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Daikin PMS Arayüzü – Bilgi formu
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Bu doküman hakkında

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen:

18

▪ Kullanıcı referans kılavuzu:
▪ Temel ve gelişmiş kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve
arkaplan bilgileri
▪ Format: Dijital dosyaların bulunduğu adres http://www.daikin.eu
Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web
sitesinden veya montörünüzden ulaşabilirsiniz.
Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.

2

Kullanım Şartları

Daikin PMS Arayüzünü kullanabilmeniz için Kullanım Şartlarını kabul
etmeniz gerekir:
Lütfen bu kullanım koşullarını baştan sona dikkatle okuyun.
Bu şartlar ve koşullar ('Kullanım Şartları') Daikin PMS Arayüzünün
('Yazılım') kullanımıyla ilgili olarak kayıtlı adresi Zandvoordestraat
300, 8400 Oostende, Belçika olan Daikin Europe N.V şirketi
('Daikin') ile sizin ('Siz' veya 'Sizin') aranızda hukuken bağlayıcı bir
anlaşma olup Daikin ile Sizin aranızdaki tüm anlaşmayı
oluşturmaktadır. Bu Kullanım Şartları, Sizin tarafınızdan ortaya
konmuş her tür hüküm, şart ve koşulu ilga eder ve dolayısıyla
tarafların hakları işbu belgedeki hüküm, şart ve koşullara
münhasıran tabidir.
Yazılımı kullanarak, bu Kullanım Şartlarının hüküm ve koşullarına
bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Şartlarını kabul
etmiyorsanız Yazılımı hiçbir şekilde kullanamazsınız.
Yazılımın Kullanımı
İşbu Kullanım Şartlarının kayıt ve koşullarına bağlı olarak Daikin,
EMEA bölgesinde Tercih ettiğiniz ülkede Daikin cihazınızı izlemek ve
kontrol etmek amacıyla Yazılımı Daikin tarafından belirtilen uygun
işletim sistemiyle kullanabilmeniz için Size münhasır olmayan ve
temlik edilemez bir lisans sağlamaktadır.
Bu Kullanım Şartları yukarıda anlatılanların haricinde bir kullanım
hakkı tanımaz. Özellikle, Daikin'in yazılı izni olmaksızın Yazılımın
tekrar dağıtılması, satışı, kiralanması, veya ihracatının kesinlikle
yasak olduğu tarafınıza bildirilmiş kabul edilir. Bu Kullanım Şartları
kapsamında açıkça izin verilmemişse Yazılımı veya herhangi bir
kısmını kopyalayamaz, çoğaltamaz, tadil edemez, aktaramaz veya
dağıtamazsınız ve üçüncü tarafların bunları yapmasına yardımcı
olamazsınız. Yazılım üzerinden yasa dışı herhangi bir bilgi
iletmeyeceksiniz.
Yazılımımızı, web sitesine zarar veren veya web sitesinin
erişilebilirlik veya kullanılabilirliğinin bozulmasına neden olan
herhangi bir şekilde; veya yasalara aykırı, yasa dışı, hileli veya
zararlı ya da yasalara aykırı, yasa dışı, hileli veya zararlı amaç veya
faaliyetlerle bağlantılı olarak herhangi bir şekilde veya herhangi bir
amaçla kullanmamalısınız. Herhangi bir casus yazılımı, bilgisayar
virüsü, Truva atı, solucan veya diğer kötü niyetli bilgisayar
yazılımlarından oluşan (veya bunlarla bağlantılı olan) herhangi bir
materyali
kopyalamak,
depolamak,
barındırmak,
iletmek,
göndermek, kullanmak ,yayınlamak veya dağıtmak için Yazılımımızı
kullanmamalısınız.
Yazılım hakkında herhangi bir üçüncü tarafın yasal haklarını ihlal
eden ve Siz veya Daikin'e ya da üçüncü bir tarafa (her durumda
geçerli herhangi bir yasa uyarınca) karşı yasal işlem yapılmasına
neden olabilecek yasalara aykırı veya yasa dışı olan herhangi bir
bilgi vermeyeceksiniz.

Hedef okuyucu

Yazılım, maliyeti ve masrafları Size ait olmak üzere, Sizin
cihazınızda Kullanım Şartlarına göre indirilecek, kurulacak ve
kullanılacaktır.

Son kullanıcılar

Hesap kaydı

▪ Dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklayın.
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2 Kullanım Şartları
Bu Yazılımın belirli fonksiyonları için önceden bir hesap kaydı
yaptırmanız gerekebilir. Yazılım, reşit olmayan kişilere yönelik
değildir ve reşit olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. Reşit
olmayanların Yazılımı kullanmasına izin verilmez.
Daikin, bu Yazılımın kullanımını, kayıt işlemini gerçekleştiren
Kullanıcı'nın kullanımı olarak kabul eder. Daikin, Sizin kayıtlı
hesabınızın Sizin tarafınızdan uygun olmayan şekilde yönetilmesine
bağlı olarak kayıtlı hesapların üçüncü kişilerce kötüye veya amacı
dışında kullanımı neticesinde ortaya çıkan hiç bir zararda hiç bir
koşul altında sorumlu değildir.
Telif Hakkı
Daikin, Yazılım içerisindeki her tür (fikri) mülkiyet hakkının sahibi
veya imtiyaz sahibidir ve aksi işbu Kullanım Şartlarında açıkça
belirtilmedikçe söz konusu fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak hiç bir
şekilde hak sahibi olmadığınızı kabul edersiniz.
Ticari İsimler / Ticari Markalar
Daikin'a ait Yazılım vasıtasıyla görüntülenen tüm Ticari İsimler ve
Ticari Markaların (varsa) yegane mülkiyet hakkı veya imtiyaz hakkı
şimdi ve bundan sonra Daikin veya bağlı kuruluşlarına ait olacaktır.
Yazılımı kullanıyor oluşunuz, Yazılım vasıtasıyla görüntülenen Ticari
İsimler veya Ticari Markaların (varsa) kullanımına dair herhangi bir
imtiyaz veya kullanım hakkının ima yoluyla veya başka bir şekilde
verildiği anlamına gelmez.
Garantinin Reddi
Daikin bu Yazılımın içeriğini (çeviriler dahil) eldeki mevcut bilgilere
göre derlemiştir. Ancak mevcut Yazılım (ve içeriği) sadece bilgilerle
düzenlenmiştir ve Daikin'i bağlayıcı herhangi bir teklif oluşturmaz.
Daikin, Yazılımın hatasız olduğuna dair bir garanti vermez. İşbu
Yazılım ve içeriğinin "OLDUĞU GİBİ" temin edilmiş olup zapta ve
ihlale karşı teminat, ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk
için zımni garantiler de dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
Yazılımın veya içeriğinin ve birlikte sunulan ürünler ve hizmetlerin
tamlığı, hazır bulunması, doğruluğu, güvenilirliği veya içeriğine dair
açık veya zımni hiçbir garanti verilmemiştir.
Bu Yazılım, olası tasarım kusurları ve yazılım hataları da dahil olup
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yapısal sınırlamalara sahiptir.
Yazılımın kalitesi ve çalışmasına dair tüm riskler Size aittir ve
herhangi bir amaçla kullanmadan önce Sizin gerek duyduklarınızı
yaptığından emin olma sorumluluğu (test haricindeki işlemler) Size
aittir.
Sınırlı Sorumluluk
Yazılımı kullandığınızda tüm riskin Size ait olduğunu kabul edersiniz.
Yazılımın ve içeriğinin kullanımına bağlı olarak Sizin veya üçüncü
tarafların herhangi bir şekilde maruz kalabileceği herhangi bir zarar,
hasar, ziyan, yaralanma, masraf, işlerin durması, ticari bilgi kaybı,
ticaretin yarıda kesilmesi, bilgisayar arızası nedeniyle, Daikin söz
konusu kaybı bilse veya böyle bir kaybın gerçekleşebilme olasılığını
bilme zorunluluğu olsa bile, çalışan, alt yüklenici, acente, temsilci,
danışman, montör veya başka herhangi bir sıfatla Daikin veya bağlı
şirketleri aleyhinde hiç bir koşul altında talepte bulunmayacağınızı
kabul edersiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde,
Daikin Yazılımın kullanımından veya yetersizliğinden ve/veya
içeriğinin yorumlanmasından kaynaklanabilecek hiçbir doğrudan,
dolaylı, genel, özel, arızi, cezai ve/veya sonuç mahiyetindeki
hasarlar, maliyetler, harcamalar ve/veya kayıplardan dolayı sorumlu
tutulmayacaktır.
Teminat
Daikin veya bağlı şirketlerinin ihmali sonucu olsun veya olmasın,
Sizin Yazılımı kullanmanızdan kaynaklanan veya Sizin Yazılımı
kullanamamanızdan kaynaklanan veya başka herhangi bir sebepten
kaynaklanan ve Yazılımla bağlantılı olarak nasıl ortaya çıkarsa
çıksın Sizin veya üçüncü tarafların herhangi bir şekilde maruz
kalabileceği herhangi bir zarar, hasar, ziyan, yaralanma, masraf,
işlerin durması, ticari bilgi kaybı, ticaretin yarıda kesilmesi, bilgisayar
arızası nedeniyle oluşabilecek taleplere karşı Daikin ve bağlı
şirketlerine dokunulmazlık sağlayacak ve bunlardan halel
gelmemesini sağlayacaksınız.

Daikin, bu Yazılımın sizin tarafınızdan kullanılmasıyla oluşabilecek
herhangi bir hasarın üçüncü şahıslar tarafından tazmini için yapılan
herhangi bir talepten korunacaktır.
Değişiklik
Daikin kendi takdiriyle ve önceden bildirimde bulunmaksızın zaman
içerisinde Yazılımın daha önceki sürümlerinde değişiklik yapacak
şekilde Yazılımın yeni sürümlerini çıkartma veya Yazılımın içeriğini
güncelleme hakkını saklı tutar (buna işlevsellik ve arayüz
değişiklikleri dahildir).
Daikin kendi takdiriyle ve önceden bildirimde bulunmaksızın
Kullanım Şartlarında zaman içerisinde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar. Yazılıma eriştiğinizde ve kullandığınızda yürürlükte olan
Kullanım Şartlarını öğrenme sorumluluğu Size aittir.
Verilerin Korunması
Uygunsa, Daikin kişisel verileri sadece Yazılımı indirip kullanmayı
seçtiğinizde, böylece içeriğine ilgi gösterdiğinizde toplar ve böylece
Sizin kişisel verileriniz bizim pazarlama departmanımızın
çalışanlarına veya bağlı kuruluşlarımızın veya EMEA bölgesindeki
bağımsız distribütörlerin pazarlama sorumlularına verilebilir ve
bunlar tarafından Sizi Yazılım ve içeriği hakkında bilgilendirmek ve/
veya bu verileri pazarlama ve satış amacıyla Yazılımın ülke/coğrafi
konuma göre kullanımını ölçmek gibi anonim analizlerde kullanmak
için tahsis edilebilirler. Sizin kişisel verilerinizi başka amaçlar için
kullanmayacağız.
Daikin bu kişisel verilerin denetleyicisi olacak ve her zaman Kişisel
Bilgilerin İşlenmesine dair 8 Aralık 1992 tarihli Gizliliğin Korunması
adlı Belçika Kanununa, değişikliklerine ('Belçika Gizlilik Kanunu') ve
uygulama hükümlerine uygun olarak faaliyet gösterecektir.
Belçika Gizlilik Kanunu uyarınca Sizinle ilgili kişisel bilgilere erişme
ve bunları düzeltme ve kaldırma hakkına sahipsiniz. Söz konusu
hakkınızı kullanmak isterseniz bunu ücretsiz olarak ve
info@daikineurope.com adresine eposta ile talepte bulunarak
yapabilirsiniz.
Müşteri, oda veya ünite verileri yönetilen bina/otel ağının dışına
yazılım tarafından günlük kaydı veya iletim işlemleri yapılmaz. Bu
durumda Daikin 3. taraflar veya harici teknolojiler (örn. vpn
bağlantıları, uzaktan erişim, ...) tarafından yerel depolanan verilerin
yönetilen otel/bina ağının dışına aktarılmasından sorumlu değildir.
Yazılımı kullanarak kişisel verilerinizi silmek hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizi sildikten sonra, verileriniz belirli bir süre için günlük
dosyalarında veya yedeklemelerde kullanılabilir durumda kalacaktır.
DENV'nin Kişisel Kullanım Verilerinizi bu Kullanım Şartlarında
belirtilen şartlar altında kullanmasını ve Daikin'in veri koruması için
gerekli şartları sağladığını kanıtlaması ve Kişisel verilerin hatalı veya
yasadışı olarak ifşa edilmesini veya işlenmesini veya kişisel verilerin
kazara kaybolması veya yok edilmesi veya hasar görmesini önlemek
için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri alması koşuluyla
Daikin grubuna veya diğer taraflara ait herhangi bir kuruluşla
paylaşmasını kabul edersiniz.
Burada, Daikin'in Kişisel verilerinizi EEA dışına aktarabileceğini ve
Kişisel Verilerinizi saklamak için Cloud Bilişim Hizmetlerini
kullanabileceğini açıkça kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Daikin,
Kişisel Verilerinizi yetkisiz kişilere karşı korumak için ticari olarak
makul güvenlik teknolojileri (şifreleme, parola koruması ve güvenlik
duvarı koruması gibi) kullanacaktır. Daikin sadece, nihayetinde
Kişisel Verilerinizi yetkisiz kişilere açıklamaktan ticari olarak makul
önlemler almadığının yargısal olarak tespit edildiği takdirde sorumlu
olacaktır.
Muhtelif
Bu Kullanım Şartlarının hükümleri hukuki halefleriniz, yöneticileriniz,
yasal temsilcileriniz ve izne tabi olarak devir yapılmış kişiler için de
geçerli olup bağlayıcıdır.
İşbu belgede aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Kullanım Şartlarının
herhangi bir hükmünün geçersiz veya hükümsüz bulunması
durumunda söz konusu hükmün geçersizliği veya hükümsüzlüğü
işbu Kullanım Şartlarının diğer hükümlerine etki etmeyecek ve söz
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3 Montaj
konusu geçersizlik veya hükümsüzlükten etkilenmeyen diğer tüm
hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Böyle bir
durum söz konusu olduğunda geçersiz veya hükmünü kaybetmiş
hükümleri, geçersiz veya hükmünü kaybetmiş hükmün amacını ve
niyetini mümkün olan azami ölçüde karşılayacak şekilde geçerli ve
yasal olarak uygulanabilir hükümlerle ikame etmeye çalışacağınızı
kabul edersiniz.
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Montaj

3.1

Sisteme genel bakış

3.1.1

Sistem tanımlaması

Bu Kullanım Şartlarının geçerliliği ve yorumlanmasında Belçika
kanunları geçerlidir ve bu Kullanım Şartlarından doğacak her türlü
talep münhasıran Brüksel Mahkemelerine götürülecektir.
İrtibat bilgileri
Başka bir bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya başka sorularınız varsa
bizimle info@daikineurope.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.

Daikin PMS arayüzü, bir Otel Yönetim Sistemi ile Daikin HVAC sistemleri arasındaki arayüz olup, enerji tasarrufu yapabilir, insan eylemlerini
otomatikleştirebilir ve otel müşteri deneyimini iyileştirebilir.

Renk kodlaması:
• Oracle PMS varlıkları
• Daikin yazılımı
• Daikin ısıtma, havalandırma
ve klima sistemi

Opera PMS

(Property Management System)

Kayıt
Sunucusu

Daikin PMS
Interface

Daikin ısıtma,
havalandırma
ve klima
sistemi

BİLGİ
PMS arayüzü bir oda iç ünitesine ayarları sadece giriş,
çıkış işlemi veya önısıtma/önsoğutma için bir tetikleme
olduğunda yürütür. Otel odasındaki müşteri veya otel ön
büro müdürü, istediği zaman bu ayarları değiştirebilir.
iTM Otomatik Geçiş fonksiyonu, PMS arayüzü ayarlarının
üstünde işletim modunu ve ayar noktasını değiştirebilir.

Kullanıcı başvuru kılavuzu

4

Daikin PMS arayüzü
4P509900-1 – 2017.09

3 Montaj
3.1.2

Örnek: Harici PC'de entegrasyon

Tarayıcı tabanlı
kullanıcı
arayüzü

Ağdaki başka herhangi bir bilgisayarda
çalışan web tabanlı kullanıcı arabirimi.
DIII (F1/F2)
DIII (F1/F2)

VRV
FXDQ-A

iTM

LAN

FXDQ-A

DCM601A51

Srv

Opera Server
Opera
PMS

VISrv

WebIF

Vendor Integration Srv
XML

IFC8
IFC8

P1/P2

FXDQ-A

DCM007A51

Uzaktan
kumanda

HTTP

IFC8
konektör
konektör
konektör

Daikin PC
FIAS

Daikin PMS
arayüzü

Yazılım arayüzleri

3.1.3

Örnek: Satıcı Entegrasyon Sunucusunda entegrasyon

Tarayıcı tabanlı
kullanıcı arayüzü

Ağdaki başka herhangi bir bilgisayarda
çalışan web tabanlı kullanıcı arabirimi.
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
Uzaktan
kumanda

IFC8
IFC8
konektör

konektör

FIAS
HTTP

Daikin PMS
arayüzü

Yazılım arayüzleri
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3 Montaj
3.2

BİLGİ

Montaj öncesinde

3.2.1

Gerekli kumanda bilgilerini bulmak için iTM (DCM601A51)
kullanım kılavuzuna bakın.

Montaj yeri gereksinimleri

▪ Maksimum 5 adet iTM kumanda (DCM601A51) bağlanabilir.

6

▪ Her bir iTM kumandanın ürün yazılımı sürümü v1.23 veya daha
yüksektir
▪ Her bir iTM kumandanın web arayüz fonksiyonu (DCM007A51)
etkinleştirilmiştir
▪ Her bir iTM kumandanın ağa doğrudan veya dolaylı bağlantısı
vardır.
BİLGİ
PMS arayüzü tarafından kontrol edilen iTM'nin DIII ağında
ana olarak yapılandırıldığından emin olun.

Bilgi formunun altındaki 2 alan, yönetim hesabı kimlik kanıtlarını
yazmak için kullanılabilir. Bu kimlik kanıtları, arayüz
yapılandırmasının ilk adımları sırasında oluşturulacaktır.

3.3

Daikin PMS arayüz yazılımını
yükleme

3.3.1

Uyumluluk

Oracle PMS uyumluluğu
▪ 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 ve üstü

BİLGİ

▪ Oracle Suite 8 keyless sürümü.

iTM'deki programların kaldırılması veya devre dışı
bırakılması önerilir. Programlama, PMS arayüz ayarları ile
çakışmalara neden olabilir.

PC platform uyumluluğu
▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 & 10
▪ Microsoft Server 2012 & 2016.

3.2.2

Bilgi formunu doldurmak için

Tarayıcı Uyumluluğu

Ön şart: Bilgi formunu yazdırın. Bilgi formu bu dokümanın sonunda
bulunabilir (bkz." Daikin PMS Arayüzü – Bilgi formu" sayfa 18).
1

Oracle'ın bir IFC8 konektörü kurmasını sağlayın ve bu IFC8
konektörünün IP adresi ve port numarasını not edin.

2

Kurulum PC'sine (üzerinde Daikin PMS arayüzü kurulacak olan)
ait IP adresi alın ve bilgi formuna not edin.

▪ Google Chrome v58 veya sonrası (tercih edilen tarayıcı)
▪ Internet Explorer v11
▪ Mozilla Firefox v54 veya sonrası
▪ Minimum tarayıcı çözünürlüğü: 1024 piksel genişlik ve 600 piksel
yükseklik.
iTM uyumluluğu

BİLGİ
Daikin PMS arayüzü yazılımı, Oracle Satıcı Entegrasyon
Sunucusuna veya ayrı bir PC üzerine kurulabilir.
Tercih edilen seçenek Oracle yazılımıyla
önlemek için ayrı bir bilgisayar kullanmaktır.
3

Kurulum PC'si üzerinde
bulunmadığını kontrol edin:

aşağıdaki

portların

etkileşimi
bulunup

▪ HTTP port numarası 3000
▪ Web Yuvası port numarası 3456
BİLDİRİM
Kurulum PC'sinin güvenlik
engellemediğinden emin olun.

▪ iTM 2 (DCM601A51) ile sadece ürün yazılımı sürümü v1.23 veya
üstü ile uyumludur
▪ Web I/F HTTP arayüz seçeneği (DCM007A51) YÜKLENMELİDİR.
İç ünite uyumluluğu
▪ PMS arayüzü, iTM tarafından kontrol edilen "İç", "Hydrobox" ve
"Vantilator" ünitelerini destekler. İç ünitenin özelliklerine bağlı
olarak belirli işletim ve fan modlarının seçimi yapılabilir. iTM
üzerine bağlı olan dış ünitelerin sadece dış sıcaklığı okumaları
desteklenir.

3.3.2
duvarının

bu

portları

BİLGİ

1

"Daikin PMS Interface.exe" nin son sürümünü my.daikin.eu
adresinden indirin (sadece Daikin Montajcıları erişebilir).

2

Dosyayı arayüz yazılımının kullanılacağı PC'ye kaydedin.
Yürütülebilir dosya herhangi bir dizinden başlatılabilir, ancak
özel bir dizin (ör. D:\Daikin_PMS_Interface) oluşturmanız
önerilir.

3

"Daikin PMS Interface.exe" yazılımını ilk kez çalıştırın.

Gerekirse, belirli port numaralarının mevcut olup
olmadığını kontrol etmek için Microsoft ücretsiz TCPView
aracını PC'den çalıştırın.
4

5

Her iki port serbest ise bilgi formuna bunları not edin. Bir port
boş değilse, bu varsayılan bağlantı noktalarının nasıl
değiştirileceğine dair bilgi için "3.3.3 Demo modu" sayfa 7
konusuna bakın. Bu değişikliklerde sizi desteklemek için IT
desteğinize veya satıcınıza başvurun.

Yazılımı yüklemek için

Sonuç: "DEMO" ve peşinden uygulamaya bağlanmak için IP
adresi ile port gösteren siyah bir komut penceresi görüntülenir:

Her bir iTM kumanda (DCM601A51) için aşağıdaki bilgileri
toplayıp not edin:
▪
▪
▪
▪
▪

Ürün yazılımı sürümü (minimum v1.23)
IP adresi
Port numarası
Web arayüzü kullanıcı adı
Web arayüzü parolası
BİLGİ
iTM web arayüzü için port numarası 80 ve iTM Web I/F
arayüzü için port numarası 8081 kullanılması önerilir.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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4

Sayfaya git: Kurulum PC'sinde http://localhost:3000 veya ağdaki
herhangi başka bir PC'de http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (kurulum
PC'sine ait IP adresi ve port).
Sonuç: Oturum açma ekranı görüntülenir. Demo modunda
oturum açmak için herhangi bir kimlik kanıtı kullanılabilir.

Bu sayfayı tarayıcınızın favorilerine eklemek için bir dakikanızı
ayırın.

3.3.3

3

Bu hesap için bir Parola girin.

4

Parola onayını yapın.

5

Bir sonraki adıma geçmek için "Sonraki" düğmesine tıklayın.

Bu yönetici kimlik kanıtlarını "3.2.2 Bilgi formunu doldurmak
için" sayfa 6 konusunda açıklandığı gibi not edin.
Daikin kumandalarına bağlanın
Yapılandırma

Demo modu

Daikin kumandalarına bağlanın
Bağlamak istediğiniz Daikin kumandasının IP adresini ve port numarasını girin

Açıklama

Kumanda

1:

Varsayılan olarak, uygulama demo modunda çalışır. Demo
uygulaması, yazılımın grafiksel bir sunumudur. Harici donanım eksik
olduğu için bazı işlevler düzgün çalışmaz.
Uzaktan kumanda ekle

Arayüzün düzgün çalışması için demo modunun kapatılması gerekir.
Demo modundan çıkmak için aşağıdaki prosedüre bakın.

Bağlantı testi

Sonraki

Bu demo modunun davranışı, gerçek donanımın bulunmaması
nedeniyle kullanım kılavuzuna her zaman uygun olmadığı için daha
fazla detaylandırılmamıştır.

6

Bağlamak istediğiniz Daikin kumandasının IP adresini ve port
numarasını girin.

Ekran modundan çıkmak için

7

iTM Web arayüzü kullanıcı adı girişini yapın.

8

iTM Web arayüzü parolası girişini yapın.

1

"Daikin PMS Interface.exe" programını durdurun.

2

%AppData%\Daikin dizinine gidin.

BİLGİ

3

"Config.json" dosyasını düzenleyin ve demo seçeneğinin "true"
olan durumunu "false" olarak değiştirin (yani {"demo": false, …).

4

Değişiklikleri kaydedin.

5

"Daikin PMS Interface.exe" uygulamasını yeniden başlatın.

iTM kumanda için IP adresi ve port cihazın kullanıcı
arayüzünde bulunabilir (Menü Listesi > Sistem Ayarları >
Ağ). Daha fazla bilgi için iTM kumanda kullanım kılavuzuna
bakın.
9

BİLGİ
Aynı "config.json" dosyasında, PMS Arayüzü tarafından
kullanılan varsayılan portları tanımlayan "port" ve "ws-port"
seçeneklerini
değiştirebilirsiniz.
Bu
seçenekleri
değiştirmeden önce IT destek bölümü ile irtibata geçin.

"Bağlantı testi" düğmesine tıklayın.
Sonuç: Kumanda detaylarının solundaki bağlantı durum
çubuğu bağlantı durumunu gösterir.

3 olasılık vardır:
▪ Gri: bağlantı tanımsız

Uygulamayı açmak için

▪ Yeşil: bağlantı TAMAM

Bir tarayıcıyla (tercihen Chrome), şu sayfaya gidin:

▪ Kırmızı: bağlantı TAMAM DEĞİL. Kumanda detaylarının altında
bir hata mesajı görüntülenir.

▪ Kurulum PC'sinde http://localhost:3000
▪ veya ağdaki herhangi başka bir PC'de http://xxx.xxx.x.xxx:3000
(kurulum PC'sine ait IP adresi ve port).

3.4

İlk kurulum

3.4.1

İlk arayüz yapılandırmasını yapmak için

Yapılandırma
Daikin kumandalarına bağlanın
Bağlamak istediğiniz Daikin kumandasının IP adresini ve port numarasını girin

Kumanda

1:

Kumanda

2:

Yönetici hesabı oluştur
Yapılandırma
Yönetici hesabı oluştur

Uzaktan kumanda ekle

Dil

Bağlantı testi

Kullanıcı adı

Sonraki

10 Gerekirse, "Uzaktan kumanda ekle" üzerine tıklayarak 5 adet
iTM kumandaya kadar ilave edin.

Parola

Ön şart: Tüm kumandalar yeşil durum çubuğuna sahip OLMALIDIR.
11 Bir sonraki adıma geçmek için "Sonraki" düğmesine tıklayın.

Parolayı onayla

PMS sunucusuna bağlanın
Yapılandırma
Sonraki

PMS'ye bağlanın
PMS sunucusunun IP adresini ve port numarasını girin

1

Yönetici hesabıyla kullanılacak dili seçin.

Opera PMS:

BİLGİ
Seçilen dil yöneticinin tam adı, profil adları ve varsayılan
oda "Yatak Odası" gibi varsayılan adları tanımlar.
2

Bu hesap için bir Kullanıcı adı girin.

Geri

Bağlantı testi

Kaydet

12 PMS sunucusunun IP adresini ve port numarasını girin (daha
önce doldurulan bilgi formuna bakın).
Kullanıcı başvuru kılavuzu
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13 "Bağlantı testi" düğmesine tıklayın.

Bağlantı statüsü
Kullanıcı arayüzüne bağlantı

Sonuç: Opera PMS sunucu detaylarının solundaki bağlantı
durum çubuğu bağlantı durumunu gösterir.

Daikin kumandalarına bağlantı

2 olasılık vardır:
▪ Yeşil: bağlantı TAMAM

PMS'ye bağlantı

▪ Kırmızı: bağlantı TAMAM DEĞİL.
Arayüz konfigürasyonu

Kumandaları yeniden başlat

Ön şart: Opera PMS sunucusu yeşil durum çubuğuna sahip
OLMALIDIR.
14 Yukarıdaki ayarları kaydetmek için "Kaydet" düğmesine tıklayın.
Sonuç: Oturum aç ekranı belirir ve birkaç saniye boyunca bir
kayıt onayı görüntülenir.

3.4.2
1

Oturum açmak için

Yönetici hesabının kimlik kanıtlarını girin (alt bilgi formuna
bakın).

Kullanıcı adı

Arayüzleri yeniden yapılandırın
Yalnız yöneticiler için: Arayüzleri yeniden yapılandırmak için "Arayüz
konfigürasyonu" düğmesine tıklayın.

4

Kurulum

4.1

Yapılandırma

4.1.1

Profiller

Açıklama
Parola

Varsayılan olarak, belirli dış hava koşulları (sıcaklık aralıkları) için 2
profil tanımlanmıştır. Bu profiller örn. "Kış" ve "Yaz" için kullanılabilir.
BİLGİ
Yalnız 1 profil gerekiyorsa: Sadece "Profil 1"
yapılandırmasını ve kontrol panelinde "Kılavuz" ile "Profil
1" seçimini yapın.

2

Bu kullanıcıyla kullanılacak dili seçin.

3

"Giriş" düğmesine tıklayın.

Profiller oda tipi ayarlarıyla bağlantılıdır ve manuel veya otomatik
olarak seçilebilir (bkz. "5.1.1 Kontrol Paneli tanıtımı" sayfa 13). Bu,
ünite ayarlarının dış sıcaklığa göre değişebileceği anlamına gelir.

Sonuç: "Kontrol Paneli" sayfası görüntülenir:
Daikin PMS arayüzü
Otomatik

Yönetici

Tüm odalar

Kılavuz

Arama …

"Otomatik" modda iken, profil dış ünite(ler)deki ortalama sıcaklığın
fonksiyonu olarak otomatik olarak seçilir.
Varsayılan olarak 2 profil mevcuttur: Profil 1 ve Profil 2.
▪ Profil 1 ayarları, dış hava sıcaklığı 2 profil arasında bulunan alanın
değerinden yüksekse kullanılır.
▪ Profil 2 ayarları, dış hava sıcaklığı 2 profil arasında bulunan alanın
değerinden düşük veya eşitse kullanılır.
Bu profiller tüm oda tipleri için geçerlidir ve tercihe göre yeniden
adlandırılabilir. Örn. "Profil 1" aşağıda "Yaz", "Profil 2" ise "Kış"
olarak yeniden adlandırılmıştır.
Profiller sayfası
Profiller sayfasına gitmek için:
1

3.4.3

Bağlantı statüsü

Ana menüden "Yapılandırma" seçimini yapın.

Sonuç: "Profiller" sayfası görüntülenir:
Daikin PMS arayüzü

Açıklama
Daikin PMS arayüzü, iTM kumanda(lar) ve Opera PMS sunucusu ile
olan bağlantılara güvenir.
Bu bağlantıların durumu Bağlantı statüsü sayfası ile doğrulanabilir.

Yapılandırma

Administrator
Yönetici

- Profiller

Profiller
Oda tipleri
Odalar

Bağlantı statüsü sayfası
Bağlantı durumu sayfasına gitmek için:
1

Ana menüden "Bağlantı statüsü" seçimini yapın.
Sonuç: "Bağlantı durumu" sayfası görüntülenir:

Sıcaklık ekle

İptal

Kaydet

BİLGİ
PMS arayüzü yalnızca santigrat derece cinsinden sıcaklık
kullanır.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Daikin PMS arayüzü

Profil eklemek için
Administrator

Daikin PMS arayüzü
Yapılandırma

Yönetici

Yapılandırma - Oda tipleri
Oda tipi

Yönetici

Eylemler

Profiller

- Profiller
Oda tipleri

Profiller

Odalar

Oda tipleri
Odalar

Profil

3

Oda tipi ekle

İptal

Sıcaklık ekle

1

Kaydet

1

Oda tipinin yanındaki

Sonuç: Üst kısımda fazladan bir geçiş sıcaklığı eklenir ve altta
da yeni bir profil eklenir.

2

Metin kutusuna yeni adı yazın.

3

Yeni adı kaydetmek için

simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın.

Sonuç: Oda tipi yeniden adlandırılmıştır.

BİLGİ
5 profil ile sonuçlanan 4 adede kadar geçiş sıcaklık değeri
tanımlanıp yapılandırılabilir.
2

Sıcaklıkların yanındaki okları kullanarak sıcaklıkları değiştirin.

3

Gerekirse, metin kutusundaki profil adını yeniden adlandırın.

Oda tipi ayarlarını düzenlemek için
1

Oda tipinin yanındaki

Daikin PMS arayüzü

Yönetici

- Yatak odası
Giriş yap

Giriş sırasında başka bir dil seçilmesi durumunda profil ve
oda
tipi
adları
otomatik
olarak
tercüme
EDİLMEYECEKTİR.

simgesine tıklayın.

Sonuç: Aşağıdaki ekran görüntülenir:
Yapılandırma

BİLGİ

4

Oda tiplerini yeniden adlandırmak için

Bir sıcaklık, dolayısıyla da bir profil eklemek için "Sıcaklık ekle"
düğmesine tıklayın.

Çıkış yap

Ön ısıtma/ön soğutma

Profiller

Ayarlar
Oda tipleri
Odalar

AÇMA/KAPAMA

Mod

Fan

Ayar noktası sıcaklığı

Profilleri kaydetmek için "Kaydet" veya son kaydedilen profil
ayarlarına geri dönmek için "İptal" düğmesine tıklayın.
Ayar noktası sınırları

Profilleri silmek için
1

Silmek için bir sıcaklığa yanındaki

Soğutma

Isıtma

simgesine tıklayın.

