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Mérnöki tevékenység, tanácsadás

Készülékek, rendszerek fejlesztése, gyártása
o Ipari elektronika
o Informatika
o Biztonságtechnika

Szoftverek fejlesztése , gyártása

Mikroszámítógép alapú ipari folyamatirányító, adatgyűjtő
cél áramkörök , készülékek
Dallas azonosítóra épülő speciális jogosító, engedélyező,
beléptető, nyilvántartórendszerek
„MemoStang Eco®” (EL-04) járőrinformációs rendszer

Patrol Checking System IP alapú távfelügyeleti rendszer
Patrol Checking iTerminal (PaChiT) GPRS távfelügyeleti készülék
ThermoCheck GPRS hőmérséklet távfelügyeleti készülék
Stb.
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A rendszer összetevői:

Kamera

GPRS terminál (iTerminal),

melyet minden, a rendszerbe bevont objektumba szükséges felszerelni. A készülék rendelkezik egy, vele
vezetékkel összekötött (vagy a doboz előlapjára szerelt), speciálisan kialakított univerzális érintő ponttal
(UniCheckPoint), mely személyi azonosítót és a MemoStangOne adatgyűjtőt is képes fogadni. A
vagyonőr ehhez érinti a saját személyi azonosítóját érkezéskor, távozáskor, vagy éberségét ellenőrizendő
egyéb előirt időben is. A rendszer az érintés tényét kóddal, állapottal (érkezés/távozás) és dátum-idővel
együtt a szerver számítógép adatbázisába juttatja.

Ha a vagyonőr időnként a járőrellenőrzőt érinti ehhez az érintő ponthoz, akkor a rendszer kiolvassa az
adatgyűjtő által tárolt ellenőrzések adatait, és a központi adatbázisba juttatja őket. Ha ez sikerült, a
készülék törli az adatgyűjtőt, és szinkronizálja a belső naplózó óráját a szerver időhöz.

A készülék rendelkezik kontaktusokat fogadó bemenetekkel is, melyek az objektum védelmi
berendezések (riasztó, tűzjelző, mozgás érzékelő, kerítés védelem stb.) vagy egyéb helyi technológiák
kimeneteihez köthetők. Az objektum technikai őrzése így a rendszeren keresztül táv-felügyelhető.

A készülék kiegészíthető egy kamera modullal, mely max. 640x480 JPEG képeket készíthet a különböző
eseményektől vezérelve (riasztás, bejelentkezés, érkezés, távozás, EL-04 kiolvasás, stb.). Ezek a képek az
esemény tényével együtt szintén a központi adatbázisba kerülnek.

A készülék opcionálisan egy adott telefonszámra, egy, vagy kétirányú hangtovábbítást is lehetővé tesz.
A terminálról hívás csak személyi azonosítóval kezdeményezhető.

.





Ezek egyszerű, böngésző programok (Iexpoler 7.0, Wap, stb.),
melyek bárhol kapcsolódhatnak az internetre. Szelektív
jogosultság alapján képesek bejelentkezni a szerver gépre.
Nagy előnyük, hogy ingyenesek és egyszerre több is
működhet.
További előnyük, hogy a már meglévő Windows alapú
távfelügyeleti-program mellet párhuzamosan is futhatnak.
Korszerszerű mobiltelefonról Wap alapú hozzáférés is
lehetséges.

Őrjárat, megjelenés, éberség ellenőrzés:
A robosztus „MemoStangEco” információs rendszer feladata, hogy
a tevékenységgel megbízott személy (vagyonőr, rendőr járőr,
közterület felügyelő, beteg ápoló, halőr, vadőr, szerviz vagy kereskedelmi
képviselő, stb.) az adott helyen és előírt időben, az előre kihelyezett
„CheckPoint”-hoz érintse az adatgyűjtőt, amely ezt az eseményt
dátum-idő szerint tárolja a „CheckPoint” kódjával együtt. A
rendszer ily módon dokumentálja a helyhez kötődő tevékenységet,
és annak időbeni előfordulását. Az adatgyűjtőben tárolt adatok
számítógéppel közvetlenül, vagy egy speciális GPRS terminál
(PaChiT) útján távolról – interneten keresztül - is kiolvashatók és
dokumentálhatók. Az internetes rendszer nagy előnye a földrajzi
távolságoktól, országhatároktól való függetlensége és a
munkamorálra kifejtett jótékony pszichológia hatása. További
előny, hogy a GPRS készülékek akár mobil munkahelyekre (hajók,
munkagépek, mozgó gépláncok, építkezések stb.) is telepíthetők.

