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Скорочення 

АРМ — автоматизоване робоче місце.  

ОС — операційна система.  

ЦПТС- центр прийому тривожних сповіщень 

ТЦПТС – трансивер центру прийому тривожних сповіщень 

СУС – Система управління сигналізації 
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1. Призначення 

СПТС «MISTO Security Platform» призначена для: 

▪ прийому, обробки, зберігання та формування в зазначеному вигляді 

повідомлень про несанкціоноване проникнення або пожежу на об'єкті, що охороняється; 

▪ відображення повідомлень на пристроях відображення (моніторів ПК) з 

формуванням відповідних звукових сигналів;  

▪ передачі на відповідні об'єктові прилади підтверджень  про отримання 

повідомлень та  команд дистанційного керування  ( управління); 

▪ контролю справності каналів зв'язку, інтерфейсів відображення інформації, 

внутрішніх модулів ППЗ;  

▪ ведення бази даних об'єктів і подій в системі і формування відповідних звітів 

згідно запитів.  
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2. Загальні відомості 

ППЗ «MISTO Security Platform» розроблено за допомогою сучасних мов 

програмування С# та C++, на платформі .NET Core з використанням бази даних PostgreSQL. 

СПТС «MISTO Security Platform» можна розділити на дві основні частини:  

▪ Пультова: Персональний комп'ютер з встановленим ППЗ «MISTO Security 

Platform» з мережевим обладнанням ПЦС (модеми, роутери, маршрутизатори). 

▪ Об'єктова:  ППКО серії "Оріон-Т.3.2", "Оріон NOVA» та «Orion NOVA II» 

виробництва ТОВ «Тірас-12», що працюють в різних каналах зв'язку (GPRS, Ethernet, Wi-Fi), 

згідно пультових протоколів обміну «Мост» та «NOVA».  

У всіх перерахованих ППК забезпечується автоматичний перехід між основним і 

резервним каналом зв'язку (Ethernet - GPRS). 

Структурна схема системи централізованого спостереження на базі СПТС «MISTO 

Security Platform» з максимальною конфігурацією, представлена на рисунку 1. 

СПТС «MISTO Security Platform» може забезпечувати двосторонній обмін з 30 000 

ППК з інтервалом тестових повідомлень від ППК - 10 с. 

СПТС «MISTO Security Platform» підтримує одночасну роботу до 16 пристроїв 

відображення/оповіщення (робочих місць операторів, адміністраторів). 

СПТС «MISTO Security Platform» підтримує прийом та обробку повідомлень, що 

приходять по двох каналах зв'язку, GPRS і Ethernet (Wi-Fi), з контролем працездатності 

кожного з них. 

Максимальна кількість тривог, які можуть бути оброблені ППЗ і представлені 

оператору, - щонайменше 1000 шт/с. 

СПТС «MISTO Security Platform» контролює справність інтерфейсу пристроїв 

відображення (АРМ операторів) і видає попередження, якщо виявляє збій в роботі, 

тривалістю 10 с та більше. 

СПТС «MISTO Security Platform» контролює роботу внутрішнього ППЗ і формує 

попередження, якщо виявляється збій в його роботі.  
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СПТС «MISTO Security Platform» працює в режимі з проміжною буферизацією: 

прийняті повідомлення від ППК зберігаються в незалежній пам'яті (HDD накопичувачі), 

після чого відправляється підтвердження про прийом. 

Заявлена ємність накопичувача дозволяє зберігати події і дані на термін не менше 

3-х років. 

Всі комп'ютери СПТС «MISTO Security Platform» повинні бути синхронізовані з 

універсальним всесвітнім координованим часом. 

Для організації охоронного моніторингу, необхідно, від провайдерів послуг Internet, 

отримати основну та резервну статичну IP-адресу (рекомендовано — від різних 

провайдерів).  
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Схема ланцюгу всього процесу обробки тривожного сповіщення на базі СПТС  

«MISTO Security Platform»  
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3. Структура побудови 

СПТС «MISTO Security Platform» складається з наступних модулів: 

▪ СУС- система, яка зберігає, організовує, контролює, управляє та дозволяє 

отримувати  необхідні дані замовника. Взаємодіє з устаткуванням приймання тривожних 

сповіщень (АРМ оператора),  для оповіщення про сповіщення, отримані від кожної системи 

тривожної сигналізації (ППК). Основним призначенням СУС є приймання та надання 

інформації про сповіщення та тривогу.  

По суті СУС – це програмне забезпечення, що може працювати на одному або 

декількох комп’ютерах із фізичним зберіганням даних. 

Структурна схема СУС та їх призначення представлено на  рисунку нижче. 

СУС управляє своїм належним функціонуванням, а також функціонуванням 

апаратних та програмних компонентів. 

СУС включає в себе графічній інтерфейс  адміністратора ЦПТС (АРМ адміністратора), 

операторів ЦПТС(АРМ оператора).  

▪ АРМ адміністратора. Призначене для введення та зміни налаштувань 

параметрів системи, введення та зміни основних даних , створення архіву основних даних 

та ін.. 

▪ АРМ оператора. Призначене для представлення йому сповіщень та тривог, 

відображення оперативної інформації стану ППК, прийняття та відпрацювання тривожних 

повідомлень, управління постановкою/зняттям об'єктів з охорони, перегляду історії подій. 
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Система управління сигналізацією (СУС)  
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4. Технічні засоби 

Для експлуатації СПТС «MISTO Security Platform» необхідний персональний 

комп'ютер, який буде працювати в якості  серверу і АРМ (адміністратора \ оператора), 

зібраних за рекомендованою конфігурацією: 

 
▪ Персональний  комп’ютер з параметрами, не гірше: 

- процесор Intel Core I5 восьмого покоління; 

- оперативна пам'ять 16 Gb; 

- жорсткий диск HDD 7200 об/хв 500 Gb – 2 шт.; 

- материнська плата з набором логіки Intel; 

- мережева плата Ethernet 1 Гбіт/с вбудована (трансивер); 

- монітор 24” (Full HD); 

- операційна система Windows 10 PRO (64-bit); 

- клавіатура; 

- миша. 

▪ Маршрутизатор DrayTek Vigor 2925 або аналогічний, що забезпечує 

автоматичне перемикання між основним і резервним каналами зв'язку. 

▪ Джерело безперебійного живлення для забезпечення автономної роботи 

кожного ПК та маршрутизатора з максимальним навантаженням, не менше 30 хв.  

▪ Пропускна здатність основного і резервного каналу Інтернет повинна 

забезпечувати прийом і передачу даних по кожному з каналів зв’язку зі швидкістю не 

менше 1 Мбіт/с на кожні 1000 ППК, що працюють в GPRS/Ethernet/Wi-Fi каналі, але не 

менше, ніж 10 Мбіт/с в сумі. 

Як виключення, для систем з невеликою кількістю об’єктів, сервер «MISTO Security  

Platform» та АРМ адміністратора \ оператора можуть бути розміщені на одному ПК. 
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5. Структура інтерфейсу 

Після авторизації в системі, відкриється робоча область, зображена на рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча область інтерфейсу 

5.1. Зовнішній вигляд інтерфейсу 

Інтерфейс ППЗ складається з трьох основних полів: 

▪ головне меню (меню  вкладок) ; 

▪ поле відображення інформації при відкритті різних вкладок; 

▪ сітка тривог. 

Головне меню представлено на рисунку нижче.  

Головне меню згортається та розгортається натисканням на відповідну іконку. 

Вкладки «Спостереження», «Мапа», «Стан об'єктів», «Картки об’єкту» та «Історія 

подій» будуть описані нижче.  

Вкладки «Клієнти охорони», «Договори», «Об'єкти охорони» та «Прилади» є 

довідниками, в яких накопичується інформація по мірі створення схем охорони.  
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Головне меню ППЗ 

Довідники є окремими модулями з функціями перегляду, редагування, видалення і 

пошуку. 
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5.2. Розділ «Спостереження» 

Сітка подій 

Сітка подій призначена для інформування оператора про події в системі в 

реальному часі. Містить кільцевий буфер на 10 000 повідомлень. 

Можна спостерігати всі повідомлення від приладів і події в програмі в режимі 

реального часу. 

Перемикач «всі події» дозволяє переглядати або усі події, або тільки тривоги, 
постановки та зняття. 

Сітка подій (перемикач «всі події» відключений ) 
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Переглянути події за минулий період можна, пересунувши «повзунок» сітки і 

вибрати потрібний за часом період. Подвійний клік покажчиком «мишки» на обраній події, 

автоматично відкриває картку стану обраного об'єкта. 

Для облегшення роботи с сіткою подій, створена наступна функція. При натисканні 

на праву кнопку миші, сітка подій «заморожується» в даному положенні. При повторному 

натисканні на праву кнопку миші, сітка подій «розморожується». 
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5.3. Класифікація подій 

Всі події в СПТС «MISTO Security Platform» діляться на наступні групи, відповідно до 

пріоритетів (сценаріїв) їх обробки: 

▪ тривоги — сюди відносяться всі повідомлення, які мають явно тривожний 

характер: порушення шлейфу, тамперу , то що; 

У сітці подій і тривог, за замовченням, вони виділяються червоним кольором. Крім 

того, при виникненні такої події, на екрані відкривається картка тривоги, а в списку 

необроблених тривог - сітці тривог, проводиться відповідний запис. 

▪ технічні (умовні) тривоги — події, що виникають при несправності обладнання 

(наприклад, розряді акумулятора), каналу зв'язку (відсутність зв'язку з об'єктом, отримання 

невірного повідомлення від об'єкта) та інші події, які, хоча і не можуть однозначно 

говорити про факт проникнення, але, все ж, можуть бути в т. ч. і результатом дій 

зловмисників (наприклад, відсутність зв'язку з приладом).  

