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O aplikácii NET-G 
 
Monitorovací software NET-G spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. umožňuje operátorom mať kompletný 
prehľad nad stráženými objektami. Umožňuje konfigurovať a spravovať objekty, vytvárať prehľady 
pomocou filtrov, pomocou funkcie bypass vyňať objekt zo stráženia a mnoho ďalšieho. 
 
Tento manuál je určený pre operátorov, a preto tu budú popísané predovšetkým tie časti programu, 
ktoré operátori nevyhnutne potrebujú poznať pre efektívnu prácu s ním, ako je prihlásenie, popis 
jednotlivých okien, prevzatie akcie, bypass, klávesové skratky, vloženie vlastnej akcie a modul Guard. 
 
Software NET-G je flexibilný a konfigurovateľný. Niektoré popisované funkcie v tomto manuáli nemusia 
byť nainštalované, prípadne k nim nemáte správcom pultu pridelené právo prístupu, editácie alebo 
zobrazenia. 
 
 

Prístup do NET-G 
 

Prihlásenie užívateľa 
 
Prihlasovacie dialógové okno možno vyvolať pomocou voľby Prístup > prihlásenie operátora na hornej 
lište ponuky, klávesovou skratkou Ctrl + I alebo ikonou kľúče nižšie, pod voľbou Prístup. 
 

 
 
 
Po úspešnom prihlásení je v ľavom spodnom rohu vidieť aktuálne prihláseného užívateľa. 
Pozor, program rozlišuje veľké a malá písmena. 
 

 
 
Užívateľov alebo operátorov môže byť viac.  
Po ukončení práce, je potrebné sa odhlásiť. 
 

Odhlásenie užívateľa 
 
Z bezpečnostných dôvodov aj pre odhlásenie nutné zadať heslo. Odhlasovacie okno vyvoláme voľbou 
Prístup > Odhlásenie operátora, klávesovou skratkou Ctrl+O, alebo pomocou ikony dverí napravo od 
prihlasovacej ikony kľúčov. 
 

 
 
Odhlasovacie okno obsahuje textové pole pre vloženie hesla, tlačidlá OK, Storno a úplne vpravo dole 
zaškrtávacie políčko > Uložiť zmeny prostredia vykonané počas posledného prihlásenia. Táto voľba pri 
zaškrtnutí uloží veľkosti a rozmiestnenie všetkých okien pre daného užívateľa. 
Ak dôjde počas práce k nechcenej úprave okien, ktorá by znemožňovala prácu, stačí sa odhlásiť a toto 
pole nechať prázdne. Po prihlásení nám nabehne posledné uložené rozloženie okien.  
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Prehlásenie užívateľa 
 
V praxi môžu nastať prípady, kedy sa posledný operátor neodhlásil. Ak nepoznáme heslo operátora k 
odhláseniu je možné sa len prehlásiť. Tento variant ukončí predchádzajúce prihlásenie a prihlási nového 
operátora po zadaní správnych prihlasovacích údajov. 
Prehlásiť sa možno vyvolaním prihlasovacieho okna ako pri bežnom prihlásení jednou z vyššie 
popísaných možností. Vyskočí upozornenie informujúce o prihlásení iného užívateľa. Po potvrdení, 
bude predchádzajúci operátor odhlásený bez uloženia zmien v jeho nastavení a vyskočí prihlasovacie 
okno. Ďalej postupujeme ako pri bežnom prihlásení. 
 

 
 
 

Zmena prihlasovacích údajov 
 
Operátor si môže zmeniť vlastné prihlasovacie údaje, ale len svoje. 
Na zmenu prihlasovacích údajov ostatných operátorov, či zakladaní nových účtov, je potrebné 
kontaktovať supervisora. 
Zmena prihlasovacích údajov sa vykonáva opäť v menu ako prihlásenie. Otvorením voľby Prístup > 
Zmena mena (Ctrl+Z) alebo Zmena hesla (Ctrl+U) alebo pomocou ikon v lište. 
 

 
 
Pri zmene užívateľského mena vpíšeme dvakrát nové meno a správne heslo do príslušných kolónok a 
potvrdíme OK. 
 

 
 
Pri zmene hesla opäť vpíšeme staré heslo a potom dvakrát nové heslo, ktoré chceme nastaviť. 
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Okno udalostí 
 
V okne sú zobrazované prichádzajúce udalosti, ktoré majú byť spracované na danom pracovisku. V 
ukážke je vidieť priebežný stav udalostí, ktoré sú operátorovi zobrazované v tomto okne. Sú v riadku 
farebne odlíšené podľa dôležitosti jednotlivých udalostí. Môžu tu nastať tri stavy: 
 

• Čierna farba – bežné udalosti (odchody, príchody, periodické testy a pod.) 
• Červená farba – POPLACHY, okrem optického odlíšenia tieto správy naviac zakladajú akciu a 

vyžadujú vybavenie operátorom (pokiaľ nie je nastavené inak).  
• Fialová farba – dôležité udalosti (výpadok siete, porucha AKU, a pod.), okrem optického 

odlíšenia tieto správy naviac zakladajú akciu a vyžadujú vybavenie operátorom (pokiaľ nie je 
nastavené inak). 

• Skryté správy – niektoré nedôležité správy môže supervisor označiť ako skryté a potom sa 
v okne udalosti nezobrazujú (typicky: periodické testy, LAB objektu, atď.). Tieto správy možno 
zobraziť pomocou „Voľby > Všetky udalosti.“ 

 

 

 
Na obrázku vidíme klasické znázornenie so stĺpcami nastavenými pre optimálne rozlíšenie. Význam 
jednotlivých stĺpcov je nasledujúci: 
 

• Čas príjmu – tu sa vypisuje skutočný čas vzniku danej udalosti 
• Zdroj udalosti – zobrazuje, z akého zdroja bola správa prijatá (rádiovou cestou, telefónnou 

kartou alebo či bola vygenerovaná softwarom). 
• Kanál – je upresňujúca informácia o príjmu udalosti (pri telefónnej karte napr. Linka 1, 2 a pod.) 
• ČOZ (číslo objektu na zariadení) - tu sa objaví číslo objektu tak, ako bol prijatý. V ľavom stĺpci 

vo formáte HEX a v pravom v DEC. 
• Objekt – textový preklad čísla objektu. Tento názov je definovaný supervisorom pri zakladaní 

objektu v NET-G. 
• ČZZ (číslo správy zo zariadenia) - jedná sa o prijatý prenosový kód. V ľavom stĺpci vo formáte 

HEX a v pravom v DEC. 
• Správa – textový preklad prenosového kódu. Preklad je závislý na zvolenej prevodnej tabuľke 

správ. 
• COD – kód, slúžiaci k ďalšiemu spracovaniu pre upresnenie prichádzajúcej informácie. Pri 

formáte CID (contact id) ide o skutočné upresnenie správy. Pri poplachovej správe je tu 
upresnenie, na ktorej slučke došlo k tejto udalosti. Pri správe o zakódovaní/odkódovaní objektu 
je tu upresnenie, ktorý užívateľ vykonal túto činnosť. Pri formáte 4+1, 4+2, 4+3 je tvorený 
kopírovaním správy.  

• Objekt kódu – upresňujúce informácie vzťahujúce sa k správe. Napr. pri správe „ODCHOD Z 
OBJEKTU" sa tu môže objaviť „UŽIVATEL 1". 

• Textová položka udalosti – operátori môžu vkladať vlastné doplňujúce informácie k 
prichádzajúcim udalostiam v dĺžke do 30 znakov. 

• Rozširujúca textová položka udalosti – doplňujúci rozšírený text vložený operátorom. 
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Úpravy a personalizácia okna bežných udalostí 
 
Každý tento stĺpec je možné upraviť podľa vašich potrieb. Klepnutím ľavého tlačidla myši na názov 
stĺpca sa zobrazí okno s možnosťami nastavenia príslušného stĺpca. 
 

 
 
Odškrtnutím políčka „Zobrazovať tento stĺpec" je možné celkom zrušiť jeho zobrazenie. 
V poli „Nadpis" je možné zmeniť zobrazovaný popis stĺpca. 
Šírku stĺpca je možné editovať buď zadaním hodnoty alebo ťahaním myšou v bežnom zobrazení okna 
bežných udalostí. 
Pre stĺpec je možné nastaviť tiež použité písmo a zvoliť podfarbenie stĺpca. Zvolené písmo 
aj podfarbenie sa zobrazí v náhľadovom políčku v tomto okne. Pri voľbe typu písma a farby podfarbenia 
stĺpca buďte obozretný. Voľte takú farbu, na ktorej bude čitateľný text všetkých udalostí, teda čierny, 
červený a fialový. 
 
Možnosť týchto úprav nastavuje a povoľuje supervisor.  
POZOR!! Po vykonaní týchto zmien je nutné sa odhlásiť a zaškrtnúť možnosť „uložiť zmeny prostredia 
pri poslednom prihlásení.“   
 
Ďalšími možnosťami úpravy okna udalostí sú Voľby, Nastavenie stĺpcov a počtu zobrazovaných správ. 
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Voľby  
 
Po stisku sa zobrazí nasledujúca ponuka: 
 

 
 
 

• Obnova dát – ručná aktualizácia zobrazených dát. (Nutne vykonať po zmene hodnoty 
udávajúci počet zobrazených udalostí).  

• Zachovať nalistovanou – pokiaľ budeme listovať v okne, pri novej prichádzajúcej správe 
kurzor skočí na túto novú správu a bude potrebné listovať znova. Toto niekedy nie je žiadúce. 
Po zvolení funkcie „zachovať nalistovanou" nám kurzor bude zostávať na zvolenej udalosti a 
nebude preskakovať na nové prichádzajúce správy. POZOR – ak  zostane funkcia zapnutá, 
kurzor neukáže novú správu. Existuje riziko prehliadnutia správy. 

• Všetky udalosti – niektoré udalosti môžu byť správcom systému nastavené ako skryté, pretože 
nemajú výraznejší význam pre operátora. Sú to napríklad „poloha GPS" a pod. Vybraním tejto 
možnosti umožníte ich zobrazovanie v okne bežných udalostí. 

• Zobraz status riadok – zobrazí čas poslednej obnovy okna a status notify. 
 
Nastavenie stĺpcov  
Tu sa vyroluje ponuka všetkých možných stĺpcov. Zaškrtnutím sa stĺpec zobrazí v okne bežných 
udalostí. Odškrtnutím položky sa stĺpec nebude zobrazovať. 
 
Počet zobrazovaných správ  
Počet zobrazovaných správ v okne bežných udalostí. Pokiaľ nevyhovuje predvolené nastavenie, je 
možné hodnotu zmeniť. Neodporúča sa voliť zbytočne vysoké hodnoty, z dôvodu záťaže systému pri 
každej obnove dát. POZOR – aby sa zmena prejavila je potrebné použiť voľbu „Obnova dát". 
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Odkazy z udalostí 
 
Pre zjednodušenie práce operátora a pre zrýchlenie reakcie na jednotlivé podnety je možné použiť 
odkazy z udalostí. Túto možnosť vyvoláme kliknutím pravého tlačidla myši na zvolenej udalosti. Pre 
jednotlivé voľby je tiež možné použiť klávesové skratky. Prehľad skratiek je napravo od danej voľby. 
 

 
 
 

• Ukáž pracovisko – zobrazí podrobné informácie a konfiguráciu pracoviska v okne 
prieskumníka objektov, na ktorom bola táto udalosť prijatá a spracovaná. (Zobrazenie 
pracoviska môže byť supervisorom zakázané). 

• Ukáž zdroj – zobrazí podrobné informácie a konfigurácii zariadenia v okne prieskumníka 
objektov, ktorým bola táto udalosť prijatá a spracovaná. (Zobrazenie zariadenia môže byť 
supervisorom zakázané). 

• Ukáž objekt – otvorí okno prieskumníka objektov a zobrazí objekt, z ktorého bola udalosť 
prijatá.  

• Objekt kódu – otvorí okno prieskumníka objektov a zobrazí objekt kódu na ktorý odkazuje kód 
prijatej správy.  

• Vloženie vlastnej udalosti – táto voľba umožňuje vloženie vlastnej informácie operátora k 
udalosti. Je možné preddefinovať ľubovoľný počet správ, ktoré môže operátor vložiť. Môže si 
vybrať, či chce udalosť priradiť objektu, z ktorého túto možnosť zavolal, alebo k inému 
definovanému objektu v systéme. Ďalej je možné doplniť vlastný text operátora do tridsať 
znakov alebo v poli „vlastný rozsiahly text" doplniť text bez obmedzenia počtu znakov. 
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Okno Akcií 
 
Ovládanie akcií je vykonávané v okne s názvom: 1Box Alarm module. V tomto okne bude dispečer 
prehľadne riešiť akékoľvek akcie a komunikovať so zásahovými vozidlami. 
 

Vznik akcie 
 
V module 1Box Alarm akcia vzniká príchodom poplachovej alebo dôležitej správy od objektu (obecne 
správa, pri ktorej správca PCO nastavil, že zakladá akciu) alebo ručným založením akcie dispečerom. 
Systém ďalej umožňuje tiež vyhlasovať akcie oneskorene. 
 
Poplachová správa 
Príchod poplachovej alebo dôležitej správy z objektu, na ktorom nie je založená akcia, vyvolá 
automatické založenie akcie na tomto objekte. V okne akcií sa objaví nový riadok s akciou na tomto 
objekte a spustí sa siréna. 

 
 
 
Oneskorené akcie 
Vedľa okamžitého vzniku akcie po príchode poplachu naviac modul 1Box Alarm umožňuje vytvorenie 
tzv. oneskorenej akcie. Pokiaľ je správa nakonfigurovaná správcom systému ako Čakanie na akciu, 
nevzniká akcia okamžite, ale až po definovanej dobe, pokiaľ medzitým nepríde správa, ktorá čakanie 
zruší. Po inštalácii modulu 1Box Alarm je takto nakonfigurovaná správa Objekt nekomunikuje (1510). 
Dispečer si môže zobraziť čakajúce akcie, pokiaľ v menu Voľby zvolí voľbu Zobraz aj čakajúce. 
Čakajúca akcia sa zobrazí so stavom „Čaká“. Zobrazenie slúži len pre informáciu, čakajúce akcie sa 
nedajú prevziať, potvrdiť ani ukončiť. 
 

 
 
 

 
 
Pokiaľ do doby uvedenej v stĺpci Aktivácia nepríde správa, ktorá čakanie na akciu zruší (v tomto prípade 
Obnovená komunikácia objektu 1511), tak je založená akcia a spustí sa siréna. 
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Prevzatie akcie 
 
Po vzniku akcie sa spustí siréna a okno Akcií je zobrazené v popredí. Dispečer vyberie riadok s novou 
akciou (pohyb po jednotlivých riadkoch je najnovšie možný aj kolieskom myši) a pravým tlačidlom myši 
a voľbou „Prevzatie akcie“ alebo klávesov F9 (pokiaľ supervisor nenastaví na inú klávesu) akciu 
prevezme. 
 

 
 
Týmto je k akcii zaznamenané, na ktorom pracovisku a ktorý operátor akciu začal riešiť. Stav akcie sa 
zmení na stav Rieši. Pokiaľ sú v okne Alarm všetky akcie prevzaté k riešeniu, je umlčaná siréna. 
 

 
 

Rýchle informácie 
 
V module 1Box Alarm si môže dispečer vyvolať stručné rýchle informácie o objekte alebo o správach 
v akcii. Všetky rýchle informácie sa vyvolávajú dvojklikom myši nad jednotlivými poľami akcie. Okienko 
s rýchlou informáciou sa zatvorí klepnutím myši na inú položku v akciách alebo opäť dvojklikom nad 
okienkom samým. 
 
Správy vzniku akcie 
Dvojklikom myši nad textom správy, ktorá akciu založila, sa mu otvorí okienko so stručnými informáciami 
o všetkých správach pri vzniku akcie a bezprostredne pred ňou. 
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Štandardne po inštalácii sa zobrazuje posledných 20 správ v akcii vrátane správ 5 min pred začiatkom 
akcie. V stĺpcoch sa zobrazuje Číslo objektu na zariadení, Čas príjmu, Text správy, Číslo správy na 
zariadení a Textová položka udalosti. Zobrazované stĺpce aj dobu zahrnutia správ pred vznikom akcie 
môže zmeniť správca systému. 
 
Základné informácie o objekte 
Dvojklikom nad textom objektu sa otvára rýchla informácia o telefónnych číslach na objekt, ulica 
a mesto. Správca môže konfigurovať, ktoré položky sa v okne zobrazujú. 
 

 
 
 

Podrobné informácie 
 
Pokiaľ dispečer potrebuje podrobnejšie informácie o objekte v akcii (formuláre, zostavy atď.), prepína 
sa štandardným spôsobom pomocou F7 do okna Prieskumníka objektov. 
Tu je naviac záložka Akcia, v ktorej je vidieť všetky udalosti akcie vrátane správ z objektu pred vznikom 
akcie (počet minút, ktoré sa budú zobrazovať udalosti pred vznikom akcie, nastavuje správca systému). 
 

 
 
 

Sledovanie a potvrdzovanie zmien v akcii 
 
O nových správach v akcii je dispečer informovaný červenou farbou a novým počtom v piatich 
signalizačných stĺpcoch podľa kategórií: 
 

 
 

• Alarmy – všetky poplachy a obnovy 
• Komunikácie – správy o výpadku a obnove komunikácie objektu 
• Technické – napríklad poruchy batérie a siete 
• Otvorenie/Zatvorenie – všetky otvorenia alebo zatvorenia objektu v dobe, kedy je založená 

akcia 
• Zásahové vozidlá – správy zo zásahových vozidiel (náklon, otras, odťah, nehoda)  
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Na nasledujúcom obrázku vidíte ukážku signalizácie nových správ v akcii. 
 

 
 
Pokiaľ sú v akcii nové správy vyžadujúce potvrdenie, je to signalizované nastavením stavu Potvrdenie 
na hodnotu „nie“ a „akusticky“. Nové správy v jednej akcii môže dispečer vziať na vedomie a potvrdiť 
všetky naraz pomocou klávesy F8 alebo klávesov, ktorú nastavil supervisor.  
 

 
 
Potvrdením zmien v akcii sa nastaví jej stav Potvrdenie na Áno a všetky signalizované zmeny zmenia 
farbu z červenej na šedú. 
 

 
 
 

Radenie akcií 
 
Dispečer má k dispozícii niekoľko prepínacích tlačidiel pre rôzne zoradenie akcií v okne Alarm. 
 

 
 

• Vznik – zoradenie podľa času aktivácie (vzniku) akcie zostupne (najnovšie nahor) 
• Zmeny – zoradenie podľa posledných zmien v akciách zostupne (najnovšie zmeny nahor) 
• Počet – zoradenie podľa počtov zmien v jednotlivých typoch (A, K, T, O, Z) zostupne 
• Stáří – zoradenie podľa doby zmien v jednotlivých typoch (A, K, T, O, Z) zostupne 
• Správa – zoradenie podľa textu správy 
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Poznámky dispečera k akcii 
 
Pre zdokumentovanie priebehu akcie má dispečer možnosť pridať vlastné udalosti s poznámkami 
k akcii. Dialóg pridania vlastnej udalosti možno otvoriť kliknutím pravého tlačidla myši a vybrať z menu 
alebo použiť klávesovú skratku F11. 
 

 
 

• Text udalosti – možno zvoliť z menu text, ktorý sa priradí danej udalosti. Vpravo je možnosť 
voliť len z doplnkových správ alebo z celého číselníku. Odporúčané ponechať výber 
z doplnkových správ. 

• Objekt udalosti – doplní sa automaticky. Musí byť zaškrtnuté políčko „Nalistovaný objekt.“ 
• Objekt doplnkový – tu možno priradiť napríklad osobu 
• Vlastný text – možno vložiť krátku správu v maximálnej dĺžke 30 znakov. 
• Vlastný rozsiahly text – možno využiť k podrobnejšiemu popisu. 

 
Vloženú udalosť je potom vidieť aj v rýchlom zobrazení správ nad akciou. 
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Ručné založenie akcie dispečerom  
 
Existujú situácie, kedy je nutné založiť akciu na objekte ručne dispečerom. Takáto situácia vzniká napr. 
pri telefonickej požiadavke bezpečnostnej agentúry, pre ktorú zaisťuje vaše agentúra výjazdy. Dispečer 
v takomto prípade má najskôr možnosť nájsť pomocou okna vyhľadanie firmy / agentúry: 
 

 
 

 
 
 
Vo formulári firmy potom overí s volajúcim heslo. 
 

 
 
Možnosť overovania hesla je voliteľné a jeho vykonávanie závisí na vnútorných predpisoch vašej 
agentúry. 
Dispečer potom vyhľadá požadovaný strážený objekt, zobrazí si jeho Formulár výjazdu a odtiaľ môže 
tlačidlom Založiť akciu ručne založiť novú akciu na vybranom objekte. 
 

 
 
Týmto je založená nová akcia na objekte: 
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Ukončenie akcie 
 
Pokiaľ dispečer vykonal všetky činnosti pri riešení akcie a chce už túto ukončiť ako vyriešenú, použije 
menu alebo voľbu F12. 
 

 
 
Ak sú nakonfigurované pri objekte doplnkové správy činností, ktoré musí dispečer pri riešení akcie na 
tomto objekte vykonať, sú kontrolované. Pokiaľ tieto činnosti dispečer pri riešení akcie nevykonal (nie 
sú vložené tieto doplnkové správy v akcii), je na to pri ukončovaní akcie upozornený: 
 

 
 
Pokiaľ sú všetky požadované činnosti vykonané (alebo nie sú pri objekte definované), zobrazí sa 
potvrdzovací dialóg pre ukončenie akcie: 
 

 
 
 
Po ukončení akcie sa riadok s akciou v okne 1.Box Alarm module vymaže a uloží sa do histórie akcií. 
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Prieskumník objektov 
 
Okno prieskumníka objektov je spolu s oknom udalostí a oknom akcií najvýznamnejším oknom v 
aplikácii. Toto okno má hlavne organizačnú funkciu. Slúži k pridávaniu, úpravám, sledovaniu stavu a 
vlastnostiam objektov. 
Objektom tu nie je myslený len strážený objekt ale objekt obecne. Napríklad pult PCO, počítač, operátor, 
čidlo aj strážený objekt. Tieto objekty majú určený rôzny typ.  
Okno prieskumníka objektov možno otvoriť klepnutím na ikonu na lište ikon alebo cez menu „Objekty – 
Prieskumník objektov“ , alebo klávesov F4. 
 

 
 
Okno prieskumníka objektov sa delí na: 

• Okno objektov 
• Okno vlastností 
• Okno obsahu vlastností 
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Okno objektov 
 
Okno objektov je v Prieskumníkovi objektov zobrazené na ľavej strane. V okne objektov sa pre 
prehľadnosť objekty zobrazujú v stromovej štruktúre. 
 

 
 
Každému užívateľovi sa zobrazia v strome len objekty, pri ktorých má pridelené právo ich vidieť. Len 
supervisor má implicitne vždy zobrazené všetky objekty definované v systéme. Všetky objekty môže 
však vidieť aj užívateľ, pokiaľ sú mu tieto práva pridelené supervisorom. 
 
 

Okno vlastností 
 
Okno vlastností je v Prieskumníku objektov zobrazené uprostred. Každý objekt má určitý počet rôznych 
druhov vlastností. Zoznam vlastností sa zobrazí po kliknutí na vybraný objekt v prostrednom stĺpci okna 
prieskumníka objektov. 
 

 
 
Opäť sa zobrazujú len tie vlastnosti, ku ktorým má operátor právo prístupu a viditeľnosti. 
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Okno obsahu vlastností 
 
Okno obsahu vlastností je v Prieskumníku objektov zobrazené na pravej strane. Väčšina vlastností má 
svoje hodnoty, ktorými bližšie charakterizuje daný objekt. Ich zobrazenie sa líši v závislosti na type danej 
vlastnosti a niektoré typy vlastnosti ani svoju hodnotu nezobrazujú. 
Na ukážku napr. obsah vlastnosti typu obrázok môže vyzerať takto: 
 

 
 
Pokiaľ nemá vlastnosť definované rozhranie, ste o tom informovaný príslušným textom: 
 

 
 
 
Vybraním inej vlastnosti dôjde k zápisu zmeny vykonanej na predchádzajúcej vlastnosti.  
  



20 
 

Vyhľadávanie 
 
Pre urýchlenie a efektívny pohyb v aplikácii NET-G slúži okno vyhľadávania. Pomocou nástroja 
vyhľadávanie môžete nájsť objekt alebo vlastnosť podľa zadaných kritérií. 
Okno otvoríme kliknutím na ikonu ďalekohľadu, alebo cez menu „Objekty – Nájdi objekt“ alebo 
klávesovou skratkou Ctrl+F. 
 
Základný vzhľad okna vyhľadávania vyzerá takto: 
 

 
 
Okno možno rozdeliť do niekoľkých oblastí: 
 

• Hľadanie – hľadaný text a výsledok špecifikácie hľadaného objektu spolu s množinou výsledkov 
odpovedajúcich kritériu. 

• Práca s kľúčom – umožňuje špecifikovať podmienky pre vyhľadávanie a tie potom prípadne 
uložiť alebo nahrať. 

• Popis podmienok – textový popis aktuálnych podmienok pre vyhľadávanie. 
 
 

Hľadanie v objektoch 
 
V tejto časti sa zadáva text, ktorý sa má vyhľadávať a tiež nájdené položky, ktoré podľa nastavenia 
kľúča odpovedajú zadávanému textu. Výsledok sa zobrazuje v niekoľkých rôznych režimoch závislých 
na aktuálnom nastavení vyhľadávacieho kľúča. Vo výsledku sa zobrazujú vždy len objekty a vlastnosti, 
na ktoré má daný operátor pridelené prístupové právo. Výsledok sa zobrazí po stisku tlačidla Nájdi, 
alebo pomocou klávesy Enter. Na nájdenú položku potom stačí dvojklik myšou alebo Enter a v 
Prieskumníkovi objektov sa potom zobrazí hľadaná položka.  
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Otvorenie kľúča 
 
Pokiaľ chcete použiť niektorý zo skôr vytvorených kľúčov, použite voľbu „Otvorenie kľúča". 
 

 
 
Vyberte príslušný kľúč zo zoznamu dostupných kľúčov a stlačte „Otvoriť". Teraz sa vrátite do 
vyhľadávania s rešpektovaním nastavenia zvoleného kľúča. 
 
 

Popis podmienok 
 
Táto časť okna Vás informuje o aktuálnom nastavení vyhľadávacieho kľúča. Je možné nechať 
generovať tento popis automaticky (voľba „Generovať automaticky"), prípadne, toto generovanie vypnúť 
a doplniť vlastným popisom. Tento popis sa ukladá a pri následnom otvorení sa opäť načíta. 
 

 
 
Podľa tohoto popisu môžeme definovať približné nastavenie kľúča takto: 
• Má sa hľadať reťazec 
• Iba v objektoch 
• Iba vo vybraných typoch objektov 
• Jedná sa o objekty, ktoré vznikli od 22. 8. 1998  
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Formulár stráženého objektu 
 
Formuláre prehľadne zobrazujú jednotlivé položky vlastností daného objektu. Sú formuláre, ktoré sú 
preddefinované po inštalácii, ale je možné tieto formuláre užívateľsky modifikovať, či vytvárať vlastné -
> supervisor. Na ukážke je vidieť „Formulár stráženého objektu" po inštalácii NET-G. 
 

 
 
 
Vo formulári sa zobrazujú iba tie vlastnosti objektu (typy), na ktoré má operátor právo prístupu. Rovnako 
tak, smie editovať iba tie položky, ku ktorým má udelené právo. Zmenené hodnoty budú uložené po 
prekliknutí na inú vlastnosť objektu mimo formulár. Alebo kliknutím na ikonu diskety dole vo formulári. 
Vedľa diskety je ikona koša, tá vykonané zmeny zahodí. 
 
 

Nahrávanie Hovorov 
 
Pokiaľ je na 1Box nainštalovaná služba PBX je možné nahrávať hovory, vytáčať telefónne čísla priamo 
z formulára stráženého objektu a párovať hovory k objektom. 
 

Vytáčanie telefónneho čísla  
Stlačením tlačidla Kontakt 1, 2, alebo tlačidla Vytoč, možno vytočiť dané číslo priamo z NET-G. Po 
stlačení tlačidla začne zvoniť dispečerský telefón a po zodvihnutí slúchadla sa začne vytáčať hovor.  
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Okno hovorov 
 
Okno sa zobrazí automaticky pri odchádzajúcom alebo prichádzajúcom hovore. V okne je vidieť prijaté, 
odchádzajúce a zmeškané hovory, odkiaľ a kam sa volalo a pokiaľ je dané číslo nadefinované pri 
objekte, tak aj názov objektu ku ktorému sa nahraný hovor bude párovať. Možno otvoriť tiež cez menu 
„Udalosti – Telefónne hovory“ alebo klávesovou skratkou Ctrl+F2. 
 

 
 
V prípade prichádzajúcich hovorov, pri ktorých sa nezobrazí názov objektu je možné objekt priradiť 
ručne. K tomuto stavu môže dôjsť v prípade, že je telefónne číslo nadefinované pri viacerých objektoch 
alebo nie je definované pri žiadnom objekte. 
 
Dvojklikom na požadovaný riadok v okne hovorov (1Box PBX Client) sa zobrazí ďalšie okno: 
 

 
 
Popis okna: 

• Objekt – názov objektu  
• Ukáž – zobrazí vybraný objekt v Prieskumníkovi objektov 
• Nový – otvorí okno pre vyhľadávanie objektov 
• Typ – predvyplnený text, ktorý sa priradí k hovoru (definuje správca pultu) 
• Popis – komentár operátora k hovoru 
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Číslo je nadefinované pri viacerých objektov 
 
Kliknutím na rozbaľovaciu šípku viď obr., sa ukážu všetky objekty, pri ktorých je dané číslo 
nadefinované. Kliknutím na objekt, ku ktorému hovor patril, ho priradíme. 

 

 
 
 
Číslo nie je pri žiadnom objekte 
Kliknutím na tlačidlo Nový viď obr., otvorí sa ponuka: Vyhľadaj objekt, kde si môžeme nájsť objekt, pod 
ktorý chceme hovor priradiť a dvojklikom na danom objekte ho priradíme. 
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Prehrávanie hovorov 
 
V prípade, že si chceme hovor prehrať, klikneme na objekt v Prieskumníkovi objektov a vyberieme 
záložku Telefóny viď obrázok. 
 

 
 
Hovor spustíme dvojklikom na ikonu slúchadla a otvorí sa prehrávač alebo webové okno a hovor sa 
začne prehrávať. 
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Filtre 
 
Odkaz na filtre je vlastnosť objektu, ktorá umožňuje zobrazovať pri danom objekte definované predlohy 
zostáv.  
Zostavy nájdete v Prieskumníkovi objektov pri označení požadovaného objektu v okne objektov, v okne 
vlastností zvolíte položku „Sestava".  
 

 
 
 

Preddefinované filtre 
 
V obsahu vlastnosti potom vyberiete jednu z východiskových zostáv alebo zostavu definovanú 
supervisorom kliknutím na šípku pri poslednej ikone, viď obrázok. 
Otvorí sa ponuka z nasledujúcimi možnosťami: 

 

 
 
Udalosti z objektu dnes – výpis udalostí na objekte len za aktuálny deň 
Udalosti z obj. v tomto mesiaci – výpis udalostí na objekte len v aktuálnom mesiaci 
Udalosti z obj. v min mesiaci – výpis udalostí na objekte len v predchádzajúcom mesiaci 
Udalosti z objektu v období – výpis udalostí na objekte za definované obdobie od – do. Dátum možno 
vpísať manuálne alebo použiť kalendár 
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Ak východiskové zostavy sú nedostačujúce, požiadajte supervisora o vytvorenie či úpravu požadovanej 
zostavy. 
 
 

Zostava akcií na objekte 
 
Filter zostava akcií na objekte zobrazuje časy inicializácie (vzniku), aktivácie (spustenie akcie – pri 
čakajúcich je posunutá o oneskorenie od času inicializácie), prevzatie (kedy dispečer akciu prevzal k 
riešeniu) a ukončenie akcie. Ďalej je tu vidieť počet správ podľa signalizačných skupín A, K, T, O, Z. 
Modifikácie filtrov sú od-do, aktuálny mesiac a ďalšie. 
 

 
 
 

 
 
 

Pohyb na stránkach  
 
Niektoré výpisy môžu byť na viac než jednu stránku. V takomto prípade na hornej lište začervenajú 
šípky pre pohyb po stránkach. 
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Denný režim zatvorenia sekcie 
 
Režim zatvorenia sekcie slúži na zákazníkom požadovanú kontrolu či je daná sekcia v určenom období 
uzatvorená. V prípade neuzatvorenej sekcie v zadanom období, je pultom generovaná správa sekcia 
neuzatvorená a založená akcia na objekte. 
Do editácie denných režimov zatvorenia sekcie sa dostanete pomocou ikony kľúča v ľavom hornom 
rohu prieskumníka objektov. 
 

 
 
 

Editácia denných režimov sekcií 
 
Nové okno, vďaka ktorému si v jednom pohľade zobrazíte aktuálne režimy sekcií objektu. Priamo v okne 
sa môžete pozrieť, kedy majú byť jednotlivé sekcie strážené a kedy nie. Stačí si len vybrať konkrétnu 
sekciu a zadať dátum, od kedy a pre koľko dní chcete režimy zobraziť. 
Zobrazíte si, aké režimy sa pravidelne opakujú. Pokiaľ vám zákazník zavolá, že potrebuje režim upraviť, 
pretože sa v objekte bude pohybovať dlhšie, jednoducho ho priamo v okne zmeníte. Zároveň si môžete 
pridať poznámku, napr. kto volal a z akého dôvodu došlo ku zmene. 
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Zobrazenie sekcie a nastavenie jednotlivých režimov 
 
Okno s režimami stráženého objektu sa zakaždým otvorí na tej sekcii, ktorá je podľa abecedného 
poradia prvá. Operátor si môže v lište vybrať, akú sekciu potrebuje. Stačí na ňu len kliknúť: 
 

 
 
 
Dátum, od ktorého sa režimy zobrazujú, je vždy nastavený na aktuálny deň. Operátor môže dátum 
zmeniť tak, že na lištu s dátumom klikne a v kalendári si vyberie iný. Môže tak zobraziť alebo editovať 
režimy sekcie v inom než aktuálnom mesiaci. 
 

 
 
Bežne sa režimy sekcie zobrazia pre nasledujúcich 30 dní. Pokiaľ ich potrebujete zobraziť pre iný počet 
dní, zmeňte si číslo na požadovaný počet. 
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Pokiaľ má operátor pri danom objekte udelené právo pre editáciu režimov, stačí len na vybraný riadok 
kliknúť myšou. Môže potom režimy upravovať a vkladať k nim poznámku. Po klepnutí na riadok sa tento 
riadok označí ako vybraný (podfarbí sa svetlo modrou farbou). Aby ste mali istotu, že je čas zatvorenia 
sekcie pre konkrétny deň nastavený správne, tak sa vám v stavovom riadku, v spodnej časti okna, 
zobrazí aj textovo vypísané informácie o aktuálnom režime (dátum, režimy od-do a na konci formát 
dátumu v zátvorkách): 
 

 
 
 
Editované pole sa podfarbí žlto. Pretože upravujete konkrétny deň, ktorý je určený dátumom, mesiacom 
a rokom, nový režim sa automaticky nastaví na prioritu 3 (viac o prioritách viď kapitola Ako pracovať 
s režimami). V editácii sa vám zobrazí pôvodný režim, ktorý je pre daný deň bežne platný a ten potom 
buď graficky (ťahaním modrých pruhov) alebo v editore (pravý klik – menu) upravíte. Môžete tiež použiť 
funkcie načítania režimu zo súboru alebo jeho uloženie do súboru. 
 

 
 
 
Pokiaľ chcete vložiť aj poznámku, klepnite do poľa poznámky. Zobrazí sa vám kurzor a môžete začať 
písať. 
 

 
 
 
Chcete nový režim sekcie platný pre daný deň uložiť? Môžete buď kliknúť na zelené tlačidlo na konci 
riadku alebo prejsť na iný riadok. 
 

 
 
 
Rýchlo mazať je možné len režimy s prioritou 3 (viac o prioritách viď kapitola Ako pracovať s režimami), 
kde ste zmenili režim pre konkrétny deň, mesiac a rok. Pokiaľ si vyberiete riadok s touto prioritou, na 
konci sa vám objaví ikona červeného krížika. Kliknete na ňu a režim sa zmaže. 
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Po zmazaní sa objaví pôvodný režim platný pre daný deň, ktorý má nižšiu prioritu než 3 (viac o prioritách 
viď kapitola Ako pracovať s režimami): 
 

 
 
 

Ako pracovať s režimami 
 
Po zvolení konkrétnej sekcie si zobrazíte jej aktuálne platné denné režimy v jednotlivých dňoch. Režimy 
môžu byť rôzne, ale vždy sa zobrazuje ten režim, ktorý má pre daný deň a sekcii najvyššiu možnú 
prioritu. 
 
Priority nastavených režimov 

• Hodnota priority 0 – štandardný denný režim, ktorý sa každý týždeň pravidelne od pondelka do 
nedele opakuje (zadáva sa v „Týždennom režime“ sekcie pre „pondelok až nedeľa“).  

• Hodnota priority 1 – štandardný denný režim sa v konkrétny deň v mesiaci zmení a pravidelne 
platí iné pravidlo (zadáva sa v „Užívateľskom dennom režime“ len číslom dňa, napr. „1.“ pre 
každého prvého v ľubovoľnom mesiaci).  

• Hodnota priority 2 – štandardný denný režim sa každý rok v zadanom dni a mesiaci zmení 
(zadáva sa v „Užívateľskom dennom režime“ číslom dňa a mesiaca, napr. „1. 6.“ pre každého 
1. 6. v ľubovoľnom roku). 

• Hodnota priority 3 – štandardný denný režim sa zmení len v konkrétny deň, určený dňom, 
mesiacom a rokom (zadáva sa buď v „Užívateľskom dennom režime“ číslom dňa, mesiaca a 
roku, napr. „20. 3. 2018“ pre deň 20. 3. 2018 alebo ho možno najnovšie jednoducho zadať tiež 
v okne „Režimy sekcií“). 

 
Pre rýchlu orientáciu v prehľade režimov sme deň a dátum podfarbili rôznymi farbami: 

 
pri priorite 0 šedou farbou 
 

 
pri prioritách 1, 2 a 3 svetlo zelenou farbou 
 

 
pre lepšiu orientáciu sú svetlo žltou farbou označené soboty a nedele 
 
Naviac pokiaľ pri prioritách 1, 2 a 3 prejdete myšou cez riadok s dátumom, zobrazíme vám aj o aký 
konkrétny typ priority sa jedná: 
 
Príklad 1: Na obrázku je zobrazená výnimka pre štandardný denný režim, a to pre každého 12. Tento 
režim sa apakuje každého 12. v mesiaci (viď hodnota priority 1). 
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Príklad 2: Na obrázku je zobrazená výnimka pre štandardný denní režim, a to pre konkrétny deň 28. 2. 
2018. Tento režim sa opakovať nebude. Platí len pre konkrétny dátum 28. 2. 2018 (viď hodnota priority 
3). 
 

 
 
 
Nastavenie normálnych režimov 
Nastavenie normálnych, pravidelných režimov sa vykonáva priamo na samotnej sekcii a sú to režimy 
s najnižšou prioritou.   
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Bypass 
 
Funkcia Bypass na objekte slúži k ignorovaniu upozornenia na udalosť na danom objekte. Bypass sa 
nastavuje v časovom rozmedzí od – do. POZOR! Pokiaľ v dobe aktivovaného bypassu príde poplach, 
nebude založená žiadna akcia, udalosť sa nezobrazí v okne akcií a nespustí sa ani zvukové 
upozornenie. Udalosti však nie sú úplne ignorované. Stále je možno vidieť v „Okne bežných udalostí". 
 
Funkciu „Bypass" nájdete v okne Prieskumník objektov". V ľavom stĺpci zvolíte požadovaný objekt, na 
ktorý chcete bypass aplikovať. V záložkách vyberiete možnosť „Režimy". Zobrazí sa nasledujúce okno. 
 

 
 
 
V dolnej časti možno vidieť definované bypassy. Pokiaľ žiadny definovaný nie je, okno je prázdne. 
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Bypass vytvoríte tak, že do prázdneho priestoru v okne bypassu kliknete pravým tlačidlom myši a zvolíte 
„Vlož nový". 
Zobrazí sa nasledujúce okno: 
 

 
 
Tu definujete zdroj, kanál a prípadne konkrétnu správu, ktorú chcete dať do bypassu. Ak chcete dať do 
bypassu celý objekt bez špecifikovania jednotlivých podmienok, môžete zvoliť v ponuke v pravej časti 
voľbu „Všetko z objektu". 
 
