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Áttekintés 

Az Efento mobilalkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatba 
lépjenek az összes Efento érzékelővel (konfiguráció, a mérések leolvasása) és az 
Efento Cloud platformmal (hozzáférés az érzékelők méréseihez és az összes 
felhőfunkcióhoz egy mobil eszközön keresztül). Az alkalmazás ingyenesen elérhető a 
Google Playen. A felhasználók bármikor válthatnak az alkalmazási módok (közeli és 
felhő) között. Az alkalmazás az Android 5.0 vagy újabb és a Bluetooth Low Energy 
interfésszel ellátott mobil eszközökkel működik.

Első indítás 

Az első indítás során a felhasználót felkérjük az 
alapértelmezett alkalmazási mód kiválasztására:

Efento Cloud - mobileszközön keresztül elérheti az 
Efento Cloud hozzáadott érzékelőit. Ellenőrizheti az 
az érzékelők aktuális méréseit, riasztásait, generált 
jelentéseket. Ehhez Efento Cloud fiókra van szükség 

Nearby sensors - csatlakozás a közelben lévő 
érzékelőkhöz (Bluetooth Low Energy érzékelők, NB-
IoT/LTE-M érzékelők, Efento Gatewayek), hogy a 
mérési adatok beérkezzenek a készülék 
memóriájába és a készülék beállítása megtörténjen.

Az alkalmazás főmenüjében bármikor válthat az 
alkalmazás módjai között.
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Efento Cloud 

Regisztráció és bejelentkezés az Efento Cloud szolgáltatásba 

Amennyiben még nincs aktív Efento Cloud fiókja, regisztrálnia kell. A regisztráció 
során az Efento Cloud webhelyére irányítanak egy fiókot. Fiókja regisztrációja után 
kap egy e-mailt egy aktiválási linkkel, amelyet meg kell nyitnia a regisztráció 
befejezéséhez.
Azok a felhasználók, akik már rendelkeznek aktív fiókkal, kihagyhatják a fenti 
lépéseket és bejelentkezhetnek, ha megadják e-mail címüket és jelszavukat az 
alkalmazásban.

Új szervezet létrehozása 

A szervezet lehetővé teszi a naplózók mérési adatainak megosztását sok felhasználó 
számára. Ezenkívül a Szervezet részeként létrehozhat egy helystruktúrát az érzékelők 
rendezéséhez. Az Ön szervezetéhez hozzáféréssel rendelkező felhasználók 
hozzáférést kaphatnak az egyes helyek megtekintéséhez vagy módosításához.
Amennyiben regisztrált az Efento Cloud szolgáltatásba, és még nem tagja egyik szerve 
szetnek sem, akkor felkérést kap egy új szervezet létrehozására és annak nevének 
kiválasztására. Miután megadta ezeket az adatokat, teljes hozzáférést kap a szervezete 
kezeléséhez, más felhasználók meghívásához és az érzékelők konfigurálásához. Ha 
egy új felhasználót meghívtak egy meglévő szervezetbe, akkor a regisztráció után 
automatikusan hozzá lesz rendelve.
A szervezeti beállítások konfigurálása a képernyő bal felső sarkában található menü 
segítségével történik. A menü a következő elemeket tartalmazza: Érzékelők, Riasztások, 
Riasztási szabályok, Helyek, Felhasználók, Automatikus jelentések, Szervezeti 
beállítások és Profil. Ezeknek a funkcióknak a használatát a későbbiekben ismertetjük.

A Közeli eszközök kiválasztása az alkalmazást a közeli módban váltja és lehetővé 
teszi a felhasználó számára, hogy interakcióba lépjen az Efento eszközeivel a közeli 
felhasználó telefonjával.
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Érzékelők és gatewayek hozzáadása 
Minden Efento eszköz (mind a vezeték nélküli logger, mind az Efento Gateway) 
konfigurálható úgy, hogy egy mobil alkalmazás segítségével működjön együtt az 
Efento Cloud szolgáltatással. Önnek csak az okostelefonra telepített mobilalkalma- 
zásra van szüksége az eszközök konfigurálásához és az Efento felhőfiókhoz való 
hozzáadáshoz.
Ha nincs logger hozzáadva az Efento Cloud szervezetéhez, akkor a logger 
hozzáadásához koppintson a képernyő bármely pontjára. A szervezeti beállítások 
képernyőn válassza az Érzékelők hozzáadása lehetőséget. A loggerek felvételére a 
szervezetbe licenckódra van szükség. A licenckód egy 36 karakterből álló kulcs, 
amelyet e-mailben küldenek az Efento Cloud platformhoz való hozzáférés vásárlásakor. 
A licenckód hozzáadásához másolja és illessze be a kódot az e-mailből, vagy olvassa 
be a QR-kódot a telefon kamerájával.

Ha már hozzáadott érzékelőket az Efento Cloud szervezetéhez, akkor új érzékelőket 
adhat hozzá a főmenü Szervezetbeállítások lapjának kiválasztásával.
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Az Efento Gateway hozzáadása és konfigurálása
Az Efento Gateway olyan hálózati eszköz, amely mérési adatokat küld az Efento 
loggerekből az Efento Cloud platformra. A készüléket USB (5V, 1A) vagy PoE 
(802.3af) tápegységről lehet táplálni. Amennyiben van olyan switch/routere, amely a 
PoE-t támogatja (802.3af), akkor csak Ethernet-kábelt csatlakoztathat az átjáróhoz, 
amely kapcsolatot biztosít a hálózattal és a megtáplálással. Ellenkező esetben 
csatlakoztatnia kell a készletben található USB hálózati adaptert is. 

Az Efento Gateway konfigurálásához a főmenüből válassza az Organisation settings, 
majd az Add sensors hozzáadása lehetőséget. Ezután válassza a Bluetooth Low 
Energy Sensor és a Gateway hozzáadása lehetőséget. A gateway konfigurációs 
módba kapcsolásához nyomja meg kétszer a készülék hátoldalán található gombot 
(a gombot egy tű segítségével kell megnyomni). A konfigurációs módot egy gyorsan 
villogó kék LED jelzi a gateway elülső paneljén. A gateway sorszáma megjelenik az 
elérhető eszközök listájában, majd miután kiválasztotta, a konfigurációs képernyőre 
lép. Az Efento Gateway-t úgy kell beállítani, hogy hozzáférés legyen az internethez. 
Az Efento Gateway támogatja a DHCP-t. Ha engedélyezi a DHCP-t, akkor az Efento 
Gateway összes hálózati konfigurációja letöltésre kerül a routerről (ne felejtse el 
engedélyezni a DHCP-t a routeren!). A második lehetőség a kézi hálózati 
konfigurációs beállítások - adja meg az Efento Gateway IP-címét, a router IP-címét, 
az alhálózati maszkot és a DNS-címet, és mentse az összes változtatást a "Save" 
gombra kattintva. A Gateway megpróbál csatlakozni az Efento Cloud 
szolgáltatáshoz. Sikeres kapcsolódás után a konfigurációs mód bezárul, és a 
loggerek hozzáadása a képernyőre kerül.

A konfigurációs módba történő belépéshez nyomja meg kétszer a gateway hátulján található 
gombot 
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Bluetooth Low Energy loggerek hozzáadása

Az alkalmazás főmenüjéből válassza ki az Organisation settings lehetőséget, majd 
az Add sensors -> Bluetooth Low Energy Sensor lehetőséget.

Kattintson a hozzáadni kívánt érzékelőre, adjon neki egy nevet (alapértelmezés 
szerint mindet Efento-nak hívják), és válassza ki, hogy a loggert melyik helyhez, 
helyszínhez kell rendelni. Amennyiben később meg akarja változtatni a nevét, vagy 
áthelyezi egy másik helyre, bármikor megteheti.
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NB-IoT / LTE-M loggerek hozzáadása

Az alkalmazás főmenüjéből válassza az Organisation settings lehetőséget, majd az 
Add sensors -> Sensor NB-IoT / LTE-M lehetőséget.

Helyezze az NB-IoT / LTE-M érzékelőt az alkalmazással ellátott okostelefon 
közelébe, majd a rendelkezésre álló loggerek listájából válassza ki azt, amelyet 
konfigurálni szeretne, és hozzáadni az Efento Cloud platformhoz. Konfigurálja az 
APN és a PLMN beállításokat - ezeket az információkat a használt 
mobilszolgáltatótól kaphatja meg. Ha még nem kapott ilyen információt, jelölje be az 
"Automatic" / "Automatically download" négyzeteket. Az APN és a PLMN 
konfigurálása után a logger megpróbál csatlakozni a hálózathoz, és adatokat küld az 
Efento Cloud platformra. Ezenkívül a csatlakozási kísérlet során a logger ellenőrzi a 
jel erősségét, és rossz kapcsolatminőség esetén tájékoztatja Önt erről. A hálózatra 
történő regisztráció és az első kommunikáció a platformmal néhány percet vehet 
igénybe. Az alkalmazás folyamatosan tájékoztatja Önt a fejlődésről. A platformmal 
folytatott sikeres kommunikáció után nevezze el a naplózót, és rendelje hozzá a 
kiválasztott helyre.
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Helyek létrehozása és kezelése

Az Efento mobil alkalmazás lehetővé teszi a helyek és a hozzájuk tartozó loggerek 
egyszerű kezelését. Ennek köszönhetően fa formájában létrehozhatja szervezetének 
struktúráját, és hozzá rendelhet érzékelőket. Az érzékelők csoportosítása korlátlan, 
igényeinek megfelelően használhatja a földrajzi eloszlást (pl. Ország -> Városok -> 
Körzetek -> Létesítmények), a funkciók elosztását (pl. Objektum típusa -> Város -> 
Pontos hely) vagy bármely más elemet. Ezenkívül a szervezetéhez rendelt 
felhasználók külön engedélyeket kaphatnak különböző helyeken. A helyek jelentősen 
leegyszerűsítik a rendszeradminisztrációt és teljes ellenőrzést biztosítanak a 
felhasználói hozzáférés felett.

A helykonfiguráció a Locations menüben történik, amelyhez csak a rendszergazdai 
vagy a kezelői szerepkörrel rendelkező felhasználók férhetnek hozzá. Ott talál egy 
fát a már létrehozott helyekről.

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a szervezet nevét, és megjelenik egy menü a 
következő lehetőségekkel:

Átnevezés - a kiválasztott hely nevének megváltoztatása 

Hely hozzáadása - adjon hozzá egy helyet a fához, írja be az új hely nevét és hagyja 
jóvá az OK gombbal. A hely automatikusan hozzáadódik a listához alárendelt 
helyként a kiválasztotthoz

Szülő módosítása - helyezze át a helyet egy másik helyre a szervezeti fában 

Hely törlése - A hely törlésével a korábbi helyek is törlődnek. A törölt helyről 
származó összes loggert az New loggerek szakaszba helyezi át. A naplózók mérései 
nem törlődnek, de a törölt helyhez rendelt összes szabály és automatikus jelentés 
törlődik.
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Dashboard - Irányítópult - az Efento Cloud platformra 
felvett érzékelők előnézete

Dashboard 

● Az asztal bemutatja az adott szervezet összes elérhető érzékelőjét és az
azokról szóló információkat. A listán látható minden loggernek megvan a neve
és a sorozatszáma. A képernyő jobb oldalán láthatja a logger által elvégzett
méréseket az utolsó mérés idejével együtt.

● Bal oldalon az érzékelő neve mellett látható annak jelenlegi állapota:
● OK - az OK szóval ellátott zöld címke azt jelenti, hogy a logger megfelelően

működik és adatokat küld a platformra
● LOST - a LOST szóval ellátott szürke címke azt jelenti, hogy a platform nem

kap adatokat a loggertől
● ALARM - a piros az ALARM szó azt jelenti, hogy túllépték az erre a loggerre

beállított riasztási küszöböt
● BATTERY - azt jelenti, hogy a logger akkumulátora lemerülőben van, cserélni kell

12 
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A dashboarhoz minden, a szervezethez hozzáadott felhasználó hozzáférhet, 
függetlenül az engedély szintjétől (Analyst / Manager / Administrator).

A képernyő alján navigációs ikonok találhatók, amelyek segítségével gyorsan válthat 
a dashboard és az alarm lista között. 

Szűrők, keresés, helyek

Az asztalon megjelenő adatok szűrhetők, hogy könnyen megtalálják a szükséges 
információkat. Az első szűrési módszer a helyszínen alapszik. A loggerek listája fölött 
a hely nevére kattintva kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt helyet, és csak a hozzá 
rendelt loggereket szűrheti. A kézikönyvben leírt további módszerek a kiválasztott 
helyen belül működnek.
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A szűrés második módszere az érzékelő keresése név vagy sorozatszám alapján. 
Érintse meg a nagyító ikont (1), és írja be a keresni kívánt szenzor sorozatszámát 
vagy nevét, és a lista csak azokat az érzékelőket jeleníti meg, amelyek érdeklik.

Az érzékelőket típusuk vagy állapotuk szerint is kiszűrheti. Érintse meg a szűrő ikont 
(2), válassza ki az érzékelő típusokat vagy állapotokat, amelyek alapján szűrni 
kívánja az érzékelőket, majd érintse meg az Apply filters lehetőséget. Egy adott érték 
(ek) kiválasztása után csak azok az érzékelők jelennek meg, amelyek megfelelnek a 
szűrési feltételeknek.
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Az érzékelő részletes adatainak előnézete

Miután megérintette az érzékelőt a listán, részletes információkat böngészhet a 
kiválasztott érzékelőről, például riasztási eseményekről, mérési adatokról diagram 
vagy táblázat formájában, és riasztási szabályokról, amelyekhez az érzékelő 
hozzárendelve van. Képes lesz exportálni az érzékelő méréseit bármilyen időszakból 
PDF vagy CSV jelentés formájában.
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Az Előnézet fül mutatja az érzékelő aktuális adatait. A 
grafikon egy adott érték méréseit mutatja az aktuális 
naptól (kattintson a grafikonra a teljes képernyős mód 
megnyitásához és a bemutatott adatok tartományának 
módosításához). Információt is találhat az utolsó 
mérés idejéről és a mérési időszakról. A Generate 
report gomb lehetővé teszi bármely időszak mérésével 
készített jelentések létrehozását. A jelentések 
létrehozására vonatkozó részletes utasításokat a 
Reports fejezet ismerteti.

Az Alarms fül a kiválasztott érzékelőhöz kapcsolódó 
riasztások listáját tartalmazza (részletek az Alarms 
fejezetben). Itt talál információkat a riasztás dátumáról 
és idejéről, valamint a riasztás okáról, beleértve a 
riasztási szabály nevét. Kattintson a kiválasztott 
riasztóra a részletek megtekintéséhez. Ha a mérés 
visszatért a biztonságos tartományba, a felhasználó 
megerősítheti a riasztás előfordulását. A riasztás 
megerősítése után az értesítések nem jelennek meg 
újra a platformon.
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A Table fül tartalmaz egy táblázatot, amely 
tartalmazza a kiválasztott érzékelő által küldött összes 
mérést, beleértve a mérések dátumát és idejét. Érintse 
meg az adatokat a táblázat felett, hogy kiválassza azt 
a dátumot, amelytől kezdve böngészni kíván a 
mérések között.

Az Alarms rules lapon láthatók az adott naplózóhoz 
rendelt riasztási szabályok. Kattintson a kiválasztott 
szabályra a részletek megtekintéséhez. A riasztási 
szabályok részletes leírása az Alarms Rules 
fejezetben található.
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Az érzékelő nevének szerkesztése és helyének megváltoztatása
Érintse meg az érzékelő részleteinek képernyő jobb felső sarkában található három 
pontot az érzékelő beállításainak menüjének megnyitásához. Válassza a Change 
name lehetőséget, írja be az új nevet és hagyja jóvá az OK gombra kattintva. 
Ugyanígy áthelyezheti az érzékelőt egy másik helyre.

Érzékelők cseréje
Az érzékelőcsere funkciónak köszönhetően a felhasználó szabadon cserélheti az 
érzékelőket anélkül, hogy elveszítené az adatokat és fenntartaná a meglévő mérések 
folyamatosságát, pl. az érzékelő időszakos kalibrálása esetén. Válassza ki a cserélni 
kívánt érzékelőt, majd kattintson a képernyő felső sarkában lévő három pontra, és 
válassza a Swap lehetőséget. A megjelenő listából válassza ki az érzékelőt, amelyet 
használni fog a cseréjére. Az OK megérintésével fogadja el a módosításokat. A 
cserélt érzékelő mérési adatai és konfigurációja (alarm rules, automatic reports) 
megmaradnak, és az új érzékelő által küldött mérések mentésre kerülnek a 
platformon. Az érzékelők cseréjére vonatkozó információkat a rendszer naplói 
mentik.
Az érzékelők cseréje nem igényel további licencek megvásárlását. 
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Érzékelő be / ki kapcsolása
Ha kikapcsol egy érzékelőt, annak mérései nem kerülnek mentésre a platformon, és 
riasztási szabályok megsértése esetén az adott érzékelővel kapcsolatos értesítések 
nem jelennek meg. Az érzékelő kikapcsolásához érintse meg a három pontot az 
érzékelő részletek képernyőjének jobb felső sarkában, és válassza a Switch off 
lehetőséget. A letiltott érzékelő engedélyezéséhez kattintson a Switch on gombra, 
amely ugyanabban a menüben található.

Érzékelő eltávolítása
Az érzékelő eltávolítása teljes eltávolítást eredményez az Efento Cloud platformról. 
Az ezen érzékelő által küldött összes mérés szintén törlődik. Az érzékelő 
eltávolításához érintse meg a három pontot az érzékelő részletek képernyőjének 
jobb felső sarkában, válassza a delete lehetőséget és erősítse meg a műveletet az 
OK megérintésével. Az érzékelő eltávolításra kerül.
Lehetetlen visszaállítani az érzékelő méréseit, de lehetőségképpen ugyanúgy 
hozzáadhatja az érzékelőt a platformhoz, mint egy új érzékelőt.
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Jelentések 

A kiválasztott időszak mérései bármikor exportálhatók PDF vagy CSV jelentésként. 
Ezenkívül az Efento Cloud lehetővé teszi az automatikus jelentések konfigurálását, 
amelyeket kiválasztott gyakorisággal (például naponta, hetente egyszer vagy 
havonta egyszer) küldenek minden beírt e-mail címre.

A jelentések tartalmazzák az érzékelők által végzett méréseket. Emellett 
információkat tartalmazhatnak olyan eseményekről, mint a riasztási szabályok 
megsértése, a kapcsolat megszakadása vagy az akkumulátor alacsony szintje. A 
mérések 3/15/30/60 perc sűrűségű jelentésekbe menthetők.

A jelentéseket a felhasználó kérésére vagy időszakosan (automatikus jelentések) 
lehet létrehozni, kiválasztott gyakorisággal (naponta, hetente egyszer, havonta 
egyszer), és bármely e-mail címre el lehet küldeni. Igény szerint jelentéseket 
készíthet minden felhasználó (Analyst, Manager és Administrator), míg az 
automatikus jelentéseket a felhasználók a Manager vagy az Administrator 
engedélyével konfigurálhatják.

Igény szerinti jelentés készítése 

Igény szerinti jelentés készítése lehetővé teszi, hogy egy vagy több érzékelőből 
származó méréseket exportálhasson bármely időszakból egy PDF vagy CSV fájlba.
Így készíthet jelentést egy adott érzékelőből, válassza ki a listából és érintse meg a 
Generate report gombot. Válassza ki azt az időtartományt, amelytől a jelentés 
készül. Válassza ki, milyen információkat kell tartalmaznia a jelentésben és válassza 
ki a jelentés típusát (PDF vagy CSV). A DONE gombra kattintva erősítse meg a 
jelentés beállításait.
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A jelentést arra az e-mail címre küldjük, amelyet Ön az Efento Cloud fiók létrehozása 
közben adott meg. A jelentést néhány percen belül kézbesítjük.
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Az automatikus jelentések konfigurálása
Az automatikus jelentések lehetővé teszik a jelentések automatikus küldését a 
kiválasztott e-mail címekre. A jelentéseket a konfigurációtól függően rendszeresen 
generálják és küldik azt el. Az automatikus jelentések konfigurálásához Administrator 
vagy Manager hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie. A Főmenüből válassza az 
Automatic reports lehetőséget.

Koppintson a képernyő jobb felső sarkában található ’+’ ikonra, és adja meg az 
automatikus jelentés beállításait. Adjon nevet a jelentéséhez, válassza a PDF vagy 
CSV formátumot, a jelentés küldésének gyakoriságát: daily, monthly vagy a monthly 
every 1. day küldje el, és adja hozzá, mi szerepeljen benne: Meauserements, Events 
és Technical information. Kattintson a következő gombra, és adja hozzá azokat az e-
mail címeket, amelyekre a jelentést el kell küldeni. Végül adjon hozzá olyan 
érzékelőket, amelyekről a jelentést elő kell állítani, és erősítse meg a Done gombbal. 
A hozzáadott jelentés megjelenik az automatikus jelentések listájában.
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Az automatikus jelentéseket generálják és éjfél után néhány perccel elküldik a címzetteknek. 

Az összes beállított automatikus jelentés, beleértve a 
jelentés készítőjével, a küldés gyakoriságával, a jelentés 
tartalmával és a címzettekkel kapcsolatos információkat, 
látható az Automatic reports lapon. Az automatikus 
jelentés törléséhez kattintson a jobb felső sarokban 
található „kuka” ikonra. A már létező jelentést a ceruza 
ikonra kattintva is szerkesztheti. Az automatikus jelentés 
letiltásához kattintson a három pont ikonra, és kapcsolja 
ki a jelentést.
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Riasztások 
Riasztás előnézete
A felhasználó az összes riasztást megjelenítheti úgy, hogy a képernyő alján található 
navigációs menüből riasztásokat választ. A következő információkkal vannak együtt 
felsorolva:

● A riasztást kiváltó érzékelő neve és sorozatszáma
● A riasztás bekövetkezésének dátuma és időpontja
● A riasztás oka (a túllépett küszöbérték) és az eszköz által a riasztás

bekövetkezésének pillanatában mért érték
● A riasztás időtartama
● Riasztás állapota (Active, Inactive, Confirmed). Ha a riasztás állapota Inactive,

a Confirm gomb látható a lista jobb oldalán. A riasztás ellenőrzése után a
felhasználó megérintheti a gombot, hogy megerősítse, hogy a riasztást
észrevették és intézkedéseket hajtottak végre. A riasztás megerősítése közben
a felhasználók megjegyzést tehetnek, amely látható lesz minden olyan
felhasználó számára, aki hozzáfér a helyhez.

A riasztások az előfordulásuk dátumától, a riasztás típusától, a riasztás okától, az 
aktuális érzékelő mérésétől, a riasztási szabály nevétől vagy a riasztáshoz rendelt 
címzettektől függően rendezhetők.
A jobb felső sarokban keresési és szűrési ikonok találhatók, amelyek lehetővé teszik, 
hogy megtalálja a kiválasztott érzékelő riasztásait a nevének, sorozatszámának 
megadásával vagy az eredmény kiszűrésével az érzékelő típusa szerint.

A riasztások listájának exportálása

A riasztások listájának exportálásához érintse meg a 
három pontot a képernyő jobb felső sarkában, és 
válassza az Export PDF-ként lehetőséget. A PDF-
fájlban található riasztások listája létrejön és 
elküldésre kerül az Ön e-mail címére.
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Példa a riasztások listájára PDF formátumban 

Riasztási szabályok 

A riasztási szabály egy olyan forma, amely meghatározza, hogy az Efento Cloudban 
milyen események indítsák el a riasztást. A szabály impulzusból, feltételből és 
cselekvésből áll, pl.: ha a hőmérséklet (impulzus) 10 fok (feltétel) fölé emelkedik, 
akkor a platform szöveges üzenetet küld a kiválasztott címzetteknek (művelet). A 
szabályok tetszés szerint konfigurálhatók - pl. értesítések küldése különböző 
címzetteknek a hőmérsékleti szinttől függően; A küszöbértékek megsértését csak a 
platformon regisztrálják (értesítés elküldése nélkül) stb. Bármennyi riasztási szabályt 
definiálhat, és mindegyikhez érzékelőt rendelhet.
A riasztási szabályokat az Alarm rules menüben az Administrator vagy a Manager 
engedélyével konfigurálhatják.

A riasztási szabályok típusai

Az Efento Cloud platformon beállíthat néhány különféle szabályt a riasztást kiváltó 
impulzustól, hatástó függően. Ezek a következők:
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● A küszöbérték megsértése (az érzékelő által mért fizikai értéktől függően, pl.
hőmérséklet, páratartalom és nyomás);

● Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje - ha az érzékelő akkumulátora
alacsony szintű, akkor a platform tájékoztatni fogja Önt erről. Az akkumulátor
lemerülésének a riasztása után az érzékelő körülbelül még 21 napig működik;

● Megszakadt a kapcsolat - ez olyan helyzet, amikor az érzékelő nem küld új
méréseket a platformra.

A riasztási szabályok konfigurálása

Új riasztási szabály hozzáadásához lépjen a Főmenü -> Alarm rules menübe, és 
érintse meg a jobb felső sarokban található „+” gombot. Az első mező, amelyet ki kell 
töltenie, a szabály neve, és válassza ki a helyet. Ezután adjon hozzá 
telefonszámokat vagy e-maileket, amelyek értesítést kapnak a riasztásról. Az e-mail 
cím / telefonszám beírása után alkalmazza a módosításokat az Ok gombbal. 
Bármelyik címzettet beírhatja. Az e-mail értesítések ingyenesek, de ha SMS-
értesítéseket szeretne kapni, akkor szükséges az Efento platform szöveges 
üzeneteinek egyenlegének feltöltése (az egyenleg feltöltésének leírása a 10. 
fejezetben Text message notification). Ezután állítson be egy küszöböt, válassza ki, 
hogy milyen típusú esemény indítsa el a riasztást. Ha „folyamatos” érzékelőt 
választott (hőmérséklet, páratartalom, nyomás stb.), Akkor azt is meg kell 
választania, hogy a felső küszöbérték túllépése után kell-e indítani a riasztást (az 
érték a kiválasztott küszöb fölé emelkedik) - opció feletti vagy az alsó küszöbérték 
túllépése után (az érték a kiválasztott küszöb alá csökken) - opció below, és írja be a 
küszöbértéket a kiválasztott mezőbe.
Riasztási szabály létrehozásakor a felhasználó a Delay in minutes mezőbe beírhatja 
a riasztás bekapcsolását követő perceket. Például: Ha a hőmérséklet meghaladja a 
meghatározott tartományt, és ezen a tartományon kívül marad a Delay in minutes 
mezőben meghatározott néhány percig, a riasztás aktiválódik. Ha a hőmérséklet 
visszaáll a biztonságos tartományba, mielőtt a Késleltetés percekben mezőben 
megadott idő letelt, a riasztás nem indul el. Ha a felhasználó azt akarja, hogy a 
riasztás azonnal aktiválódjon, a Delay in minutes mezőt üresen kell hagyni

A végén válassza ki azokat az érzékelőket, amelyekre hatással lesz a riasztási 
szabály. Érintse meg a Manage sensors gombot, és válassza ki az aktiválni kívánt 
slotokat. Kattintson az érzékelő jobb oldalán látható ikonra. Ha riasztást szeretne 
beállítani a hőmérsékletmérő slothoz, válassza a hőmérő ikont, ez rózsaszínben 
világít, koppintson a Save changes elemre.

A riasztási szabály mentéséhez kattintson a Done gombra. Az összes hozzárendelt 
szabály megjelenik a riasztási szabályok listájában. Ettől a pillanattól a szabály aktív, 
egészen annak eltávolításáig. A riasztási szabály bármikor szerkeszthető, ha 
rákattint a szabályok listájára.
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Egy riasztási szabály bármikor törölhető a szabályok listájáról. Ehhez kattintson a 
törölni kívánt szabályra, válassza a jobb felső sarokban található trash icon-t, és a 
delete gombra kattintva erősítse meg annak eltávolítását.
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A riasztási szabályok listájának exportja

A riasztási szabályok exportálásához lépjen a Főmenü -> Alarm rules menüpontra, 
és érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található három pontot, majd az 
Export PDF-ként lehetőséget. A szabályok listája automatikusan elkészül, és 
elküldésre kerül az Ön e-mail címére.

Az Efento Cloud platformról exportált riasztási szabályok listája 
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Felhasználók kezelése 

A szervezetéhez rendelt minden felhasználónak három különböző szintű engedélyt 
lehet megadni: Administrator, Manager vagy Analyst. Ezenkívül az engedélyeket 
adott helyekre is megadják. Például a felhasználó lehet Administrator az egyik 
helyen, és Analyst a másikban, amely lehetővé teszi az engedélyek és feladatok 
megosztását a különböző felhasználók között különböző helyeken. Az Efento Cloud 
platformon az engedélyszinteket szerepeknek nevezzük.
Új szervezet létrehozásával automatikusan az Administrator szerepét eljuttatja az 
összes helyére. Amikor új felhasználókat hív meg szervezetébe, bármilyen szintű 
engedélyt adhat nekik a kiválasztott helyekre.