У сітці подій і тривог такі події виділяються:  

▪ помаранчевим кольором: події, пов'язані з несправностями обладнання; 

▪ темно-помаранчевим кольором: події пов'язані з повною втратою зв'язку з 

ППК по обох каналах; 

▪ жовтим кольором: події, пов'язані з порушенням криптозахисту; 

▪ фіолетовим кольором: події, пов'язані з порушення живлення 220 В ППК; 

▪ салатовим кольором: події, пов'язані з проблемами акумулятора. 

Будь-яка з перерахованих вище подій вноситься в сітку тривог і обробляється через 

картку тривоги.  

Кольори технічних тривог 
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Решта подій — стану тривоги не викликають, а лише вносяться в сітку подій бази 

даних (крім тестових повідомлень). 

Це: 

▪ постановка під охорону — подія, що супроводжує процес постановки об'єкта 

під охорону. У сітці подій за замовченням виділяється зеленим кольором. 

Повідомлення про постановку зон 

▪ зняття з охорони — подія, що виникає при знятті об'єкта з охорони. У сітці подій 

за замовченням виділяється сірим кольором. 

Повідомлення про зняття з охорони 

▪ часткова постановка (на охорону) — подія, що супроводжує процес постановки 

окремої зони (шлейфа) об'єкта під охорону. У сітці подій за замовченням виділяється 

зеленим кольором. 

▪ відновлення — подія, що виникає в результаті відновлення до нормального 

стану після відповідної (червоної або жовтої) тривоги. За замовченням мають блакитний 

колір. 

Повідомлення про відновлення зон 
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▪ системні події та інформаційні повідомлення — загальні події (наприклад, вхід 

оператора в систему), а також повідомлення, що визначаються користувачем як такі, що 

не мають особливої важливості. Відзначаються текстом на білому тлі. 

Повідомлення про системні події та інформаційні повідомлення 

5.4. Картка стану 

Картка стану  викликається для перегляду наступними діями: 

▪ подвійним клацанням «мишки» на вибраному об'єкті в сітці подій; 

▪ подвійним клацанням «мишки» на вибраному об'єкті в сітці станів об'єктів; 

▪ з картки тривоги. 

Картка стану являє собою інтегровану інформацію про об'єкт і його стан та 

складається з двох закладок - Стан та інформація. 

Картка стану об'єкту – закладка «Інформація» 
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Картка стану об'єкту – закладка «Стан» 

Переключення між закладками – за допомогою перемикача у верхній правій 

частині екрану. 

Картка стану відображає: 

▪ номер, найменування, адресу об'єкта, тип та категорія ризику; 

▪ Опис об’єкта та його розташування; 

▪ Інформацію про відповідальних осіб; 

▪ найменування клієнта охорони; 

▪ номер договору охорони; 

▪ діючі канали зв'язку; 

▪ стан : тампера приладу, тампера клавіатур, живлення 220В, акумулятора; 

▪ інформацію про прилад: серійний номер, протокол, модель, інтервали 

тестових повідомлень; 

▪ кількість, тип, стан і опис шлейфів приладу; 

▪ графічне відображення рівнів GSM сигналу по кожній SIM-карті і якість 

Ethernet/WiFi-каналу; 

▪ Історія подій цього об’єкта. 

Графік відображає дані за останні 200 тестових повідомлень 

Над графіком розміщується інформація про поточний канал зв’язку, числове 

значення рівня сигналу та час прийняття останнього тестового сповіщення. 
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Картка стану має поле «Управління». Через нього можна поставити весь об'єкт або 

вибрані зони під охорону, зняти з охорони (якщо дозволені в приладі), провести 

опитування зон або комплексне опитування приладу, відправити команду на дистанційне 

оновлення прошивки, перейти на перегляд картки об’єкту. 

Перелік відкритих карток станів відображається у верхній частині закладки «Сітка 

подій» і знаходиться там до їх примусового закриття через «хрестик», або за допомогою 

«гарячої» клавіші Esc. Не допускайте великої кількості відкритих карток стану, це може 

уповільнити пошук потрібної закладки!  
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5.5. Сітка тривог (черга сповіщень) 

Сітка тривог  (черга сповіщень) є постійним елементом інтерфейсу і не 

відключається при переході між вкладками. Це дозволяє спостерігати та оперативно 

обробляти тривожні повідомлення з будь-якого місця інтерфейсу. Тривожні сповіщення в 

черзі сповіщень умовно розподіляються на три групи – нові тривоги, в роботі та тривожні 

сповіщення, які транслюються через сервер Reactio.  Коли черга сповіщень пуста, вона 

виглядає, як показано на рис нижче 

Вигляд «пустої» черги сповіщень 

В загальному випадку сітка тривог може виглядати так: 

Сітка тривог 

У сітці тривог описується наступне: 

▪ поле «Стан»: мнемонічне зображення відображає стадії відпрацювання 

тривожного повідомлення: 
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▪  «Нова тривога»  - (тривожна подія представлена оператору в сітці тривог і 

супроводжується звуковим сигналом); 

▪ «Переглянуто»  - (оператор відключив звуковий сигнал)  та/або відкрив картку 

тривоги); 

▪ «Відкрито» - в обробці (картка тривоги відкрита оператором); 

▪ «Групу відправлено» -  (оператор викликав групу реагування для 

відпрацювання тривоги); 

▪ «Група прибула» - фіксація прибуття; 

▪ «Результат огляду» - результат огляду об’єкту зафіксований; 

▪ «Відповідальна особа оповіщена» -  (контактна особа оповіщена про подію на 

його об'єкті. 

▪ поле «Пультовий номер» : номер картки об’єкту (об'єкта); 

▪ поле «Категорія ризику»: 1— пріоритетний, 2 — важливий, 3 — звичайний; 

▪ поле «Час пульта»: час підтвердження повідомлення (поява  

▪ тривоги в інтерфейсі оператора); 

▪ поле «Зона»: номер зони для повідомлень, що стосуються зон; 

▪ поле «Тип зони»: відображається тип зони для повідомлень, що стосуються 

зон; 

▪ поле «Назва об'єкта»: найменування об'єкта, згідно картки об’єкту; 

▪ поле «Адреса об'єкта»: адреса розташування об'єкта; 

▪ поле «Повідомлення»: тривожне повідомлення, згідно протоколу обміну; 

▪ поле «Опис»: опис зони, згідно картки об’єкту (для зонних повідомлень); 

▪ поле «Тривоги»: показує кількість однотипних тривог по об’єкту 

Поле «Тривоги»  
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При натисканні на символ    , строчка розвертається. При цьому можна переглянути 

кількість та час, коли приходили однотипні тривоги. 

Розгорнуте поле «Тривоги» 

Повторне натискання на вищезгаданий символ – звертає стрічку. 

Кожне нове тривожне повідомлення виводиться на початку списку, при 

цьому, більш ранні, зсуваються вниз. Їх можна переглянути, використовуючи повзунок. 

Подвійний клік "мишкою" на обраному повідомленні відкриває картку тривоги. 

Всі події в сітці тривог поділяються на  типи — важливі тривоги, «червоні» тривоги, 

технічні тривоги, втрата зв'язку, порушення крипто захисту, втрата живлення 220 В, 

проблеми з АКБ. 

У верхній частині сітки тривог знаходяться індикатори кількості тривожних 

повідомлень. 

Усі тривожні сповіщення від об’єктів 1 категорії ризику, та сповіщення від 

спрацювання зони типу «Тривожна кнопка» мають пріоритет «Важливі» та завжди будуть 

представлятися оператору у верхній строчці  черги сповіщень, незалежно від часу 

надходження сповіщення.  

Розташування тривожних сповіщень в черзі в залежності від категорії ризику 
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Якщо таких сповіщень буде декілька, то вони будуть представлені в хронологічному 

порядку по відношенню один до одного для кожної категорії окремо. 

 

 

Хронологічне розташування сповіщень в черзі в залежності від категорії ризику 

Тривожні сповіщення від об’єктів 2 та 3 категорії, за виключенням спрацювання 

зони типу «Тривожна кнопка», будуть представлені в черзі сповіщень під сповіщеннями 

від об’єктів 1 категорії, якщо такі існують, незалежно від часу їх надходження.  

Вигляд черги сповіщень буде змінений після взяття оператором тривожного 

сповіщення в обробку.  

Вигляд черги сповіщень до взяття оператором сповіщення з часом надходження 08:37:13 в 

роботу 

Взяття тривожного сповіщення в обробку (відкриття картки тривоги) змінює стан 

сповіщення зі статусу «Нова тривога» на «Відкрито» та переміщує дане сповіщення в 

розділ «В роботі».  
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Вигляд черги сповіщень після взяття оператором сповіщення з часом надходження 08:37:13 в 
роботу 

Тим самим в черзі сповіщень звільняється місце для візуалізації нових актуальних 

тривожних сповіщень. 

Факт відкриття картки об’єкту (взяття сповіщення в обробку) фіксується у верхній 

строчці закладки «Сповіщення» закладкою «Тривога на об’єкті № » 

Взяття сповіщення в обробку (відкриття картки тривоги) 

Оператор, після переходу на інші закладки, завжди може повторно відкрити 

карточку тривоги цього об’єкту  натиснувши на  відповідний напис « Тривога на об’єкті» . 

Стан обробки тривожного сповіщення можна переглядати у відповідній колонці 

черги сповіщень. 

У разі, коли кілька операторів закріплені за одними і тими ж об'єктами і знаходяться 

в різних приміщеннях, описана інформація в полі «Стан», дозволяє визначити, чи взяв 

хтось об'єкт на відпрацювання, а також - контролювати процес відпрацювання тривоги. 
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Відображення стану сповіщення після виклику групи 

Відображення стану сповіщення після прибуття групи 
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Відображення стану сповіщення після оповіщення відповідальної особи 

Відключення звукового супроводження проводиться за допомогою клавіші 

«Пробіл», при цьому статус сповіщення змінюється з «Нова тривога» на «Переглянуто». 

Порядок розташування тривог в черзі при цьому не змінюється. 

Після взяття в обробку тривог черга сповіщень МОЖЕ мати наступний вигляд (як 

приклад): 

Вигляд черги сповіщень після взяття в обробку декількох сповіщень 
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Відкрита на даний момент картка тривоги виділяється підкреслюванням. 

Виділення відкритої картки тривоги 

Слідкуйте за тим, щоб у верхньому рядку закладки  «Спостереження» були відкриті 

картки тільки актуальних тривог - тобто тривог по яким викликана група або тривоги, 

які очікують на виклик. Картки тривог, які були переглянуті і по яким було прийнято 

рішення НЕ ВИКЛИКАТИ групу реагування – тобто, хибні тривоги, сповіщення  пропажі 

живлення, технічні тривоги та інші, ПОВИННІ бути або опрацьовані з зазначенням 

причини, або ЗАКРИТІ через відповідний «хрестик»  до її з’ясування.  

Закриття картки тривоги 
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Наприклад: Прийшло сповіщення про відсутність 220 В на об’єкті. Оператор 

відкрила картку тривоги та сповістила монтера про виявлену несправність. Монтер 

прийняв заявку та сповістив, що буде на об’єкті через 2 години.  Оператору не потрібно 

тримати картку  дві години відкритою. Вона повинна закрити її, а коли монтер 

сповістить про виявлену причину, знайти сповіщення з цього  об’єкту в черзі сповіщень зі 

статусом «Відкрито»,  знову її відкрити та зазначив причину завершити відпрацювання. 

У верхній частині черги сповіщень (сітки тривог) розміщений фільтр по категоріям 

сповіщень. Як показано   рисунку,  на кнопках фільтрів  зліва направо показані: всього 

тривог – 7,   «червона» тривога з категорії «Важлива» – 1, «червона» тривога звичайної 

категорії – 1,   технічна тривога , порушення зв’язку з клавіатурою - 1,  несправність обох 

каналів зв’язку з об'єктом - 2, тривог порушення крипто захисту – 0,  несправність живлення 

220 В – 1, проблеми з АКБ - 1. 

Фільтри тривог в сітці тривог 

При цьому однотипних (повторюваних) тривог з категорії «Важливі» було 5, 

несправностей обох каналів зв’язку з об’єктом 1 було 10, несправностей приладу у зв’язку з 

відсутністю АКБ на об’єкті 1 було 2. 

Оператор може, за своїм бажанням,  включити або відключити любий фільтр в сітці 

тривог. Наприклад, у часи «пік», коли більше уваги  приділяється сповіщенням, які 

відносяться до типу «червоних»,  можна включити тільки фільтри «важливі» та «червоні 

тривоги».  
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Можливі фільтри у час «пік» 

А у більш спокійний час, після обробки «червоних» сповіщень,  переглядати усі інші 

«тривожні» сповіщення натиснувши на той чи інший фільтр за бажанням. 

Можливі фільтри у «спокійний час» 

До «червоних» тривог відносяться: 

▪ Натискання ТРК; 

▪ Тривоги порушення шлейфу;  

▪  Втручання в корпус приладу, клавіатури, зовнішнього комунікатора, модуля 

розширення; 

▪  Підбір коду; 

▪  Зняття з охорони під примусом; 

▪  Усі тривоги з об’єкта 1 категорії 

Кожне тривожне повідомлення супроводжується звуковим сигналом. Звуковий 

сигнал відключається після натискання на клавішу «пробіл» або після відкриття карточки 

тривоги. 

Тривожне повідомлення вважається відпрацьованим і зникає з черги сповіщень 

після відпрацювання тривоги оператором (натискання в картці тривог кнопки 

«Завершити» або «Завершити всі тривоги по об’єкту» із зазначенням причини).  
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5.5.1. Масова обробка подій 

У випадку масових подій на об’єктах,  пов’язаних зі зникненням зв’язку або 

живлення можлива масова обробка  сповіщень типу «Зв'язок» та «Живлення». Для цього 

треба вибрати бажаний фільтр сітки тривог та натиснути на кнопку «Масова обробка». Усі 

тривоги по вибраному фільтру будуть завершені з відповідним записом  в сітку подій та 

історію. 

Масова обробка подій 

5.5.2. Звукове супроводження тривожних сповіщень. 

Звуковий супровід тривог різний: розділяється на «червоної» тривоги, «технічні», 

зникнення зв’язку, порушення криптозахісту. Вибір звукового супроводу для тривог по 

типам налаштовується через меню «Налаштування» - «Звуки подій». Користувач може 

прослухати звукові файли «по замовчуванню» визначивши покажчиком «миші» файл та 

натиснувши на кнопку прослуховування, як показано на малюнку нижче. Користувач може 

сам підібрати та «прив’язати» звуковий файл до тривоги зі своєї «колекції». Для цього 

потрібно «подвійним кліком» миші виділити звуковий файл, якій бажано замінити та 

перейти до папки,  де знаходяться бажані звукові файли. 

Виділення звукового файлу 

  



 

 

31 

 

 

 

 

Вибір звукового супроводження з колекції користувача 

Після вибору файлу  його прослуховування за допомогою клавіш показаних нижче, 

можна зберегти його натиснувши на клавішу «Зберегти». 

Клавіші прослуховування звукового файлу 

Звук «червоної» тривоги має найвищий  пріоритет, тобто,  якщо звучала «технічна 

тривога», а потім прийшла «червона», то звук буде змінений. 
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5.6. Картка тривоги 

5.6.1. Вигляд та призначення. 

Картка тривоги  призначена для надання оператору стислої інформації про 

тривожний об'єкт та призначається для опрацювання тривожного сповіщення. Відображає 

стан об’єкту на момент її відкриття. 

Картка відкривається подвійним клацанням «мишки» на вибраному об'єкті в сітці 

тривог і містить інформацію про об'єкт і його стан: 

▪ номер, найменування та адресу об'єкта; 

▪ поле об’єкта охорони та розташування; 

▪ стан: тампера приладу, тампера клавіатур, живлення 220В,  акумулятора; 

▪ кількість, тип, стан і опис шлейфів приладу; 

▪ ПІБ відповідальних осіб з адресами і телефонами; 

▪ історія подій цього об’єкта. 

Картка тривоги 
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Крім того, оператору надається окреме поле з інформацією про тривожному подію 

із зазначенням:  

▪ стану відпрацювання тривоги; 

▪ часу прийому програмним забезпеченням тривожного повідомлення; 

▪ типу тривожної зони (якщо тривога щодо зони); 

▪ формулювання тривожного повідомлення; 

▪ опису тривожної зони (для зонних тривог). 

Якщо оператор вирішить, що наданої інформації недостатньо, він може оперативно 

перейти на картку об’єкта та картку стану використовуючи відповідні кнопки на картці 

тривоги.  

Всі дії оператора: виклик групи, фіксація її прибуття, оповіщення відповідальної 

особи, завершення відпрацювання із зазначенням причини тривоги фіксуються в сітці 

подій і можуть бути переглянуті. Зручніше переглядати через картку стану. 

Картка стану об’єкта - інформація. 

Всі вкладки відкритих карток тривог відображаються в верхній частині розділу 

«Сітка подій» і знаходяться там до їх примусового закриття через «хрестик», розміщений 

на вкладці, або до натискання оператором кнопки «Завершити». Це дозволяє більш точно 

контролювати відкриті картки тривог і швидко переходити до їх перегляду і подальших дій 

по ним.   
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Автоматична обробка використовується, коли ГШР використовують планшети з 

програмою «Reactio». Тоді коли оператор натискає на кнопку «Виклик групи», тривога 

автоматично передається на планшет ГШР. 

Автоматична обробка 

У випадку, коли, наприклад  при несправності датчика руху, тривожних сповіщено 

по приладу багато та вони опрацьовані оператором, він може завершити обробку усіх 

тривог по об’єкту натисканням кнопки «Завершити все» для обраної картки. Кнопка 

«Завершити всі тривоги по об’єкту» - завершає усі тривоги, які, на момент натискання,  

представлені оператору в сітці тривог. 
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Ручна обробка використовується, коли ГШР працюють по рації. 

Ручна обробка 
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5.6.2. Функція «Автоматичне завершення  тривог» 

У випадку, коли при знятті з охорони об’єктів, на яких  не вірно налаштовані 

інтервалі затримки на вхід, в сітку тривог приходить багато «хибних» спрацювань з 

наступним зняттям об’єкту з охорони, в ПЗ «MISTO Security Platform» передбачена функція 

«Автоматичного завершення тривоги після зняття».  

Призначення функції – тривожне сповіщення по зоні із сітки тривог, яка була знята 

з охорони через визначений адміністратором час, автоматично завершується з 

відповідним записом « Автоматичне завершення тривоги по зоні № _» в сітку подій та 

історію. Налаштування включення функції та часу на зняття приведена на рисунку нижче. 

Увійдіть на закладку «Налаштування» та «Параметри системи». 

Закладка «Параметри системи» 
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Вкладка «Налаштування» 

Налаштування функції «Автоматичне завершення  тривог». Налаштування часу 

очікування зняття 

Поставити «галочку»  у полі «Автоматичне завершення зонних тривог після зняття» 

та налаштувати час очікування. Час проставляється в секундах. Після налаштувань 

натисніть на «Зберегти». 

Для відключення даної функції – зняти відповідну галочку та натиснути на 

«Зберегти». 
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5.7. Розділ «Мапа» 

Розташування об'єктів охорони можна переглянути на мапі місцевості. 

Мапа на інтерфейсі 

У верхній частині розділу «Мапа» розміщені кнопки фільтрів, які дозволяють 

відфільтрувати для відображення об'єкти з станами, які відповідають кнопці. На кнопці 

фільтра відображається число, яке показує кількість об'єктів з даними станом. 

Кольорове оформлення кнопок відповідає колірному фону, що виділяє 

«відфільтрований» об'єкт. Можна включити відразу кілька фільтрів і переглядати 

об'єднаний список. При наведенні покажчиком мишки на кнопку фільтра з'являється 

контекстне меню з назвою фільтра. Кнопка «Все»  відключає всі натиснуті кнопки фільтрів 

і відображає загальну кількість об'єктів. При цьому всі раніше включені фільтри 

відключаються. 

Відображення об'єктів на мапі проводиться мнемонічними символами, що 

відповідають станам об'єкту. 
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Наприклад:  

▪ тривога порушення шлейфу (включений фільтр відповідних тривог): 

Тривога об’єкту з порушенням  шлейфу на мапі 

▪ тривога втрати зв'язку (включений відповідний фільтр): 

Тривога втрати зв’язку на мапі 
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▪ об'єкти під частковою охороною. Діаметр символу індикації можна порівняти з 

категорією ризику, чим вище категорія, тим більше діаметр. 

Об'єкти під охороною на мапі 

▪ об'єкти, на яких виявлені проблеми з АКБ.  

Об'єкти з проблемами АКБ 
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▪ об'єкти, стан  яких ще не визначений.  Потрібне комплексне опитування. 

Об'єкти, стан  яких ще не визначений на мапі 

Робота фільтрів на мапі 

Для пошуку об'єкта за схемою охорони можна скористатися функцією пошуку. 

Пошук здійснюється за номером картки об’єкту. 

Помістивши покажчик «мишки» на поле карти і обертаючи коліщатко «мишки», 

можна змінювати масштаб карти. Карту можна переміщати вгору/вниз або вліво/ вправо, 

закріпивши покажчик на поле карти і рухаючи «мишкою» в потрібному напрямку. 
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При наведенні покажчиком на обраний об'єкт і натисканні правої клавіші «мишки», 

з'являється контекстне вікно з інформацією про об'єкт. «Перетягнувши» покажчик 

«мишки», з натиснутою правою кнопкою, на контекстне вікно, можна зафіксувати його для 

детального перегляду.  

При бажанні, можна оперативно перейти на картку станів об'єкта, натиснувши на 

кнопку «Стан». 

Коротка інформація про об’єкт на мапі 

Включення будь-якого з фільтрів, після проведеного пошуку об'єкта, очищає поле 

пошуку. Включений фільтр або знайдений при пошуку об'єкт фіксується при переході у 

розділ «Стан об’єктів». 

Бувають випадки, коли кілька об'єктів охорони розташовані в одній будівлі 

(географічні координати однакові або дуже близькі). При наведенні покажчика «мишки» на 

місце карти, де об'єкти «накладені» один на одного, відкриється контекстне вікно з 

переліком об'єктів, які розташовані в цьому місці . 
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Обравши потрібний об'єкт, можна перейти на картку стану цього об'єкта. 

Перелік об’єктів, що мають подібні координати 
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5.8. Розділ «Стан об’єктів» 

Після переходу в розділ «Стан об’єктів» відкриється список всіх наявних об’єктів, 

який дозволяє переглянути короткий опис всіх об'єктів охорони та визначити їх стан. 

Наявність функції пошуку дозволяє переглянути інформацію по конкретному об'єкту (схемі 

охорони), який потрібно знайти. Пошук здійснюється по всій інформації, яка присутні на 

вкладці. 

Після проведеного пошуку об'єкта, увімкнення будь-якого з фільтрів, скидає пошук 

в початковий стан. 

Подвійний клік "мишкою" на вибраному об'єкті відкриє закладку з карткою стану 

обраного об'єкта.  

Стан об’єктів 

У верхній частині списку розміщені кнопки фільтрів, які дозволяють фільтрувати для 

відображення об'єкти за станами, які відповідають кнопці. На кнопці фільтра 

відображається число, яке показує кількість об'єктів з такими станами. Кольорове 

оформлення кнопок відповідає кольоровому фону, що виділяє «відфільтрований» об'єкт. 

Можна увімкнути одразу кілька фільтрів і переглядати об'єднаний список. 
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При наведенні покажчиком мишки на кнопку фільтра, з'являється контекстне  

меню з назвою фільтра.  

Фільтрація об’єктів по їх стану 

Кнопка «Всі» відключає всі натиснуті кнопки фільтрів і відображає загальну кількість 

об'єктів. 

Увімкнений фільтр або знайдений при пошуку об'єкт фіксується при переході на 

розділ «Мапа». 

Необхідно звернути увагу, що в списку станів об'єкт відображається тільки в одному 

стані, згідно наступних пріоритетів: тривога, втрата зв'язку, проблеми з АКБ, відсутність 220 

В, технічна тривога, порушення криптозахисту. Іншими словами, якщо об'єкт був 

показаний в фільтрі «під охороною» і прийшла тривога по шлейфу, то він буде виключений 

з фільтра «під охороною» і показаний в фільтрі «тривога». 

По всім інформаційним полям вкладки «Стан об’єктів» введена функція сортування. 

Вкладка «Стан об’єктів» - поля сортування 
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Наприклад: 

▪ клацнувши мишкою на полі «Пультовий номер» можна відсортувати об’єкти по 

зростанню або спаданню пультових номерів; 

▪ клацнувши мишкою на полі «Категорія ризику номер» можна відсортувати 

об’єкти по зростанню або спаданню категорії;  

▪ Сортування по полях «Назва об’єкта» «Адреса  об’єкта», «Протокол» 

проводиться за алфавітним розташуванням. 

▪ Сортування по полю «Стан» групує об’єкти за їх станами.  

▪ Сортування по полю «Контроль» групує усі об’єкти, які знаходяться під 

контролем. 

▪ На полі, по якому було проведено сортування відображається символ  

▪ Поле «пошук» закладки «Стан об’єктів»  

Поле «пошук» 

Пошук проводиться в розширеному форматі по усіх категоріях вкладки – 

пультовому номеру, категорії ризику, назві об’єкту, адресі, протоколу приладу, моделі 

приладу, серійному номеру приладу. Пошук проводиться по заданому сполученню 

цифр\букв. Приклади наведені нижче: 

Пошук за словосполученням – Хмел 
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Пошук за словосполученням - 2-й 

Пошук за словосполученням - 20 

Очистка поля пошуку – натискання на символ Х  в верхній правій частині екрану. 

Кнопка очищення поля 
По всіх об’єктах можна сформувати звіт та експортувати його в Excel.  Для створення 

звіту необхідно скористатися кнопкою у верхньому правому кутку екрана. При цьому треба 

вказати шлях та папку для розміщення створеного  документу. 

Кнопка експорту в Excel 
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При створенні звіту можна використовувати кнопки фільтрів . Наприклад звіт по тривогах 

буде мати наступний вигляд 

 

 

 

 

 Звіт по об’єктах 
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5.9. Взяття об’єкту «Під контроль» 

У випадку, коли весь прилад або вибрані зони, потрібно вивести зі спостереження 

– не відпрацьовувати тривожні сповіщення, но контролювати їх, передбачена функція 

взяття під контроль. Керування функцією проводиться через закладку «Картка 

стану/інформація» 

Взяття під контроль 

Для взяття під контроль необхідно виконати наступні кроки: 

▪ Відмітити всі зони разом (якщо бажано взяти під контроль весь прилад); 

Вибір усі зон приладу 
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▪ Відмітити бажані зони; 

Вибір 1 та 4 зони 

▪ Для автоматичного взяття під контроль на час 30 хв, натиснути на кнопку 

«Взяти під контроль». Напроти вибраних зон з’явиться відповідний символ, а в сітці подій 

– відповідний запис про взяття під контроль; 

Автоматичне взяття під контроль на час 30 хв. 
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Об’єкти, в яких є хоча б одна зона під контролем, можна переглянути во вкладці 

головного меню «Контроль об’єктів». 

Вкладка «Контроль об’єктів» 

 

Також стан об’єкту «Під контролем» відображається відповідним символом і на 

вкладці «Стан об’єктів» 

 

 

 

 

Відображення об’єкту в стані «Під контролем» 

Після закінченню часу до якого об’єкт знаходився під контролем, він автоматично 

перейде в режим спостереження. Якщо потрібно скоротити час контролю, можна 

перервати контроль натиснувши на клавішу « Зняти з контролю». 
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▪ Для встановлення часу контролю відмінного від 30 хв. можна скористуватись 

календарем. Виберіть дату, час та хвилину до якого бажаєте встановити контроль. 

 

Встановлення часу, до якого буде вестись контроль  
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5.10. Історія подій 

У розділі «Історія подій»  можна переглянути історію подій по одному або декількох 

об'єктах за вибраний проміжок часу. За замовченням — за останню добу. 

Необхідний об'єкт можна знайти через функцію пошуку. Пошук працює по номеру 

картки об’єкту. Працює сортування по спаданню зростанню номеру. Після пошуку або 

вибору схеми об'єкта вручну, подвійний клік на обраній схемі переводить об'єкт в поле 

перегляду історії. 

Історія подій 
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Виділивши «мишкою», хоча б один об'єкт в поле перегляду історії, можна зробити 

видалення його з поля. 

Видалення об’єкта 

Проміжок часу, за який необхідно переглянути історію подій, вибирається кліком 

покажчика «мишки» на символі календаря (початок, кінець) у вкладці «Фільтр».  

Збереження параметрів - клік на вільному полі. 

Вибір періоду перегляду історії подій  
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Після вибору об'єктів, необхідно натиснути на кнопку «Оновити». 

Історія подій по об'єкту буде показана в поле «Історія». Поточні події по вибраному 

об'єкту будуть представлені до моменту натискання на кнопку «Оновити». 

Події в історії можуть бути вибрані за станами, натисканням на відповідний фільтр 

та експортовані в файл формату XLS 

Фільтра історії подій 

Місце збереження  файлу .xls вибираєте за бажанням. Вигляд файлу для перегляду 

приведено нижче. 

Вигляд Excel-файла  
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6. Автоматизоване робоче місце адміністратора 

У цьому документі описується робота користувача з правами адміністратора в ПЗ 

«МISTO».  Ці права дають можливість редагування параметрів ППЗ централізованого 

спостереження: налаштування обладнання, створення, зміна та видалення,  додавання 

користувача, зміна його прав, архівування бази,  тощо. 

6.1. Запуск програмного забезпечення 

6.1.1. Створення нового користувача. 

Вікно авторизації в системі 

Після запуску ПЗ «MISTO Security Platform», одразу відкриється діалогове вікно 

авторизації користувача в СПТС «MISTO Security Platform». У цьому вікні потрібно вибрати 

користувача  системи з правами адміністратора  і ввести пароль для обраного користувача. 

Після інсталяції ППЗ обліковий запис за замовчуванням – «Адміністратор за 

замовчуванням». Пароль за замовчуванням – «Sq8q8.abcr5».  

Після входу в ПЗ під паролем «за замовченням», необхідно змінити обліковий запис 

користувача. Для зміни облікового запису за замовченням, необхідно перейти у розділ 

«Користувачі» та відредагувати або створити нового користувача. 
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У вікні, що відкрилось, необхідно додати нового користувача, натиснувши на 

кнопку «+». 

Створення нового користувача СПТС 

У вікні, потрібно заповнити запропоновані поля даних користувача . 

Для ідентифікації користувача в програмі, поле «Користувач» необхідно вводити 

латиницею та не менш, ніж 6 символів. Надалі це поле ніде не відображається, а лише 

бере участь в ідентифікації користувача в програмі. 

Далі необхідно вибрати роль для знову введеного користувача. На поточний 

момент доступні 3 ролі — адміністратор, оператор та адміністратор планшету групи 

швидкого реагування. 

Адміністратор - має доступ до всіх функцій ПЗ, в тому числі — по створенню, 

редагуванню схем охорони і довідників, зміни налаштувань СПТС, додаванню 

користувачів, зміни їх прав. 

Оператор — має доступ лише до функції спостереження: відпрацювання подій по 

об'єктах, постановка, зняття, опитування та ін. не зв'язані зі зміною параметрів схем 

охорони або інших налаштувань. Йому доступні вкладки «Спостереження», «Мапа», «Стан 

об'єктів», «Історія», «Картки об’єкту» в режимі перегляду. 

В поле «Ролі» виберіть потрібну роль для новоствореного користувача.  
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Завершіть створення користувача натисканням на кнопку «Зберегти». 

Переконайтеся, що доданий користувач з'явився в довіднику «Користувачі». 

Закрийте програму «Інтерфейс». Знову запустіть ПЗ, авторизуйтесь під 

новоствореним логіном (для адміністратора або оператора). 

  



 

 

59 

 

 

 

 

6.2. Робота з архівом бази даних 

6.2.1. Створення архіву 

Для створення архіву, необхідно увійти в підрозділ «База даних» розділу 

«Налаштування». 

Вкладка «Налаштування» 

Передбачено створення архівів – пристроїв\об’єктів, користувачів та інші. Всі бази 

даних автоматично архівуються, для зменшення розмірів файлів. Передбачено створення 

архіву на ПК сервера.  

По замовчуванню архів баз створюється на диску С.  Можна вибрати інший диск з 

існуючих в системі та запропонованих в меню. Після вибору іншого місця – натисніть 

кнопку «Зберегти налаштування». 

 

Налаштування архівування бази даних  
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Архіви баз даних створюється в папці MistoData\Misto_Backup_Database. Назва 

архіву DataBaseArchive_{число_місяць_рік_час_ година_хвилина}. 

Архіви можна створювати як вручну, так і автоматично, через вказаний проміжок 

часу. Відлік часу починається від моменту збереження налаштувань – натискання на 

кнопку «Зберегти налаштування». 

6.2.2. Відновлення бази даних з архіву 

У разі потреби можна відновити базу даних з архіву за допомогою окремої утиліти 

– Мisto : Database Restore Tool з робочого стола ПК серверу.  

Налаштування для відновлення бази даних 

Після запуску програми ввести пароль до бази даних, як показано на рисунку ( по 

замовчуванню – postgres)  та натиснути кнопку «Select Dump File»  для вибору файлу  

відновлення бази даних. Розміщення файлів по замовчуванню було вказано вище. Можна 

відновити файл даних пристроїв\об’єктів або файл користувачів по бажанню.  Виберіть 

бажаній файл та подвійним «кліком» миші перемістить його в поле « Dump File». Натисніть 

кнопку «Restore Database».  
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Індикація процесу відновлення бази даних 

 

Успішне завершення відновлення 

Помилка при відновленні бази даних 

У випадку невдалого відновлення буде виведене сповіщення показане на рисунку 

вище. Ймовірно був введений невірний (або не був введений) пароль доступу до бази 
даних. 

6.3. Створення картки об’єкту 

До початку створення картки об’єкту створити довідник регіонів та населених 

пунктів, вулиць та будівель, по яким будуть надаватися послуги спостереження. За основу 

цього довідника взято OpenStreetMap, скорочено OSM — некомерційний веб-
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картографічний проект по створенню географічних карт. Для допомоги в створення такого 

довідника можна звернутися до служби технічної підтримки ТОВ «Тірас-12» або створити 

його самостійно. Приклад створення довідника по м. Вінниця приведено у документації по 

інсталяції MISTO. 

Для створення картки об’єкту об'єкта, необхідно перейти в розділ «Картки об’єкту» 

та натиснути «+». 

Створення нової картки об’єкту – опис об’єкту  

Номер картки підставляється автоматично із вільних, але може бути змінений на 

бажаний. Вводимо назву об'єкта, за якою буде відбуватися ідентифікація об'єкта в списках, 

картках, мапі. Поля відмічені червоним трикутником – обов’язкові для заповнення. 

Вибираємо тип об’єкту із запропонованих. Якщо бажаного типу немає в списку, його 

можна створити за допомогою відповідного довідника. 
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Якщо бажаного типу об’єкту немає в випадаючому списку, перейдіть через вкладку 

«Налаштування» в розділ «Довідники», виберіть довідник «Типи об’єктів» та додайте 

потрібний тип. 

 

Довідник типу об’єктів 

Типи об’єктів, події по котрим потрібно транслювати на корпоративних клієнтів – 

ПриватБанк, УкрГаз банк, Банк «Аваль» та інш. Додатково відмітьте «галочкою» у 

відповідному полі. 

Поверніться до картки об’єкту та виберіть новостворений тип зі списку. Вибрати 

категорію ризику об’єкту - КР. КР-1 вважається найвищою. При виборі КР-1, всі тривоги які 

будуть утворюватися по об’єкту, перейдуть в тип тривог «Важливі». 

Після введення всіх необхідних даних, закінчить створення картки об’єкту 

натисканням на кнопку «Зберегти». Проконтролюйте прийняття програмою введених 

даних. 
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6.3.1. Розміщення об’єкту 

Перейдіть на закладку «Розміщення об’єкту». 

Розміщення об’єкту 

Розміщення об'єкту може бути задано декількома способами. 

1 способ. За умови, що адреса об'єкту присутня у довіднику OSM. 

Вибираємо регіон, населений пункт, вулицю та будівлю із випадаючого списку. 

Координати об'єкту будуть підставлені автоматично і він відобразиться на мапі. 

2 способ. За умови, що тільки регіон та населений пункт присутні у довіднику OSM. 

Шукаємо на мапі потрібний населений пункт, а в ньому потрібну вулицю та будівлю. 

Відмічаємо кнопкою миші потрібне місце на мапі. Географічні координати об'єкту будуть 

автоматично підставлені у відповідні поля. Вибираємо регіон та населений пункт із 

випадаючого списку (При відсутності вулиці або будівлі, вписати назву або номер). 
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Автоматичне створення координат 

Можно редагувати розташування обєкту на мапі - після визначення місця 

розташування об'єкту потрібно вписати назву вулиці та номер будівлі. Визначена адреса 

буде добавлена у довідник. 

3 способ. За умови, що ні регіону, ні населеного пункту немає в довіднику OSM. 

Якщо адреса даного об’єкту відсутня в довіднику OSM, то його можна створити за 

допомогою додаткових довідників - регіонів, населених пунктів, вулиць та будівель. 

Довідник «Регіон» - додайте новий регіон в довідник натиснувши на +, як показано 

на прикладі нижче. 

Створення нового регіону 
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Довідник «Населений пункт» - додайте новий населений пункт в довідник 

скориставшись символом + , як показано на прикладі нижче. 

Виберіть регіон, до якого відноситься населений пункт, «клацнувши» два рази 

покажчиком миші на вибраній строчці регіонів 

Створення населеного пункту 

Виберіть тип населеного пункту та Заповніть поле «Населений пункт». 

Скориставшись сервісом https://www.mapcoordinates.net знайдіть населений пункт на мапі 

та скопіюйте його координати ( широта та довгота) у відповідне поле довідника «Населений 

пункт». 

Пошук населеного пункту та його координат 

https://www.mapcoordinates.net/
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Введення координат населеного пункту 

Після заповнення всіх полів зберігаємо введені дані, натиснувши на кнопку 

«Зберегти». Якщо введені данні прийняти програмою, зверху з’явиться напис «Успіх».  

Після успішного прийому введених даних, продовжити введення даних місця 

розташування об’єкту – вулицю та будівлю, як було зазначено в способі 2. 
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6.3.2. Опис об’єкта 

Перейдіть на закладку «Опис об’єкта». Описуємо особливості розташування та іншу 

потрібну інформацію у відповідні поля. 

6.3.3. Зображення об’єкту 

При створенні картки об’єкту, до неї можна прикріпити зображення об’єкту – 

зовнішній вигляд, схема під’їзду та інше.  

Вимоги до файлів зображення:  файл формату .jpg або .png розміром не більше 5Мб 

і загальний обсяг картинок не більше 20Мб. 

Для цього до картки об’єкту додаються відповідні зображення – відкрити вкладку 

«Зображення», перевести покажчик миші у відповідне поле та натиснути на праву кнопку і 

вибрати – «Додати». 

Додавання зображень 

Перейти в створену раніше папку із зображеннями та додати бажане зображення. 

За бажанням кожне зображення може бути описане. Клацнувши мишкою на вибраній 

картинці, зображення можуть бути переглянуті у великому форматі. 
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6.3.4. Прилади 

Перейдіть на закладку «Прилади». При створенні нового приладу, необхідно 

заповнити запропоновані поля. Вибираємо протокол обміну в закладці - «Тип нового 

приладу»: протокол «Мост» для приладів серії «Оріон — Т.3.2», протокол NOVA  для приладів 

«Оріон NOVA» першого та другого покоління. На закладці «Модель приладу» вибираємо 

конкретну модель приладу із запропонованого переліку.  

Після вводу серійного номеру (для серії NOVA — надрукований на етикетці ППК), 

прихованого номеру, виставляємо час контролю тестових повідомлень в секундах від 

приладів по основному і резервному каналам зв'язку. Зверніть увагу, що задані часи 

інтервалів контролю зв'язку в ПЗ повинні бути свідомо (в 2-3 рази) більші, ніж задано в 

приладі. Якщо час приходу тестових повідомлень не контролюється, в поле інтервалу 

контролю зв'язку, вказуємо 0 с. 

Наприклад, в приладі 30 с, в ПЗ — 60. Різниця залежить від каналу зв'язку і його 

якості. Для каналу Ethernet/Wi-Fi вона може становити 45 с , а для GPRS - 60 с або 90 с. 

Заповніть запропоноване поле типу нового приладу, як показано нижче. 

Приклад опису типу приладів для протоколу Мост  
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 Приклад опису для приладів протоколу NOVA 

Для приладу ПСО “18 кГц-GPRS” необхідно вказати, який вхідний протокол буде 

використовуватись. Після вибору вхідного протоколу необхідно вказати, який тип ППК 

буде підключений до ПСО.  

Приклади опису для ПСО “18 кГц-GPRS” 
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Для протоколу Contact ID/Ademco Express, після вводу серійного номера приладу 

ПСО “18 кГц-GPRS” та прихованого номеру, необхідно створити групи зон, на які розбиті 

зони приладу підключеного до ПСО. Для цього треба перейти на закладку «Групи». 

Натисканням на символ клавішу «+» створити групу №1. Виділивши подвійним кліком 

створену групу, відмітити галочками зони, які відносяться до даної групи. Створити 

наступну групи аналогічним чином.  

Розподілення зон на групи 

Для забезпечення подальшого контролю підключених каналів зв’язку та 

встановлених SIM карток в прилади.  

Заведення інформації про канали зв’язку 
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Для цього потрібно: 

▪ вибрати бажаний канал з випадаючого списку; 

▪ натиснути на символ +; 

▪ натиснути мишкою на введеному каналі та заповнити запропоновані поля за 

бажанням. 

У разі бажання видалити канал зв’язку – вибрати канал та натиснути на символ Х. 

Для забезпечення ідентифікації користувача приладу в сітці подій та історії при 

проведенні будь яких маніпуляцій с приладом, необхідно заповнити поле « Облікові 

записи». 

В області «Облікові записи», через кнопку «+», вноситься інформація про 

користувачів, які внесені в прилад (інсталятор, адміністратор, користувач Микола та ін.). 

Поле облікових записів 

Видалення запису – через символ Х. 
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6.3.5. Зони 

Перейдіть на закладку «Зони». 

Налаштування зон приладу 

Натиснувши на символ «+» ввести необхідну кількість зон приладу. Номер зоні 

підставляється автоматично. Можна самостійно змінювати номер зони, але синхронно зі 

зміною номеру зони на приладі. 

Клацнувши мишкою на вибраній зоні необхідно ввести її тип і опис (де 

встановлений датчик або що знаходиться під наглядом). 

Тип зони вибирається із запропонованого довідника. 
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6.3.6. Клієнт охорони  

Перейдіть на закладку «Клієнт охорони». 

Поля відмічені червоним трикутником обов’язкові для заповнення. 

Клієнти охорони 

Клієнт охорони – це особа або організація від імені якої підписується договір на 

охорону. 

При створенні нового клієнта охорони, виберіть тип клієнта (фізична або юридична 

особа), з якою укладається договір на охорону, введіть ідентифікаційний код, П.І.Б. 

6.3.7. Відповідальні особи 

Перейдіть на закладку «Відповідальні особи». 

В області «Відповідальні особи» перераховуються особи, які будуть сповіщені про 

тривожні події на об'єкті. Перейдіть до створення відповідальних осіб, пов'язаних з 

створеним клієнтом охорони, натиснувши на кнопку «+». Створіть стільки відповідальних 

осіб, скільком ви хочете повідомляти про тривогу на об'єкті. 

Після створення відповідальної особи необхідно вказати до якого приладу вона має 

відношення. Для цього необхідно вибрати запропоновані варіанти серійного номеру ППК.  
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Для коректного відображення на інтерфейсі прізвищ відповідальних осіб, що 

керують приладом, необхідно визначити відповідність їх прізвищ до облікових записів 

приладу. Для цього потрібно в полі «Користувач на ППК» вибрати обліковий запис для 

визначеної відповідальної особи 

Визначення відповідності облікового запису до відповідальної особи 

6.3.8. Договір охорони 

Перейдіть на закладку «Договори». 

Заповніть обов’язкове поле договору та вкажіть строк дії (за бажанням). 

Договір охорони 
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6.3.9. Дільниці спостереження 

Перейдіть на закладку «Дільниці спостереження». 

Відмітьте «галочкою» дільницю спостереження до якої буде приписаний об’єкт. 

Якщо дільниця спостереження не створювалась – її треба створити за допомогою 

відповідного довідника (див. нижче). За замовченням, усі об’єкти, що створюються 

приписуються до ділянки «Default site».  

Дільниці спостереження 
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За необхідністю розподілити об’єкти спостереження за різними операторами, 

необхідно створити відповідну ділянку через вкладку «Адміністрування» - «Дільниці 

спостереження». 

Створення дільниці спостереження: 

▪ Натиснути на «+»; 

▪ Дати ім’я новій дільниці та додати опис; 

▪ «клацнувши» подвійним «кліком» на обраній точці на карті відмітити 

прямокутник; 

▪ «тягнути» покажчиком миші за краї прямокутника та створити багатокутник, в 

якому будуть територіально розміщені об’єкті спостереження створеної ділянки; 

▪ натиснувши на праву кнопку «миші», перетягнути покажчик на «Добавити 

об’єкти в дільницю спостереження» та натиснути на ньому; 

▪ Зберегти налаштування – кнопка «Створити»; 

▪ Аналогічно можна видаляти об’єкти з ділянки спостереження та видаляти 

полігон цілком. 

Процес створення дільниці спостереження 
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6.3.10. Графік охорони 

Графік охорони 

Для створення графіку спостереження за об’єктом ( графіку охорони) необхідно 

відкрити вкладку «Графік охорони» на закладці створення картки об’єкту. 

Вкладка створення графіку охорони 

Графік створюється, за допомогою перемикача та введення часового інтервалу .  
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Перевести перемикач в положення «Під охороною» та ввести час зняття та 

постановки. Час який буде введено в полях «Зняття» та «Постановка»  належить до того дня 

тижня (доби) , проти якого він вводиться, В кожному дні, час постановки повинен бути 

більшим за час зняття. В іншому випадку буде сформоване сповіщення про помилку. 

Час вводиться у форматі – 22:33. Години і хвилини повинні бути розділені 

двокрапкою. Перехід до наступного  поля – за допомогою клавіши   «Tab». 

ЯКЩО, формат часу не має хвилин, ДОСТАТНЬО ввести тільки час, та натиснути  

клавішу «Tab». 

 Наприклад: необхідно ввести час 06:00. Вводимо цифру 6, 

та натискаємо клавішу «Tab» 

 

Якщо, після зняття йде незаповнене поле - вважається що об’єкт лишається знятим 

до кінця суток, а також до наступного часу постановки:  
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Якщо, після постановки йдуть  незаповнені поля в наступному дні - вважається що 

об’єкт лишається під охороною до кінця суток, а також до наступного часу зняття: 

 

Для зменшення навантаження на диспетчера бази даних при створенні графіку 

охорони програма контролює процес створення графіку,  аналізує введені інтервалі та сама 

настроює незаповнені поля. 

 Наприклад, якщо постановка під охорону відбувається у понеділок о 22:00 а зняття 

у п’ятницю о 08:00, то немає необхідності заповнювати часом поля з вівторка по четвер. 

Необхідно заповнити тільки час постановки та час зняття, без втручання в інші дні. 

Так буде виглядати графік після встановлення часу постановки та часу зняття:  
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Після натискання на кнопку «Зберегти», програма проаналізує введені данні та 

перетворить графік до наступного вигляду:  

 

Аналіз введених даних працює за наступним алгоритмом: 

Якщо єдиний інтервал дня або все інтервали дня незаповнені і останньою подією 

перед цим днем була постановка, то об'єкт вважається поставленим під охорону 

цілодобово в цей день. В такому випадку перемикач дня виставляється в положення «Під 

охороною». 

Якщо єдиний інтервал дня або все інтервали дня незаповнені і останньою подією 

перед цим днем було зняття, то об'єкт вважається знятим з охорони цілодобово в цей день. 

В такому випадку перемикач дня виставляється в положення « Без охорони». 

Програма контролює правильність вводу часових інтервалів та попереджує 

сповіщенням про помилку 

Якщо після зняття йде наступне зняття без постановки між ними - помилка валідації 

(повторне зняття).  

Якщо після постановки йде наступна постановка без зняття між ними - помилка 

валідації (повторна постановка). 

 Якщо останньою подією перед днем без охорони йде постановка - помилка 

валідації (перед днем без охорони має бути зняття). 

 Якщо першою подією після дня без охорони йде зняття - помилка валідації (після 

дня без охорони повинна бути постановка). 
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 В один день кожне наступне заповнене поле повинно містити більше значення 

часу, в іншому випадку - помилка ( "у вівторок в інтервалі 13: 25-9: 00 зазначено час 

постановки менше часу зняття - перенесіть постановку на наступний день" або "в п'ятницю 

в інтервалі 10: 00-18: 00 зазначено час зняття менше попередньої постановки (11:00) - 

перенесіть інтервал на наступний день"). 

 При цьому сповіщення показано у верхній строчці інтерфейсу, та, якщо навести 

покажчик миші на час, який підсвічений червоним, та зачекати кілька секунд – появиться 

додаткове роз’яснення що до помилки. 

НАПРИКЛАД: 
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Будь-який день тижня можна розподілити на декілька інтервалів охорони. Для 

цього  потрібно натиснути кнопку “Додати інтервал” і заповнити відповідні поля. 

Поточний стан об’єкту по графіку можна переглянути в картці стану та в картці 

тривоги. 

 

Стан об’єкту за графіком в картці стану 

Стан об’єкту за графіком в картці тривоги 
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Об’єкти з порушенням графіку постановки можна переглянути в закладці «Стан 

об’єктів» - мнемонічне зображення годинника. 

 

Стан об’єктів з порушенням графіку постановки 

6.3.10.1. Функція «Відображати зняття з охорони під час графіку 

як тривогу» 

СПТС «MISTO Security Platform» дозволяє контролювати зняття об’єкту з охорони під 

час охорони за графіком з формуванням тривожного повідомлення. 

Для активації даної функції необхідно перевести перемикач в положення включено, 

як показано на малюнку нижче: 

Включення функції контролю зняття 

У випадку зняття з охорони об’єкта, при активованій функції, буде сформоване 

відповідне тривожне сповіщення, як показано на рисунку нижче. 
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Тривога по зняттю з охорони 

 

6.3.10.2. Функція «Контролювати вчасність взяття під охорону» 

СПТС «MISTO Security Platform» дозволяє контролювати вчасність постановки 

об’єктів під охорону, які повинні були поставитись під охорону за графіком. Активація 

даної функції проводиться аналогічно вищезгаданим способом – відповідним 

перемикачем. 

Активація контролю взяття під охорону 

6.3.10.3. Функція «Постійна охорона» 

Для об’єктів, які повинні знаходитись під постійним наглядом 24\7 введено 

налаштування – постійна охорона. Після включення данної вункції, який би графік охорони 

не був заданий до цього, буде встановлена постійна охорона. При відключенні постійної 

охорони, налаштований раніше графік НЕ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ. 

6.3.11. Налаштування «Корпоративного клієнта»   

Якщо тип об’єкта був обраний, як корпоративний , то потрібно вибрати якому 

корпоративному клієнту належить об’єкт.  Для цього потрібно відкрити вищезгадану 

закладку, перевести покажчик вправо та з випадаючого списку вибрати потрібного клієнта. 

Після проведення відповідних налаштувань в конфігураторі сервера, усі події по 

цьому об’єкту будуть транслюватись на сервер корпоративного клієнта 
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Вибір корпоративного клієнта  
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6.4. Адміністрування 

В розділі «Адміністрування» є довідники, в яких накопичується інформація в міру 

створення схем охорони. Вони є окремими модулями з функціями перегляду, редагування, 

видалення та пошуку. 

Є такі довідники, як: 

▪ Клієнти охорони; 
Довідник «Клієнти охорони» 

▪ Об’єкти охорони; 
Довідник «Об’єкти охорони»  
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 ▪ Прилади; 

Довідник «Прилади» 

▪ Користувачі; 

Довідник «Користувачі» 

▪ Дільниці спостереження; 

Створення дільниці спостереження, описано в пункті 6.3.9 Дільниці 

спостереження (натисніть щоб перейти).  
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▪ Договори 

Довідник «Договори»  

6.4.1. Відправка сповіщень на групи реагування (REACTIO) 

Для підвищення швидкості взаємодії між операторами пультів централізованого 

спостереження СПТС «Misto Security Platform» та групами швидкого реагування, до складу 

ПЗ СПТС введений програмний комплекс Reactio. 

REACTIO це: 

▪ Можливість спостерігання за розміщенням Групи Швидкого Реагування (ГШР) 

на мапі місцевості та місцем розташування тривожного об’єкту; 

▪ Можливість спостерігання за станом ГШР – «в очікуванні», «неактивна», «на 

завданні»; 

▪ Відправка тривожного сповіщення на планшет ГШР за одним «кліком» 

оператора; 

▪ Можливість розподілення об’єктів по районам реагування та приписка груп 

реагування до цих районів. Розмір району реагування, кількість районів реагування, 

кількість ГШР по кожному району визначається адміністратором; 

▪ Автоматичне визначення найкоротшого маршруту від ГШР до тривожного 

об’єкту, після передачі оператором тривоги; 
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▪ Фіксація на інтерфейсі СПТС факту прийняття ГШР завдання на виїзд, або 

формування сповіщення про відсутність «вільних» ГШР; 

▪ У випадку відсутності «вільних» ГШР, завдання на виїзд ставиться в чергу та 

буде назначено перший ГШР, яка звільниться; 

▪ Призначення «тривоги» ГШР супроводжується звуковим сповіщенням на 

планшеті; 

▪ Після прийняття завдання ГШР фіксує факт виїзду натисканням кнопки 

«прийняти» або «відмовити», якщо  група не може виконати завдання. У цьому випадку 

тривога буде передана іншій ГШР; 

▪ У випадку, якщо після прийняття виклику, з ГШР сталися обставини 

непереможної сили (поломка автомобіля та ін.), натискання кнопки «відмовити» на 

планшеті  буде зафіксовано ПЗ «Reactio», та тривога буде передана другий групі; 

▪ Група швидкого реагування може встановити стан «неактивна», якщо 

обставини не дозволяють їй деякий  час  виконувати службові обов’язки ( заправка, обід та 

ін..). У цьому випадку «тривога » не буде  їй призначена навіть у випадку її знаходження у 

найкоротший відстані від тривожного об’єкту; 

▪ Група швидкого реагування може передивитись картку тривожного об’єкту, 

фото об’єкту, особливості розташування та ін.; 

▪ Час руху ГШР до тривожного об’єкту показується на планшеті, що дозволяє ГР 

більш точно орієнтуватися в часі прибуття; 

▪ Прибуття ГШР до тривожного об’єкту фіксується натисканням відповідної 

кнопки на планшеті. Факт прибуття також фіксується на СПТС; 

▪ Для запобігання фіксації факту прибуття до моменту прибуття до об’єкту, 

кнопка «Прибув» може бути блокована до моменту прибуття ГШР до об’єкту на відстань 50 

метрів; 

▪ Усі етапи відпрацювання тривоги ГШР відображаються на інтерфейсі СПТС з 

фіксацією часу, за умови користування ГШР відповідними кнопками на планшеті; 

▪ ГШР може зробити фото об’єкту або місця проникнення та відправити їх на 

СПТС; 
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▪ ГШР може уточнити координати об’єкту, якщо вони не відповідають дійсності 

та відправити їх на СПТС натисканням на відповідну кнопку; 

▪ Завершення завдання виконується натисканням на кнопку «опрацьовано» із 

зазначенням причини тривоги; 

▪ Після натискання на кнопку «опрацьовано» ГШР переходить зі стану «на 

завданні» в стан «в очікуванні», та готова к прийому наступного завдання. 
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Для початку використання програмного модулю REACTIO необхідно: 

▪ Створити ділянки реагування для різних ГШР; 

▪ Приписати ГШР до ділянок реагування; 

▪ Завантажити на планшети мобільний за стосунок «REACTIO SP»  

▪ Створити користувача – ГШР, перевести його в поточні ролі; 

▪ Перейти за посилання, надісланим на електронну пошту для кожного окремого 

планшету та зареєструватися в системі  

6.4.1.1. Налаштування ділянок реагування 

Перейти в головному меню на вкладку «Адміністрування» та вибрати модуль 

«REACTIO»  

Вибір «REACTIO» 

У відкритому вікні вибрати «Ділянки реагування». 

Вибір «Дільниці реагування» 
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Натискання на символ «+» переведе на закладку редагування вже створених 

ділянок реагування. 

Закладка редагування дільниці реагування 

«Колесом» миші масштабувати вигляд мапи та визначити район для редагування. 

Нижче приведений приклад створення ділянки реагування. 

Для створення ділянки реагування необхідно: 

▪ Ввести ім’я та опис ділянки – як приклад: 123, 123; 

▪ Вибрати колір відображення межі розташування об’єктів в цій ділянці – 

наприклад зелений; 

▪ Кликнути два рази покажчиком «миші» на приблизному центрі бажаної 

ділянки (з’явиться маркер вибраного кольору); 

Визначення центру ділянки  
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▪ Навести покажчик «миші» на маркер та натиснути на її праву кнопку. З’явиться 

спливаюче меню; 

▪ Вибрати строку з функцією «Змінити дільницю» та натиснути на неї; 

▪ «Розтягнути» покажчиком «миші» краї квадрату так, щоб вони охопили увесь 

бажаний географічний район; 

Визначення меж району 

▪ Після визначення меж району  натиснути кнопку «Зберегти»;  

▪ Визначити таким чином райони реагування для усіх груп швидкого 

реагування. 
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6.4.1.2. Створення груп реагування та прив’язка їх до дільниць 

реагування 

Після створення дільниць реагування необхідно створити групи реагування та 

приписати їх до дільниць реагування. 

Вибрати модуль «REACTIO» та після входу в нього вибрати «Групи реагування». 

Вхід до створення груп реагування 

У вікні, що відкрилося, натиснувши на кнопку «Створити», ввести назву групи 

реагування та прив’язати її до створених дільниць спостерігання. 

Створення груп реагування та прив’язка їх до ділянок реагування 

Закінчити створення груп реагування натиснувши на кнопку «Зберегти». 
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6.4.1.3. Створення підключень зовнішніх систем 

Програмний модуль «Reactio» може приймати від зовнішніх систем (пультів), які 

виконують вимоги узгодженого протоколу, тривожні сповіщення та передавати їх на групи 

швидкого реагування. 

Для налаштувань підключення зовнішньої системи «Мост» до «Reactio» необхідно в 

налаштуваннях вибрати модуль «REACTIO» та після входу в нього вибрати «Пульти». 

Вибір «Пульти» 

У вікні, що відкрилося, за допомогою кнопки «+», ввести ім’я пульта, опис та 

ідентифікатор ( береться з налаштувань СПТС «Мост»). 

Налаштування роботи з зовнішніми пультами 
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6.4.1.4. Налаштування роботи з планшетами груп реагування 

Для заведення планшету ГШР, необхідно створити відповідного користувача, як 
показано на рисунку нижче. 

Визначити мишкою роль «ГШР» з доступних ролей. 

Створення користувача ГШР 

Ввести користувача (логін) – латиницею, не менш ніж 6 символів ( на рисунку - 

Group12). Під користувачем в ГШР мається на увазі умовне позначення, до якого буде 

прив’язана електронна пошта. 

Ввести прізвище, ім’я та по батькові людини відповідальної за планшет. 

Ввести електронну адресу по якій буде проводитись ідентифікація користувача, та 

яку буде відправлене повідомлення з кодом активації. 

Логін та електронна пошта повинна бути унікальними для кожного планшета. 

Вибрати ділянку спостереження Default Site – усі користувачі будуть бачити 

положення автомобіля ГШР на місцевості.  

Після створення користувача, як було зазначено вище, закінчити натисканням на 

кнопку «Зберегти». 

Після збереження введених параметрів, на пошту планшета, що була вказана вище, 

прийде посилання на авторизацію в системі ( код ідентифікації). 

На планшеті ГШР повинна бути встановлена програма «Reactio SP» (ресурс – Play 

Market) та існувати прив’язка до аканту, що був вказаний при реєстрації користувача. 
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Порядок роботи з додатком «Reactio» на планшеті приведено в пам’ятці особистому 

составу ГШР. 
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6.5. Налаштування 

Вкладка «Налаштування» 

6.5.1. Довідники 

У вкладці «Довідники», можливо переглянути або створити довідники розміщення 

об’єктів, деякі причини і типи об’єктів, та створення об’єктів через OSM файли. 

Вкладка «Довідники» 
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6.5.2. Інтерфейс  

У вкладці «Інтерфейс» можна налаштувати вигляд інтерфейсу, а саме: шрифти та 

вигляд важливих тривог. 

6.5.3. Звуки подій 

У вкладці «Звуки подій» можна налаштувати звукові повідомлення під кожні типи 

тривог. Детальніше ця вкладка описана в 5.4.2 Звукове супроводження тривожних 

сповіщень (натисніть щоб перейти). 

6.5.4. База даних 

У вкладці «Бази даних» можна зберегти бази даних та налаштувати їх автоматичне 

створення. Детальніше ця вкладка описана в 6.2 Робота з архівом бази даних. Натисніть 

щоб перейти). 

6.5.5. «Параметри системи» 

Перейти в головному меню на вкладку «Налаштування» та вибрати модуль 

«Параметри системи». 

Вкладка «Параметри системи»  
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У вікні, що відкрилося, можна провести налаштування: 

▪ Автоматичного оновлення параметрів  схемі охорони після вичитки 

налаштувань з ППК . На даний момент заблокована. ( буде доступно після оновлення 

прошивок для усіх ППК серії «NOVA»);  

▪ Налаштування часу автоматичного завершення тривог по зоні, якщо вона 

знялася з охорони. Для включення даної функції необхідно поставити «галочку» у 

відповідному вікні та налаштувати час, продовж якого буде працювати функція 

автоматичного завершення тривог. 

▪ Налаштування вигляду відображення адреси об’єкту . По замовчуванню адреса 

об’єкту виглядає в довідниках наступним чином: м. Гайсин вул., Соборна 52, кв. 3, 

Вінницька обл.. 

Але для пультів спостереження, які спостерігають за об’єктами одного міста, можна 

налаштувати, встановивши відповідну «галочку» , наступне відображення адреси: вул. 

Соборна 52, кв. 3, м. Гайсин, Вінницька обл.. 

▪ Налаштування «Не відображати втрату зв’язку  як тривогу», «Відображати 

проблеми живлення як тривогу» та «Не відображати порушення криптозахисту в протоколі 

Мост» виконують відповідні дії. 

Після зміни налаштувань зберегти їх за допомогою відповідної кнопки. 

Зміна налаштувань відображення адреси буде прийнята сервером тільки після 

перезавантаження інтерфейсу. 
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7. Гарячі клавіші 

Для більш зручної роботи оператора в програму введені «Гарячі клавіші. 

Клавіша F3 – пошук об’єкту. 

За допомогою цієї клавіші, з будь якої вкладки інтерфейсу,  можна швидко перейти 

на закладку пошуку  

Вікно пошуку 

Пошук проводиться в розширеному форматі по зазначених категоріях закладки– 

пультовому номеру, категорії ризику, назві об’єкту, адресі, протоколу приладу, моделі 

приладу, серійному номеру приладу та відповідальній особі. Пошук проводиться по 

заданому сполученню цифр\букв.  

Очистка поля пошуку – натискання на символ Х  в полі пошуку. 

Клавіша Esc. 

Натискання на клавішу Esc приводить до закриття: 

▪  відкритих карток стану об’єктів в вікні «Спостереження» 

Приклад карток стану 
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УВАГА!  Клавіша Esc не закриває картки тривог.  
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▪ відкритих  карток об’єктів в вікні «Картки об’єктів» 

Приклад Карток об’єктів 

А також інших відкритих для перегляду елементів усіх довідників. Одне натискання 

на клавішу Esc приводить до закриття одного елементу. Після закриття усіх відкритих 

елементів інтерфейс лишається в тому вікні, в якому проводились маніпуляції з 

елементами. 

▪ Комбінація клавіш Shift+Esc. 

Для швидкого закриття усіх відкритих елементів та подальшого переходу до вікна 

«Спостереження» використовується вищезгадана комбінація клавіш.  

Приклад: відкрите вікно довідника об’єктів 

Використовуємо вищезгадану комбінацію клавіш. 

Виконаний швидкій перехід до вікна спостереження 
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8. «Прогон» приладу 

У випадку, коли необхідно швидко підключити прилад без створення картки об’єкту, 

необхідно: 

▪ Перейти через закладку «Адміністрування» - довідник «Прилади» 

Розміщення довідника приладів 

▪ Перейти на створення нового приладу, натиснувши на символ + 

Вікно створення нового приладу 
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Створити новій прилад. 

Створення приладу для «прогону» 

Поле «Параметри» (виділено червоним), обов’язкове для заповнення. Поле «Канали 

зв’язку», «Зони» та «Облікові записи»  можна не заповнювати. 

Зберегти налаштування натиснувши на відповідну кнопку. 

Налаштувати прилад для роботи на ПЦС. Виконати постановку\зняття та імітувати 

спрацювання по шлейфу. Як видно з рисунку, усі події з приладу відображаються на 

інтерфейсі, за відсутності пультового номеру, назви об’єкту та адреси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад відображення сповіщень від приладу на «прогоні» 
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Можна переглянути картку тривоги через подвійний клик мишкою по події. 

Картка тривоги об’єкту на прогоні 

Усі кнопки відпрацювання тривоги заблоковані окрім «Завершити» та «Завершити 

всі». 

Натиснувши в картці тривоги на кнопку «Картка стану» можна перейти до картки 

стану приладу. 

Картка стану приладу на прогоні 
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Через картку стану можна контролювати усі події на приладі. 

Після закінчення прогону, для створення картки об’єкту з вищезгаданим приладом, 

необхідно перейти до закладки «Картки об’єктів» та створити об’єкт. Після переходу на 

закладку «Прилади» , введіть протокол та почніть вводити серійний номер. Програма, по 

першим цифрам серійного номеру розпізнає, що є прилад не приписаний ні до якої картки 

об’єкту та запропонує його використати. 

Вікно з пропозицією використати вільний прилад 

Клацнувши мишкою на запропонованому приладі, він буде підключений до 

створеної картки об’єкту з усіма налаштуваннями. 
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9. Звіт по спрацюванням. 

При необхідності створення звіту по спрацюванням та експорту його в Excel , 

необхідно во вкладці «Адміністрування» вибрати закладку «Звіт по спрацюванням»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрування – Звіт по спрацюванням 

Вибрати дату та час, за який необхідно сформувати звіт та натисніть кнопку 

«Оновити»,  ЯКЩО потрібен звіт по УСІХ об’єктах. В іншому випадку, попередньо, виберіть 

один чи кілька об’єктів.  

Звіт по усіх об’єктах за попередню добу 

Звіт можна експортувати в форматі Excel в бажану папку жорсткого диска    

(зовнішнього носія), вказавши відповідний шлях. 
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Вигляд експортованого документу 