Fényképes munkaidő nyilvántartás:
A munkaidő nyilvántartás oly módon jön létre, hogy a
munkába lépő személy a munkahelyen felszerelt terminál
„Érkezés” leolvasójához érinti az elektronikus kóddal
rendelkező
személyi
azonosítóját
(„iButtonKey”),
távozáskor pedig a „Távozás” leolvasóhoz. A terminál
(PaChiT) ezeket az eseményeket fény- és hangjelzéssel
nyugtázza, majd a titkosított adatokat a GPRS vagy LAN
hálózaton keresztül - az eseményhez rendelt 680x480 méretű
színes JPEG képet is - a rendszert kiszolgáló szerver
számítógép adatbázisába juttatja. Az adatok kiértékelése
távolról, a szerverhez való számítógépes, jogosultságokon
alapuló kapcsolódással (standard web böngészővel, pl. IE7)
történik. Ekkor személyenként, akár fényképes jelenléti
íveket is nyomtathatunk, melyeken a tényleges munkában
töltött idő és ezek összegzése is szerepel. A rendszer nagy
előnye a földrajzi távolságoktól, országhatároktól való
függetlensége és a munkamorálra kifejtett jótékony
pszichológia hatása. További előny, hogy a GPRS készülékek
akár mobil munkahelyekre (hajók, munkagépek, mozgó
gépláncok, építkezések stb.) is telepíthetők.

Munkaidő dokumentálása adott időszakra:

Egy technológiai megoldás:
A hőmérséklet mérés távfelügyelete
 Maximum 8 hőérzékélő csatlakoztatása
 Mérési tartomány -50C°-tól +70C°-ig
 0,1 C°-os mérési felbontás
 Dallas chip-es zónahőmérők
 Dallas kulcsos hőmérő regisztrálás
 Mérés idő és eseményvezérlése
 Mozgó objektumba is telepíthető
 Riasztás weben és SMS üzenetekkel
 Mobil telefonos lekérdezés
 Eseményvezérlés: 4 db bemenet

Hőmérő adatok grafikus és táblázatos megjelenítése:

Fejlesztési szempontok egy korszerű ügyfélirányító rendszerre, amely
széles körben alkalmazható.










Legyen ez egy olyan „dobozos” termék, amely a Telepítő által, a
felhasználó konkrét igényéhez testre szabható.
Lehetőleg használja a felhasználónál már meglévő eszközöket (PC-k) és
infrastruktúrát (LAN-Wifi). Ez jelentős gazdasági előnyt biztosíthat.
Kerüljenek előtérben a korszerű elektronikai és IT technológiák, web
alapú kezelés, érintő képernyők, intelligens ügyfélhívó kijelzők, stb.
A rendszer programozható és tesztelhető legyen a telepítő által, az
ügyfélhívó kijelzők számát, és viselkedését (színek, hangok, stb.) tekintve.
A kijelzők maximum 32 ügyintéző helyet jelölhetnek
A központi hívó egység is rugalmasan programozható és tesztelhető
legyen a telepítő által az igény szerinti feladatokra
Az ügyfélhívó terminálok az ügyintézők számító gépén, egy az op.
rendszerhez tartozó böngésző program segítségével valósuljon meg.
Magas eszköz megbízhatóság és IT biztonság
Olcsó, jól skálázható, raktári típusú termék legyen gyors kiszolgálással.

Működési vázlat:
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Ügyintéző
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A fentiek alapján megcélozható alkalmazások:

(skála a nagyon kicsiktől a nagyokig)







Különböző szolgáltató cégek ügyfél szolgálatai (Víz, fűtés,
villany, TV, telefon , szemétszállítás, stb.)
Takarékszövetkezetek, posták, bankok, biztosítók.
Önkormányzatok, kormányhivatalok
Járó beteg ellátás. Fogászat, háziorvosi rendelők,
laborok…stb.
Gyógyszertárak.
És sok más egyéb lehetőség …..

A továbbiakban a rendszer elemek kerülnek ismertetésre…….

Ügyfélhívó kijelző programozása
Idő

Dátum

Kommunikáció teszt

Ügyintézés címe

Hívószám

Programozó panel

Ügyfélhívó központi egység ügyfél menü:

Ügyfélhívó központi egység beállító lapja:

Ügyfélhívó rendszer szereposztása és jogkörök:
Gyártó
SuperAdmin

Telepítő
„SysAdmin”

Felhasználó
„Admin”

Ügyintéző
„Operator”
Ügyintézés

Ügyintéző
„Operator”
Ügyintézés

Rendszer elemek gyártása
Telepítők kiszolgálása
„SysAdmin” kód előállítása a telepítőnek
Rendelkezik a „SuperAdmin” (Master ) kóddal

Tervezés, telepítés , beüzemelés
Felhasználó igénye szerinti beállítás
„Admin” kód előállítása
Rendszer felügyelet

„Operator” kódok előállítása
Ügyintézők szakmai felügyelete
Statisztika készítés
Kapcsolat tartás a telepítővel

Ügyintéző
„Operator”
Ügyintézés

Ügyfélhívó terminál megjelenése az ügyintéző számítógépén,
egy szokványos web böngésző ablakban:

