o pré-aquecimento/préarrefecimento

Clique num ou mais mosaicos da divisão para activar o préaquecimento/pré-arrefecimento.

Sim

2

Não

Clique em "Sim".

Resultado: A Interface do PMS da Daikin já NÃO controla as
unidades interiores. A mensagem "Controlo desligado" é
apresentada na barra de título.
INFORMAÇÕES
Com "Controlo desligado", a Interface do PMS da Daikin
continua a monitorizar a ocupação da divisão, a
temperatura ambiente, o modo de funcionamento da
unidade interior e o ponto de regulação da unidade
interior.

Resultado: Cada divisão seleccionada é indicada por uma
marca de verificação.
2

Clique no botão "Guardar" para guardar as alterações ou no
botão "Cancelar" para abortar.

5.3.2
1

Iniciar o controlo

Escolha "Iniciar o controlo" no menu principal.

Resultado: A Interface do PMS da Daikin retoma imediatamente o
controlo das unidades interiores.

5.4
Resultado: Um ponto vazio indica que a divisão está
seleccionada para pré-aquecimento/pré-arrefecimento. O préaquecimento/pré-arrefecimento da divisão será iniciado após o
check-out e à hora de início previamente regulada do préaquecimento/pré-arrefecimento (consulte "Visão geral das
regulações da unidade" na página 10).

Sair da aplicação

Descrição
Esta função encerra a aplicação da Interface do PMS da Daikin.
Apenas está disponível para administradores.
Isto significa que não é possível reiniciar a aplicação a partir do
browser, ao contrário da função "Parar o controlo".
Para reiniciar a interface do PMS, aceda ao PC de instalação e
reinicie a aplicação "Daikin PMS Interface.exe" conforme explicado
anteriormente neste guia de referência.

Resultado: Um ponto preenchido indica que a divisão se
encontra em pré-aquecimento/pré-arrefecimento. Isto apenas
pode acontecer quando o check-out da divisão é efectuado e a
hora actual é posterior à hora de início previamente regulada
do pré-aquecimento/pré-arrefecimento. A selecção do préaquecimento/pré-arrefecimento será removida no momento do
check-in.

6

Registo e activação

Descrição
É necessário um registo para utilizar este software durante um
período superior ao período de avaliação de 30 dias. Após o
software ser registado, a mensagem "Avaliação" é removida da
barra de título.
Certifique-se de que tem um documento de registo à mão para cada
controlador que necessita de ser registado:

Guia de referência do utilizador
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6 Registo e activação
Registo
Introduza as credenciais do documento de registo

Nome de utilizador
Palavra-passe

CANCELAR

OK

6.1

Activação automática

Se o PC de instalação tiver acesso à Internet, é possível seleccionar
o procedimento seguinte para Activação automática:
1

5

Introduza o Nome de utilizador de registo e a Palavra-passe
constantes no documento de registo.

6

Clique em "OK" para confirmar ou em "Cancelar" para abortar.

Resultado: O intelligent Touch Controller é activado com sucesso.
O software está agora totalmente funcional.
Interface do PMS da Daikin

Administrador

Registo e Activação

Escolha "Registo" no menu principal.

Endereço IP

ID do controlador

Chave de registo

Chave de activação

Activado

Resultado: É apresentada a página "Registo":
Interface do PMS da Daikin

Administrador

Registo e Activação
Endereço IP

ID do controlador

Chave de registo

Chave de activação

Activação automática

Activado

Activação manual

Caso existam mais controladores ligados à Interface do PMS da
Daikin, repita os passos acima para os outros controladores listados
na página de registo. Cada controlador requer um documento de
registo individual.
2

Introduza o código de registo (consulte o documento de
registo).
Interface do PMS da Daikin

Administrador

Registo e Activação
Endereço IP

ID do controlador

Chave de registo

Chave de activação

Activação automática

Activado

Activação manual

6.2

Activação manual

Se o PC de instalação NÃO tiver acesso à Internet, é possível
seleccionar o procedimento seguinte para Activação manual:
1

Escolha "Registo" no menu principal.
Resultado: É apresentada a página "Registo":
Interface do PMS da Daikin

Administrador

Registo e Activação
Endereço IP

ID do controlador

Chave de registo

Chave de activação

Activação automática

3

Activado

Activação manual

Clique no botão "Activação automática".
Resultado: A caixa de diálogo "Termos de utilização" é
apresentada:

Termos de utilização
Aceita os Termos de utilização estipuladas pelo guia de referência do
utilizador?

2

Pegue no documento de registo e anote o ID do controlador
apresentado no ecrã de registo.

3

Noutro computador, com acesso à Internet, aceda ao portal de
registo https://sw-registrations.daikin.eu.

Procure o guia de referência do utilizador do DCM010A51 em www.daikin.eu
e descarregue-o.

Aceitar

4

Recusar

Leia os termos de utilização (consulte "2 Termos de
utilização" na página 2) e clique em "Aceitar" ou "Recusar" (é
necessário clicar em "Aceitar" para ir para o passo seguinte).

Resultado: A caixa de diálogo "Iniciar sessão" é apresentada:

Resultado: A caixa de diálogo "Registo de conta" é
apresentada:

Guia de referência do utilizador
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7 Actualização do software
10 Clique no botão "Activação manual".
Resultado: A caixa de diálogo "Termos de utilização" é
apresentada:

Nome de utilizador

Termos de utilização

Palavra-passe
Aceita os Termos de utilização estipuladas pelo guia de referência do
utilizador?
Procure o guia de referência do utilizador do DCM010A51 em www.daikin.eu
e descarregue-o.

Recusar

Aceitar

4

Introduza o Nome de utilizador de registo e a Palavra-passe
constantes no documento de registo.

5

Clique no botão "Iniciar sessão".
Resultado: É apresentado o seguinte ecrã, que pede o ID do
controlador:

11 Leia os termos de utilização (consulte "2 Termos de
utilização" na página 2) e clique em "Aceitar" ou "Recusar". É
necessário clicar em "Aceitar" para ir para o passo seguinte.
Resultado: A caixa de diálogo "Registo de conta" é
apresentada:
Registo
Introduza as credenciais do documento de registo

Nome de utilizador
Activação
Chave de registo:

CANCELAR

OK

ID do controlador:

Activar

12 Introduza o Nome de utilizador de registo constante no
documento de registo.
13 Clique em "OK" para confirmar ou em "Cancelar" para abortar.
Resultado: O intelligent Touch Controller é activado com sucesso.
O software está agora totalmente funcional.

6

Introduza o ID do controlador anteriormente anotado no
documento de registo.

7

Clique no botão "Activar".

Caso existam mais controladores ligados à Interface do PMS da
Daikin, repita os passos acima para os outros controladores listados
na página de registo. Cada controlador requer um documento de
registo individual.
INFORMAÇÕES
Por vezes, o endereço MAC do iTM é necessário para
rastrear um controlador. O endereço MAC encontra-se no
autocolante de produto do iTM.

Resultado: É apresentado um ecrã que mostra a chave de
registo, o ID do controlador e o código de activação:

Activação

7

Chave de registo:
ID do controlador:
Código de activação:

Actualização do software

Descrição
Caso seja possível descarregar uma nova versão de "Daikin PMS
Interface.exe", o software no PC de instalação é actualizado,
substituindo o ficheiro executável antigo.
Este processo de actualização NÃO modifica nem destrói a
configuração da Interface do PMS da Daikin.

8

8

Anote o código de activação no documento de registo.

9

Volte para o PC de instalação e introduza o código de
activação.
Interface do PMS da Daikin

Administrador

Cópia de segurança do
sistema

Como efectuar
configuração

cópias

de

segurança

dos

ficheiros

de

Registo e Activação

Endereço IP

ID do controlador

Chave de registo

Chave de activação

Activação automática

Activado

Activação manual

É recomendado efectuar diariamente uma cópia de segurança do
"ficheiro aberto ao vivo" para um local onde são guardados os
ficheiros de configuração que estão localizados no directório
"%AppData%\Daikin". Contacte o seu consultor informático para
obter assistência com a configuração da estratégia adequada de
cópia de segurança.
Caso uma cópia de segurança de um "ficheiro aberto ao vivo" NÃO
seja possível, é recomendado efectuar uma cópia de segurança
manual para um local onde os ficheiros são guardados cada vez
que a configuração é alterada.
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8 Cópia de segurança do sistema
▪ Pare o software "Daikin PMS Interface.exe".
▪ Efectue uma cópia de segurança do directório "%AppData%
\Daikin".
▪ Inicie o software "Daikin PMS Interface.exe".
Quando efectuar cópias de segurança dos ficheiros de
configuração
Uma configuração é alterada se uma das seguintes regulações for
modificada:
▪ Ligações da divisão à unidade são adicionadas, removidas
ou alteradas.
▪ Estações são adicionadas, removidas ou modificadas.
▪ O tipo de divisão de uma ou mais divisões é alterado.
▪ A configuração da interface é alterada.
▪ As regulações da divisão para check-in, check-out ou préaquecimento/pré-arrefecimento são alteradas.
▪ Utilizadores são adicionados, removidos ou alterados.
▪ Os nomes dos tipos de divisão ou das estações são
alterados.
▪ Uma interface (iTM) é registada.
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Interface do PMS da Daikin – Ficha de informações

Interface do PMS da Daikin – Ficha de informações
Informações da Interface do PMS da Daikin
Endereço IP
Número da porta HTTP
Número da porta WebSocket

As informações da Interface do PMS da Daikin são definidas pelo PC no qual
o software Daikin é executado e pelos números de portas disponíveis no PC.
Utilize o TCPView para encontrar as portas disponíveis. Os números de porta
predefinidos são 3000 e 3456. Consulte o manual do utilizador relativamente à
alteração dos números de porta predefinidos.

Informações do PMS da Oracle - IFC
Endereço IP PMS
Número da porta PMS

As informações do PMS da Oracle - IFC são fornecidas pela filial da Oracle
que instalou e configurou o conector IFC da Interface do PMS da Daikin no
Servidor de Integração de Fornecedores.

As informações do Controlador Daikin podem ser recuperadas a partir dos controladores do intelligent Touch Manager ligados à mesma rede. No máximo,
5 controladores Daikin podem ser controlados pelo software da Interface do PMS da Daikin. A versão do software do controlador do intelligent Touch Manager
deve ser, pelo menos, a v1.23, e a opção I7F da Web tem de estar activada.

Controlador Daikin 1

Controlador Daikin 2

Versão do firmware

Versão do firmware

Endereço IP

Endereço IP

Número da porta

Número da porta

Nome de utilizador da I/F da Web

Nome de utilizador da I/F da Web

Palavra-passe da I/F da Web

Palavra-passe da I/F da Web

Controlador Daikin 3

Controlador Daikin 4

Versão do firmware

Versão do firmware

Endereço IP

Endereço IP

Número da porta

Número da porta

Nome de utilizador da I/F da Web

Nome de utilizador da I/F da Web

Palavra-passe da I/F da Web

Palavra-passe da I/F da Web

Controlador Daikin 5
Versão do firmware
Endereço IP
Número da porta
Nome de utilizador da I/F da Web
Palavra-passe da I/F da Web
Credenciais do administrador
Nome de utilizador
Palavra-passe

Certifique-se de que NUNCA perde estas credenciais iniciais do administrador,
pois pode levar a uma recolocação em funcionamento total do hotel.
Caso esta situação alguma vez aconteça, contacte a assistência Daikin.
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