Sonuç: Seçilen sıcaklık, alttaki profili ile birlikte kaldırılır.
Kısıtlamalar

4.1.2

Oda tipleri

AÇMA/KAPAMA
İşletim modu

Açıklama
Farklı tiplerdeki odalar (örn. Yatak odası, Toplantı odası, ...) farklı
konfor ayarları gerektirebilir. Oda tiplerinin kullanımı, her tip için farklı
ayarlar yapılandırılmasına ve sonraki bir aşamada bunların odalara
uygulanmasına imkan tanır.
Varsayılan oda tipi, yazılımın ilk kurulumu sırasında seçilen dilde
tercüme edilen "Yatak odası" şeklindedir. Bu oda tipi silinemez,
ancak yeniden adlandırılabilir.

İptal

2

Ayarların düzenlenmesi gereken profili (ekranın sağ üst köşesi)
seçin.

3

Seçilen oda tipinin "Giriş yap" durumunun ayarlarını
yapılandırın. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıya
bakın.

İlave oda tipleri eklemeden önce varsayılan oda tipi ayarlarını
düzenlemeye başlamak önerilir. Bu, yeni bir oda tipi oluşturulurken
temel olarak kullanılan toplam yapılandırma süresini azaltır.
Oda tipleri sayfası

Sonuç: Bu ayarlar, bu tür bir odaya giriş yapıldığında ve seçilen
profil etkinken uygulanır.
4

Oda tipi sayfasına gitmek için:
1

Ana menüden "Yapılandırma" seçimini yapın.

Ekranın solunda "Oda tipleri" öğesini seçin.

Seçilen oda tipinin "Çıkış yap" durumunun ayarlarını
yapılandırın. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıya
bakın.
Sonuç: Bu ayarlar, bu tipteki bir odadan çıkış yapıldığında ve
seçilen profil etkinken uygulanır.

Sonuç: "Profiller" sayfası görüntülenir.
2

Kaydet

5

Sonuç: "Oda tipleri" sayfası görüntülenir.

Seçilen oda tipinin "Ön ısıtma/ön soğutma" durumunun
ayarlarını yapılandırın. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için
aşağıya bakın.
Sonuç: Bu ayarlar, bu tipteki bir oda ön ısıtma veya ön
soğutmada olduğunda ve seçilen profil etkinken uygulanır.

6

Diğer tüm profiller için 2. adımdan başlayarak yukarıdaki
prosedürü tekrarlayın. Ekranın sağ üst köşesindeki profilleri
seçin.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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BİLGİ

Ön ısıtma/ön soğutma başlatın

Sayfadan ayrılmadan önce aşağı ilerleyin ve yeni ayarları
kaydedin.

Ön ısıtma/ön soğutma başlatın

Ünite ayarlarına genel bakış
Ayarlar
Adı

Simgeler

Açıklama
Ünite "AÇIK" olacaktır.

AÇMA/KAPAMA

Saat veya dakika seçtikten sonra yukarı/aşağı imleçlerini kullanarak
veya bir değer girerek ön ısıtma/ön soğutma başlangıç saatini
değiştirin.
Ön ısıtma/ön soğutma etkinleştirildiğinde başlangıç zamanı
kullanılacaktır (bkz. "5.2.2 Ön ısıtma/ön soğutmayı etkinleştirmek/
devre dışı bırakmak için" sayfa 14).

I

Ünite "KAPALI" olacaktır.
0

Bu saati bu oda tipinin giriş saatinden önceye ayarladığınızdan emin
olun.
BİLDİRİM

Isıtma modu

Mod

ön ısıtma/ön soğutma program saatini değiştirirseniz, ön
ısıtma/ön soğutmanın güvenilir programlamasını garanti
etmek için gerektiğinden dolayı bunun profillerle (yaz, kış,
…) aynı olduğundan emin olun. Varsayılan ayar tüm
mevsimler için 12:00 şeklindedir.

Soğutma modu

Otomatik mod

Oda tipleri eklemek için
1

Profil eklemek için "Oda tipi ekle" düğmesine tıklayın.
Sonuç: Aşağıdaki iletişim penceresi görüntülenir:

Bağımlı mod

D

Oda tipi ekle
Adı

Fan modu

Varolan oda tipinden kopyala
Yatak odası

Fan hızı

Fan

Oluştur

2
İstenen sıcaklık

Ayar noktası
sıcaklığı

Oad tipi için bir ad girin (örn. toplantı odası, depo, ...).
BİLGİ
Giriş sırasında başka bir dil seçilmesi durumunda profil ve
oda
tipi
adları
otomatik
olarak
tercüme
EDİLMEYECEKTİR.

Ayar noktası sınırları
Ayar noktası sınırları
Isıtma

Soğutma

İptal

3

Ayarlarını kopyalamak için mevcut bir oda tipini seçin.

4

Oda tipini kaydetmek için "Oluştur" veya iptal etmek için "İptal"
düğmesine tıklayın.

Oda tiplerini silmek için
Harici yedekleme prosedürleri dışında geri alma olanağı
bulunmadığını için bir oda türünü silmeden önce %100 emin olun.
Ayar noktası sınırları, konukların üniteyi aşırı yükleyebilecek veya
çevre için kötü etkiye sahip sıcaklık ayarı yapmalarını engeller. Hem
soğutma modu hem de ısıtma modu için üst ve alt sınırları ayarlayın.

1

simgesine tıklayın.

BİLDİRİM
Oda tipi halen 1 veya daha fazla odaya atanmışsa, oda tipi
silinemez.

BİLGİ
PMS arayüzü yalnızca santigrat derece cinsinden sıcaklık
kullanır.

Bir oda tipini silmek için

2

Oda tipinin silinmesini "Evet" üzerine tıklayarak onaylayın veya
"Hayır" üzerine tıklayarak iptal edin.

Kısıtlamalar
Kısıtlamalar

AÇMA/KAPAMA

4.2

Odaları ve üniteleri bağla

Açıklama

İşletim modu

▪ AÇMA/KAPAMA: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, odadaki
uzaktan kumanda ünitenin AÇIK veya KAPALI geçişini yapmak
için kullanılamaz.
▪ İşletim modu: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, odadaki uzaktan
kumanda işletim modunu değiştirmek için kullanılamaz.

Her PMS odası ile o odadaki klima ünitesi arasında bir bağlantı
oluşturmak için bu sayfayı kullanın.
Profiller sayfası
Bağlama sayfasına gitmek için:
1

Ana menüden "Odaları ve üniteleri bağla" seçimini yapın.
Sonuç: Bağlama sayfası görüntülenir:

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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4 Kurulum
Daikin PMS arayüzü

BİLGİ

Yönetici

Odaları ve üniteleri bağla
Ünitelere bağlı odalar

PMS odaları
Arama …

Bağlan

Oda ve ünite listelerinin her ikisinin de üstünde bir arama
fonksiyonu bulunabilir.

Daikin üniteleri
Yatak odası

Arama …

Listeyi kısaltmak için bir kelimenin veya bir numaranın bir
bölümünü aramak mümkündür.

4.2.1

BİLGİ
İlk kurulum sırasında, PMS odaları henüz Opera PMS
sunucusundan aktarılmadığından "PMS odaları" sütunu
boş kalacaktır.
2

1

Soldaki bir otel odasını seçin.

2

Sağdaki bir klima ünitesini seçin.

3

Bir oda tipi seçin.

4

Klima ünitesini otel odasına atamak için "Bağlan" üzerine
tıklayın.

Sonuç: Artık otel odası ile klima ünitesi bağlanmıştır. Bu bağlantı,
orta sütunda bir listede gösterilmiştir.
BİLDİRİM
Bir odayı bir üniteye bağladıktan sonra, bir sonraki oda ve
üniteyi seçmeden önce sol ve sağ sütundaki ilgili oda ve
ünite seçimi kaldırılana kadar bekleyin.

Menüden PMS veritabanını yenile seçimini yapın.
Sonuç: Aşağıdaki iletişim penceresi görüntülenir:

PMS veritabanını yenile

BİLGİ

PMS veritabanını yenilemek istiyor musunuz?

Bir oda bir dış üniteye her bağlandığında, "Kontrol
KAPALI" mesajı kısa bir süre görünür.

Evet

3

4.2.2

Hayır

Sonuç: Yenileme sırasında, sol sütun doldurulana kadar bir
animasyon ve bilgilendirici bir metin görüntülenir:
Daikin PMS arayüzü

Yönetici

1

Ünitelere bağlı odalar
Bağlan

Daikin üniteleri
Yatak odası

Ana menüden "Odaları ve üniteleri bağla" seçimini yapın.
Sonuç: Bağlama sayfası görüntülenir.