Dobu bypassu špecifikujete v poliach od – do alebo rovnako využijete zrýchlenú voľbu vpravo a zvolíte 
vyhovujúcu dobu 6, 12, 24, 48 hod. 
 
Ukážka nastavenia bypassu s konkrétnymi podmienkami a obdobím: 
 
 

 
 
 
Bypass možno vložiť tiež z okna akcií na konkrétnu jednu správu na danom objekte. Pokiaľ sa správa 
vloží do bypassu týmto spôsobom, je nutné akciu ukončiť tlačidlom F12, inak sa bypass neaktivuje. 
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Modul 1Box Guard  
 
Pokiaľ využívate aj modul 1Box Guard, môžete pri riešení akcií v module Alarm použiť funkcie 
prepojenia so zásahovými vozidlami a odosielať výzvu k zásahu priamo do navigácie zásahového 
vozidla. Modul 1Box Guard je ovládaný v okne 1Box Alarm. 
 

Pripravenosť modulu 1Box Guard 
 
Pokiaľ nie je modul 1Box Guard aktívny, nemožno odosielať vozidlám výzvy k zásahu ani prijímať 
poplachové správy z vozidiel. Neaktívny modul Guard poznáte podľa tmavo šedej farby položiek Stav 
zásahu: 
 

 
 
 
Pri pokuse o odoslaní zásahu dvojklikom nad položkou Stav zásahu danej akcie vás systém upozorní 
hlásením: 
 

 
 
 
Ak je modul 1Box Guard aktívny, nie sú položky stĺpca Stav zásahu šedé. 
 

 
 
 
Pokiaľ dôjde pri prevoze modulu Guard k výpadku spojenia, vyhlási túto skutočnosť v okne modulu 
Alarm ako akciu na objekte Systém NET-G: 
 

 
 
 
Obnovu spojenia potom poznáte už popísaným zrušením šedého zobrazenia položiek Stav zásahu. 
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Odoslanie výzvy k zásahu 
 
Dvojklikom nad aktívnu položkou Stav zásahu v danej akcii sa otvára dialóg pre odoslanie výzvy 
zásahovému vozu. 
 

 
 
Tu dispečer vyberie zásahové vozidlo (sú zobrazené len voľné vozidlá, nepoužité v inej akcii). Ďalej 
môže skontrolovať cieľovú polohu GPS. 
Tlačidlom Mapa sa otvára internetový prehliadač s Google mapami a daná poloha je tu zobrazená 
zelenou šípkou. 
 
Pozor! Z vášho počítača so spusteným modulom AppPCO musí byť cez vašu LAN (lokálna sieť vo 
firme) dostupný internet. 
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Tlačidlom Odoslanie výjazdu dôjde k samotnému odoslaniu správy s požiadavkami na výjazd do 
príslušného zásahového vozidla. 
 

 
 
 
O postupe správy systémom je dispečer informovaný zmenami textu Stav zásahu. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Zahájenie alebo odmietnutie zásahu 
 
Ak príjme vodič na prístroji navigácie požiadavku na zásah, zobrazí sa stav: 
  

 
 
 
Vodič zásahového vozidla môže z rôznych príčin aj zásah na navigácii odmietnuť, čo sa zobrazí stavom: 
 

 
 
 
V takomto prípade dispečer môže zásah odvolať (viď ďalej) a odoslať výzvu inému vozidlu. 
 
 

Dojazd vozidla na miesto zásahu 
 
Pokiaľ vozidlo dôjde na miesto zásahu (presnejšie do definovanej vzdialenosti od cieľovej polohy), 
zobrazí sa stav zásahu: 
 

 
 
 
Všetky farby stavov zásahu sú konfigurovateľné a správca systému ich môže upraviť. 
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Kontrola času dojazdu 
 
Pre kontrolu dodržania definovanej doby dojazdu je v stĺpci Čas dojazdu po odoslaní výzvy k zásahu 
zobrazený vypočítaný čas dojazdu (čas vzniku akcie plus počet minút času dojazdu). Pokiaľ je čas 
dojazdu starší než aktuálny čas alebo pokiaľ bolo dosiahnutý stav Dojazd na miesto pred vypočítaným 
časom dojazdu, je tento údaj zobrazený zeleno: 
 

 
 
 
Pokiaľ nebolo dosiahnuté Dojazdu na miesto v stanovenej dobe od vzniku akcie, je údaj čas dojazdu 
zobrazený červene: 
 

 
 
 
Farby sú opäť konfigurovateľné a správca systému ich môže upraviť. 
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Odvolanie zásahu 
 
Dispečer môže kedykoľvek v priebehu zásahu tento odvolať. Opätovným dvojklikom nad položkou Stav 
zásahu v už prebiehajúcom zásahu, sa zobrazí dialóg:  
 

 
 
Systém je navrhnutý aj pre použite viacerých vozidiel v zásahu na jednej akcii. Obvykle bude použité 
len jedno vozidlo.  
Pre odvolanie vozidla zo zásahu stačí použiť tlačidlo Odvolaj vozidlo. Pri odvolaní zásahu sa do 
navigácie v zásahovom vozidle odosiela textová správa, ktorú môže dispečer aj upraviť. Pozor – 
nepoužívať znaky s diakritikou. 
 

 
 
Tlačidlom Odvolaj zásah je správa odoslaná do vozidla a všetky položky zásahu v okne 1.Box Alarm 
modulu sa vymažú. 
V dialógovom okne sa zobrazí informácia o ostávajúcich vozidlách v zásahu na tejto akcii:  
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Dispečer môže zvoliť voľbu Pridaj ďalšie vozidlo alebo Zruš. Po požiadavke na pridanie vozidla sa 
zobrazí už známy dialóg pre odoslanie výzvy k zásahu. 
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