2

Odaları ve üniteleri bağla

Arama …

Bir bağlantıyı kaldırmak için

Bağlama sayfasına gitmek için:

"Evet" üzerine tıklayın.

PMS odaları

Odaları ve üniteleri bağlamak için

Orta sütun listesindeki
simgesine tıklayın.

bağlantının

yanında

bulunan

Sonuç: Bağlantı, orta sütun listesinden ve kontrol panelinden
kaldırılır.

Arama …

4.3

Odalar

Açıklama
Odalar eklenemez, yeniden adlandırılamaz veya kaldırılamaz.
Bununla birlikte, her odaya atanan oda tipi burada değiştirilebilir. Hız
açısından, oda tiplerini "4.2 Odaları ve üniteleri bağla" sayfa 10
sayfasında atamanız önerilir.
BİLDİRİM
Boş olan "Oda tipi" alanlarını kontrol edin. Boş alanlar için
oda tipi seçin.

BİLGİ
PMS veritabanının yenilenmesi, yalnızca uygulamanın
uzun süreli kapatılmasından sonra veya listede yeni bir
oda eksik olduğunda gereklidir.
BİLGİ
Oracle'dan bir kılavuz olarak, PMS veritabanını
yüklemeden veya yeniden yükleyebilmemiz için PMS'ye
bağlantı yaptıktan sonra en az 2 dakika gereklidir. Genel
bir kural olarak, yönetici hesabıyla giriş yaptıktan sonra 2
dakika sürer.

Odalar sayfası
Odalar sayfasına gitmek için:
1

Ana menüden "Yapılandırma" seçimini yapın.
Sonuç: "Profiller" sayfası görüntülenir.

2

Ekranın solunda "Odalar" öğesini seçin.
Sonuç: "Odalar" sayfası görüntülenir:

BİLGİ
Veritabanı yükleme oda sayısına bağlıdır, ancak büyük bir
otel için 2 dakika sürebilir.

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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4 Kurulum
Daikin PMS arayüzü
Yapılandırma

4.4.1

Yönetici

- Odalar

Kullanıcılar eklemek için

Kullanıcı yönetim sayfasına gitmek için:

Oda tipi

Odalar
Profiller

1

Oda tipleri
Odalar

Ana menüden "Kullanıcı yönetimi" seçimini yapın.
Sonuç: Kullanıcı yönetim sayfası görüntülenir:
Daikin PMS arayüzü

Yönetici

Kullanıcı yönetimi
Tam ad

Kullanıcı adı

Rol

Düzenle

Sil

Kullanıcı ekle

İptal

4.3.1

Kaydet

Oda tipleri atamak için
Daikin PMS arayüzü

Yapılandırma

Yönetici

- Odalar
Oda tipi

Odalar
Profiller
Oda tipleri

2

Odalar

Kullanıcı hesabı eklemek için "Kullanıcı ekle" düğmesine
tıklayın.
Sonuç: Aşağıdaki iletişim penceresi görüntülenir:

Kullanıcı ekle
Tam ad

Rol

İptal

1

Kaydet

Kullanıcı adı

Listedeki odanın yerini bulun.
Parola

BİLGİ
Listede bir oda bulmak için bir arama fonksiyonu
mevcuttur.

Parolayı onayla

Listeyi kısaltmak için bir kelime/numaranın bir bölümünü
aramak mümkündür.

İptal

Oluştur

2

Açılır menüden oda tipini seçin.

3

Tam adını girin.

3

Gerekirse diğer odalar için önceki adımları tekrarlayın.

4

Rolünü seçin.

4

Tüm değişiklikleri kaydetmek için "Kaydet" veya son kaydedilen
yapılandırmaya geri dönmek için "İptal" düğmesine tıklayın.

5

Oturum açma ekranında görünen kullanıcı adını girin.

6

Bu hesapla kullanılacak bir parola girin.

7

Onay için parolayı tekrar girin.

8

Kullanıcı hesabını oluşturmak için "Oluştur" veya iptal etmek
için "İptal" düğmesine tıklayın.

4.4

Kullanıcı yönetimi

Her kullanıcının arayüze giriş için kendi kullanıcı hesabına sahip
olması önerilir.
İki hesap düzeyi kullanılabilir: yönetici rolü ve kullanıcı rolü. Yönetici
rolünün tüm menü başlıklarına erişimi vardır ancak bir kullanıcı rolü
yalnızca aşağıdaki başlıkları görebilir:
▪
▪
▪
▪

4.4.2

Kullanıcı yönetim sayfasına gitmek için:
1

Ön ısıtma/ön soğutma,
Bağlantı statüsü,
Oturumu kapat,
Kontrolü durdur.

Kullanıcıları silmek için

Ana menüden "Kullanıcı yönetimi" seçimini yapın.
Sonuç: Kullanıcı yönetim sayfası görüntülenir.
Daikin PMS arayüzü

Yönetici

Kullanıcı yönetimi

Kullanıcı yönetimine kullanıcı hesaplarını ekleme, kaldırma ve
düzenleme işlemleri dahildir.

Tam ad

Kullanıcı adı

Rol

Düzenle

Sil

Kullanıcı ekle

BİLGİ
Parolalar doğrudan bir şekilde değiştirilemez. Bir
kullanıcının parolasını değiştirmek için kullanıcı hesabını
önce kaldırıp sonra yeniden ekleyerek yeni bir parola
tanımlayın.
Yönetici
hesabı
değiştirilemez.

silinemez

ve

yöneticinin

rolü

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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5 Çalıştırma
2

Kullanıcı hesabını düzenlemek için

simgesine tıklayın.

Daikin PMS arayüzü
Otomatik

Yönetici

Arama …

Tüm odalar

Kılavuz

Sonuç: Aşağıdaki iletişim penceresi görüntülenir:
c

a b

Kullanıcı düzenle

e

d

f

Adı

Rol
Kullanıcı
Kullanıcı adı

Kaydet

3

Aşağıdaki alanlardan birini veya daha fazlasını düzenleyin:

a
b
c
d
e
f
g
h

▪ Adı,
▪ Rolü,
▪ Kullanıcı adı.
4

Değişiklikleri kaydetmek için "Kaydet" veya iptal etmek için
"İptal" düğmesine tıklayın.
BİLGİ

4.4.3

silinemez

ve

yöneticinin

e

c

f
a
b
c
d
e
f

rolü

Bir kullanıcıyı kaldırmak için

Kullanıcının yanındaki

Konuk adı
Oda numarası/adı
Oda sıcaklığı
İşletim modu
Ayar noktası
İç ünite hatası

BİLGİ

Ana menüden "Kullanıcı yönetimi" seçimini yapın.

Ortalama dış sıcaklık, dış ünitelerin sensörleri tarafından
ölçülür.

Sonuç: Kullanıcı yönetim sayfası görüntülenir.
2

d

b

Kullanıcı yönetim sayfasına gitmek için:
1

Otomatik veya manuel profil değiştirme
Logo/anasayfa düğmesi
Ortalama dış sıcaklık
Geçerli profil
Oda tipi filtresi
Oda veya konuk isimlerini arama/filtreleme
"Ön ısıtma/ön soğutma" için seçilen oda
Gerçekte "Ön ısıtma/ön soğutma" yapan oda

a

Parolalar doğrudan bir şekilde değiştirilemez. Bir
kullanıcının parolasını değiştirmek için kullanıcı hesabını
önce kaldırıp sonra yeniden ekleyerek yeni bir parola
tanımlayın.
Yönetici
hesabı
değiştirilemez.

h

g

İptal

Değer, bu dış ünitelerin konumuna ve sensörlerin bu
ünitelerin üzerindeki konumuna bağlıdır (sensör üzerindeki
doğrudan güneş ışığı daha yüksek değerler verir).

simgesine tıklayın.

Sonuç: Aşağıdaki iletişim penceresi görüntülenir:
Kullanıcıyı kaldır
Emin misiniz?

5.1.2

Oda ayarlarını değiştirmek için

O odadaki oda ayarlarını değiştirmek için bir döşeme üzerine
tıklayın.
Evet

Hayır
Yatak odası

3

Kullanıcıyı kaldırmak için "Evet" veya iptal etmek için "İptal"
düğmesine tıklayın.
Ayarlar
AÇMA/KAPAMA

5

Çalıştırma

5.1

Kontrol Paneli

5.1.1

Kontrol Paneli tanıtımı

Adı

Kontrol panelinde, bir odanın ve ünitenin mevcut bağlantıların her
biri döşeme olarak temsil edilir.
Kontrol paneli aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Mod

Simgeler

Fan

Açıklama
Ünite "AÇIK" olacaktır

AÇMA/KAPAMA
I

Gerekirse, ana menüden "Kontrol Paneli" seçimini yaparak kontrol
paneli görünümüne gidin. Kontrol paneli görünümüne, ekranın sol
üst köşesindeki Daikin logosuna tıklayarak da erişilebilir.
Tarayıcı penceresi ölçeklenebilir (Ctrl+kaydırma tekerleği), ancak en
iyi uyum normalde %100 ölçeklemede sağlanmalıdır.

Ayar noktası sıcaklığı

Ünite "KAPALI" olacaktır
0

İç sıcaklık

Gerçek iç sıcaklık

Ayar noktası
sıcaklığı

İstenen sıcaklık

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Adı

Simgeler

1

Açıklama

Sonuç: "Ön ısıtma/ön soğutma" sayfası görüntülenir.

Isıtma modu

Mod

Ana menüden "Ön ısıtma/ön soğutma" seçimini yapın.

5.2.2

Ön ısıtma/ön soğutmayı etkinleştirmek/
devre dışı bırakmak için

Soğutma modu
1

Ön ısıtma/ön soğutmayı etkinleştirmek için bir veya daha fazla
oda döşemesi üzerine tıklayın.

Otomatik mod

D

Bağımlı mod
Sonuç: Seçilen her oda bir onay işareti ile gösterilir.
2

Fan modu

Değişiklikleri kaydetmek için "Kaydet" veya iptal etmek için
"İptal" düğmesine tıklayın.

Fan hızı

Fan

BİLGİ

Sonuç: İçi boş bir nokta, odanın ön ısıtma/ön soğutma için
seçildiğini gösterir. Çıkış yapıldığında oda ön ısıtma/ön
soğutmaya başlar ve bu işlem önceden ayarlanmış ön ısıtma/ön
soğutma başlangıç saatinde yapılır (bkz. "Ünite ayarlarına genel
bakış" sayfa 10).

Fan ve İşletim modu için kullanılabilir seçenekler iç ünite
yeteneklerine bağlıdır.
BİLGİ
Minimum ve maksimum sıcaklıklar yalnızca seçilen profilin
sınır ayarları dahilinde ayarlanabilir.
BİLGİ
PMS arayüzü yalnızca santigrat derece cinsinden sıcaklık
kullanır.

5.2

Ön ısıtma ve ön soğutma

5.2.1

Ön ısıtma ve ön soğutma açıklaması

Sonuç: İçi dolu bir nokta, odanın gerçekte ön ısıtma/ön
soğutma yaptığını gösterir. Bu, yalnızca odadan çıkış
yapıldığında ve geçerli zamanın önceden ayarlanmış ön ısıtma/
ön soğutma başlama saatinden sonra olması durumunda
gerçekleşebilir. Ön ısıtma/ön soğutma seçimi, giriş esnasında
kaldırılacaktır.
BİLDİRİM

Açıklama

Ön ısıtma/ön soğutma için uygulanacak ön ısıtma/ön
soğutma ayarları, ön ısıtma/ön soğutma başlangıç
zamanında seçilen (manuel veya otomatik) profile aittir.

Ön ısıtma/ön soğutma süresi, oda tipi yapılandırmasında ayarlanır.
Ön ısıtma/ön soğutma önerilen otel giriş saatinden önce
kullanılmalıdır.
Farklı oda tipleri farklı ön ısıtma/ön soğutma ayarlarına sahip olabilir.
Bu, erken ve geç girişlerin yapılmasına imkan tanır.

5.3

Kontrolü durdur

BİLGİ

Açıklama

Ön ısıtma/ön soğutma ayarları, PMS sistemi "gece
denetimi" komutu gönderdiğinde (normalde 00:00 ve 03:00
arasında) kaldırılacaktır.

Bu fonksiyonla yazılımın geri kalan kısmı çalışmaya devam ederken
Daikin PMS arayüzü arayüzünün iç üniteleri kontrol etmesini önlenir.
Oda sıcaklığı, müşteri tarafından yapılan iç ünite ayarları ve odanın
doluluğu, kontrol kapalı olduğunda da görüntülenmeye devam eder.

Ön ısıtma/ön soğutma sayfası
Daikin PMS arayüzü
Otomatik

Kılavuz

5.3.1

Yönetici

Tüm odalar

Kontrolü durdurmak için

Arama …

1

Ana menüden "Kontrolü durdur" seçimini yapın.
Sonuç: Aşağıdaki iletişim penceresi görüntülenir:

Kontrolü durdur
Emin misiniz? PMS Arayüzü artık klima ünitelerini kontrol etmeyecek, ancak yine
de oda sıcaklığını ve ayarları gösterecektir.

Evet

2
Ön ısıtma/ön soğutma için odaları seç

İptal

Kaydet

Hayır

"Evet" üzerine tıklayın.

Sonuç: Daikin PMS arayüzü artık iç üniteleri kontrol ETMEZ. Başlık
çubuğunda Kontrol KAPALI" mesajı görüntülenir.

Ön ısıtma/ön soğutma sayfasına gitmek için:
Kullanıcı başvuru kılavuzu
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Daikin PMS arayüzü

BİLGİ

Yönetici

Kayıt & Etkinleştirme

"Kontrol KAPALI" durumunda oda doluluğu, oda sıcaklığı,
iç ünite işletim modu ve iç ünite ayar noktası Daikin PMS
Arayüzü tarafından izlenmeye devam eder.

5.3.2
1

IP adresi

Kumanda ID

Kayıt anahtarı

Etkinleştirme anahtarı

Otomatik etkinleştirme

Etkin

Manüel etkinleştirme

Kontrolü başlatmak için

Ana menüden "Kontrolü başlat" seçimini yapın.

Sonuç: Daikin PMS arayüzü derhal iç üniteleri kontrol etmeyi
sürdürür.

5.4

Uygulamadan çık

Açıklama

3

Bu fonksiyon Daikin PMS arayüzü uygulamasını kapatır. Yalnızca
yöneticiler tarafından kullanılabilir.
Bu, "Kontrolü durdur" fonksiyonunun aksine, tarayıcıdan uygulamayı
yeniden başlatmanın mümkün olmadığını gösterir.

"Otomatik etkinleştirme" düğmesine tıklayın.
Sonuç: "Kullanım Şartları" iletişim penceresi görüntülenir:

Kullanım Şartları
Kullanıcı referans kılavuzunda belirtilen kullanım Koşullarını kabul ediyor
musunuz?
DCM010A51 kullanıcı referans kılavuzunu www.daikin.eu adresinde arayın

PMS Arayüzünü yeniden başlatmak için kurulum PC'sine gidin ve
"Daikin PMS Interface.exe" uygulamasını bu referans kılavuzunda
daha önce açıklandığı gibi yeniden başlatın.

ve indirin.

4

6

Reddet

Kabul Et

Kayıt ve etkinleştirme

Kullanım şartlarını (bkz. "2 Kullanım Şartları" sayfa 2) okuyun
ve "Kabul Et" veya "Reddet" üzerine tıklayın (sonraki adıma
gitmek için "Kabul Et" gereklidir).
Sonuç: "Kayıt hesabı" iletişim penceresi görüntülenir:

Açıklama
Bu yazılımı 30 günlük deneme süresinden daha uzun süre
kullanmak için kayıt gereklidir. Yazılım kaydedildikten sonra,
Deneme" mesajı başlık çubuğundan kaldırılır.
Kaydedilmesi gereken her kumanda için bir kayıt belgesinin
bulunduğundan emin olun:

Kayıt
Kayıt belgesindeki kimlik kanıtlarını girin

Kullanıcı adı
Parola

İPTAL

TAMAM

5

Kayıt belgesinden Kullanıcı adı ve Parola girişini yapın.

6

Onaylamak için "TAMAM" veya iptal etmek için "İptal" üzerine
tıklayın.

Sonuç: intelligent Touch Controller başarıyla etkinleştirildi. Yazılım
şimdi tamamen işlevseldir.
Daikin PMS arayüzü

Yönetici

Kayıt & Etkinleştirme
IP adresi

6.1

Kumanda ID

Kayıt anahtarı

Etkinleştirme anahtarı

Etkin

Otomatik etkinleştirme

Kurulum PC'sinin internet erişimi varsa, Otomatik etkinleştirme için
aşağıdaki prosedür seçilebilir:
1

Ana menüden "Kayıt" seçimini yapın.
Sonuç: "Kayıt" sayfası görüntülenir:
Daikin PMS arayüzü

Yönetici

Kayıt & Etkinleştirme
IP adresi

Kumanda ID

Kayıt anahtarı

Etkinleştirme anahtarı

Otomatik etkinleştirme

Etkin

Manüel etkinleştirme

Daikin PMS arayüzü üzerine daha fazla kumanda bağlanması
durumunda, kayıt sayfasında listelenen diğer kumandalar için
yukarıdaki adımları tekrarlayın. Her bir kumanda ayrı bir kayıt
belgesi gerektirir.

6.2

Manüel etkinleştirme

Kurulum PC'sinin internet erişimi YOKSA, Manüel etkinleştirme için
aşağıdaki prosedür seçilebilir:
2

Kayıt kodunu (kayıt belgesine bakın) girin.

1

Ana menüden "Kayıt" seçimini yapın.
Sonuç: "Kayıt" sayfası görüntülenir:
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Yönetici

8

Kayıt belgesindeki etkinleştirme kodunu not edin.

9

Kurulum PC'sine dönün ve etkinleştirme kodunu girin.

Kayıt & Etkinleştirme
IP adresi

Kumanda ID

Kayıt anahtarı

Etkinleştirme anahtarı

Otomatik etkinleştirme

Etkin

Daikin PMS arayüzü

Manüel etkinleştirme

Yönetici

Kayıt & Etkinleştirme

IP adresi

Kumanda ID

Kayıt anahtarı

Etkinleştirme anahtarı

Otomatik etkinleştirme

2

Kayıt belgesini alın ve kayıt ekranında görüntülenen kumanda
ID'sini not edin.

3

İnternet erişimi olan başka bir bilgisayarda,
registrations.daikin.eu kayıt portalına gidin.

https://sw-

Etkin

Manüel etkinleştirme

10 "Manüel etkinleştirme" düğmesine tıklayın.
Sonuç: "Kullanım Şartları" iletişim penceresi görüntülenir:

Sonuç: "Oturum açma" iletişim penceresi görüntülenir:

Kullanım Şartları
Kullanıcı referans kılavuzunda belirtilen kullanım Koşullarını kabul ediyor
musunuz?

Kullanıcı adı

DCM010A51 kullanıcı referans kılavuzunu www.daikin.eu adresinde arayın
ve indirin.

Parola

Kabul Et

Reddet

11 Kullanım şartlarını (bkz. "2 Kullanım Şartları" sayfa 2), okuyun
ve "Kabul Et" veya "Reddet" üzerine tıklayın. Bir sonraki adıma
geçmek için Kabul Et" gereklidir.
Sonuç: "Kayıt hesabı" iletişim penceresi görüntülenir:
Kayıt

4

Kayıt belgesinden Kullanıcı adı ve Parola girişini yapın.

5

"Oturum aç" düğmesine tıklayın.

Kayıt belgesindeki kimlik kanıtlarını girin

Kullanıcı adı

Sonuç: Kumanda ID'sini isteyen aşağıdaki ekran görüntülenir:
TAMAM

İPTAL

Etkinleştirme
Kayıt anahtarı:

Kumanda ID:

Etkinleştir

12 Kayıt belgesinden kayıt Kullanıcı adı girişini yapın.
13 Onaylamak için "TAMAM" veya iptal etmek için "İptal" üzerine
tıklayın.
Sonuç: intelligent Touch Controller başarıyla etkinleştirildi. Yazılım
şimdi tamamen işlevseldir.
Daikin PMS arayüzü üzerine daha fazla kumanda bağlanması
durumunda, kayıt sayfasında listelenen diğer kumandalar için
yukarıdaki adımları tekrarlayın. Her bir kumanda ayrı bir kayıt
belgesi gerektirir.
BİLGİ

6

Daha önce kayıt belgesinde not edilen kumanda ID'sini girin.

7

"Etkinleştir" düğmesine tıklayın.
Sonuç: Kayıt anahtarı, kumanda ID ve etkinleştirme kodunu
gösteren bir ekran görüntülenir:

Etkinleştirme
Kayıt anahtarı:
Kumanda ID:
Etkinleştirme kodu:

Bir kumandayı izlemek için bazen iTM MAC adresi
gereklidir. MAC adresi, iTM ürün etiketinde bulunabilir.

7

Yazılım güncellemesi

Açıklama
"Daikin PMS Interface.exe" programının yeni bir sürümü
indirilebiliyorsa, kurulum PC'sindeki yazılım eski yürütülebilir
dosyanın üzerine yazarak yükseltilir.
Bu yükseltme işlemi, Daikin PMS Arayüzünün yapılandırmasını
DEĞİŞTİRMEZ ya da YOK ETMEZ.

8

Sistem yedekleme

Yapılandırma dosyalarını yedekleme

Kullanıcı başvuru kılavuzu
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8 Sistem yedekleme
Güvenli bir yere "%AppData%\Daikin" dizininde bulunan
yapılandırma dosyalarının günlük "canlı açık dosya" yedeklemesi
yapılması önerilir. Doğru yedekleme stratejisini yapılandırırken size
destek olması için IT danışmanınıza başvurun.
"Canlı açık dosya" yedeklemesi mümkün DEĞİL ise, yapılandırma
her değiştirildiğinde bir kaydetme yerine manuel yedekleme
yapılması önerilir.
▪ "Daikin PMS Interface.exe" yazılımını durdurun.
▪ "%AppData%\Daikin" dizininin yedeğini alın.
▪ "Daikin PMS Interface.exe" yazılımını başlatın.
Yapılandırma dosyaları yedekleme zamanı
Aşağıdaki ayarlardan biri değiştirilirse bir yapılandırma değişir:
▪
▪
▪
▪
▪

Oda-ünite bağlantıları eklenir, kaldırılır veya değiştirilirse.
Mevsimler eklenir, kaldırılır veya değiştirilirse.
Bir veya daha fazla odanın oda tipi değiştirilirse.
Arayüz yapılandırması değiştirilirse.
Giriş, çıkış veya ön ısıtma/ön soğutma için oda ayarı
değiştirilirse.
▪ Kullanıcılar eklenir, kaldırılır veya değiştirilirse.
▪ Oda tiplerinin veya mevsimlerin adları değiştirilirse.
▪ Bir arayüz (iTM) kaydı yapılırsa.
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Daikin PMS Arayüzü – Bilgi formu

Daikin PMS Arayüzü – Bilgi formu
Daikin PMS Arayüz bilgisi
IP adresi
HTTP port numarası

Daikin PMS Arayüzü bilgisi, Daikin yazılımının çalıştığı PC ve bu PC'deki
kullanılabilir port numaralarıyla tanımlanır. Kullanılabilir portları bulmak için
TCPView kullanın. Varsayılan port numaraları 3000 ve 3456'dır. Varsayılan
port numaralarının nasıl değiştirileceği bilgisi için kullanım kılavuzuna bakın.

Web Yuvası port numarası
Oracle PMS - IFC bilgisi
PMS IP adresi
PMS Port numarası

Oracle PMS - IFC bilgisi, Satıcı Entegrasyon Sunucusundaki Daikin PMS
Arayüzü için IFC konektörünü kuran ve yapılandıran Oracle bağlı kuruluşu
tarafından sağlanmaktadır.

Daikin Denetleyici bilgisi, aynı ağa bağlı intelligent Touch Manager denetleyicilerden alınabilir. Daikin PMS arayüzü yazılımı ile maksimum 5 Daikin denetleyici
kontrol edilebilir. intelligent Touch Manager denetleyicisinin yazılım sürümü en az v1.23 olmalı ve Web arayüzü seçeneği etkinleştirilmelidir.

Daiki Denetleyici 1

Daiki Denetleyici 2

Yazılım sürümü

Yazılım sürümü

IP adresi

IP adresi

Port numarası

Port numarası

Web arayüzü kullanıcı adı

Web arayüzü kullanıcı adı

Web arayüzü parolası

Web arayüzü parolası

Daiki Denetleyici 3

Daiki Denetleyici 4

Yazılım sürümü

Yazılım sürümü

IP adresi

IP adresi

Port numarası

Port numarası

Web arayüzü kullanıcı adı

Web arayüzü kullanıcı adı

Web arayüzü parolası

Web arayüzü parolası

Daiki Denetleyici 5
Yazılım sürümü
IP adresi
Port numarası
Web arayüzü kullanıcı adı
Web arayüzü parolası
Yönetici kimlik kanıtları
Kullanıcı adı
Parola

Otelin tümüyle yeniden işletmeye alınmasına yol açabileceği için bu ilk yönetici
kimlik kanıtlarını ASLA kaybetmediğinizden emin olun.
Bu olursa, Daikin servisiyle iletişime geçin.
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