Az engedélyek minden csoportja különböző platformfunkciókhoz férhet hozzá, az 
alábbi táblázat szerint:
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Administrator Manager Analyst 
Dashboard 
preview 

✔ ✔ ✔

Riport létrehozása ✔ ✔ ✔

Alarm előnézet ✔ ✔ ✔

Automatikus 
jelentések 
konfigurálása 

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

✔ ✔ ✘

Alarm szabályok 
konfigurálása 
Érzékelők, 
szerkezetek és 
helytérképek 
konfigurálása 
Engedélyek 
szerkesztése, fel- 
használók hozzáa- 
dása és törlése

✔ ✘ ✘

 Rendszernaplók 
előnézete ✔ ✘ ✘

A szervezet 
fiókjának 
kezelése

✔ ✘ ✘
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Új felhasználók felvétele a szervezetbe

Új felhasználók felvétele meghívókkal történik, amelyeket csak Administratori 
jogokkal rendelkező felhasználók küldhetnek el. A Főmenüben válassza a Users 
lehetőséget, és érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található három pontot. 
Megjelenik egy ablak, amely lehetővé teszi, hogy meghívókat küldjön a 
szervezetének. Írja be annak a személynek az e-mail címét, akit meghívni szeretne 
csatlakozni a szervezetéhez, és válassza ki azokat a szerep(ek)et, amelyeket a 
meghívás elfogadása után kap. A szerepkörök a különböző helyeken eltérőek 
lehetnek. A módosítások mentése után az új felhasználó e-mailt kap egy meghívóval 
a szervezetéhez. Ha egy felhasználónak még nincs fiókja a platformon, mielőtt 
csatlakozik a szervezetéhez, létre kell hoznia egyet. Ha az új felhasználó még nem 
fogadta el a meghívót, elutasíthatja a meghívó melletti Cancel ikon megérintésével.
Bármennyi felhasználót meghívhat a szervezetébe, és bármilyen engedélyt 
megadhat nekik. Ne feledje, hogy az adminisztrátori engedély lehetővé teszi a 
felhasználó számára, hogy hozzáférjen az érzékelők, a felhasználók, a riasztási 
szabályok konfigurálásához és szerkessze a szervezet fiókját, ezért nem szabad 
minden felhasználónak megadni azokat, akiket meghívni szeretne.
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Felhasználói engedélyek szerkesztése és felhasználók törlése

A felhasználók szerkesztését a Users menüben Administrator szerepkörrel rendelkező 
felhasználók végezhetik. A felhasználói szerepkörök szerkesztéséhez válassza ki azt 
a felhasználót, akinek szerepeit szerkeszteni kívánja, kattintson a jobb felső sarokban 
található „+” gombra, és adjon hozzá egy új szerepkört a felhasználóhoz. A 
szerkesztéshez érintse meg és tartsa lenyomva a felhasználó már meglévő szerepeit.

Törölheti az Organisation-hoz felvett felhasználókat is. Válassza ki az eltávolítani 
kívánt felhasználót, és koppintson a szemetes ikonra a képernyő jobb felső 
sarkában, és erősítse meg a szankciót a Delete gombra kattintva. A felhasználó 
fiókját nem töröljük teljes egészében, ő csak elveszíti hozzáférését az Ön 
szervezetéhez. Csak egy felhasználó törölheti teljesen a fiókját a platformról 
(lásd: 10.1 Changing username, language és password / deleting tehe account)
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Felhasználók listájának exportja

Exportálhatja a felhasználók listáját PDF fájlban. Koppintson a három pontra a jobb 
felső sarokban, és válassza az Exportálás PDF-ként lehetőséget. A listát néhány 
percen belül elküldjük az Ön e-mail címére.

Felhasználói profil 

Felhasználónév, nyelv és jelszó megváltoztatása / 
a fiók törlése
A Főmenü -> My account menüpont kiválasztásával 
szerkesztheti adatait, például nevét, vezetéknevét, e-
mail címét és az Efento Cloud fiók jelszavát. 
Megváltoztathatja a language és a time zone-t is. 
Koppintson a ceruza ikonra a jobb felső sarokban, 
szerkessze a kívánt elemeket, és mentse a 
módosításokat a Save gombbal. Ha törölni szeretné 
fiókját, beleértve az összes adatot a platformon, 
érintse meg a Delete account gombot.
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Szöveges üzenet értesítése 

A szöveges üzenetek egyenlegének feltöltése
Az Efento Cloud lehetővé teszi a szabályok megsértésével kapcsolatos SMS-
értesítések konfigurálását. Ha konfigurálta a szöveges üzenetek értesítéseit, akkor 
azok fogadásához szükséges a szöveges üzenetek egyenlegének feltöltése. Ehhez 
lépjen a Főmenü -> Organisation settings elemre, és válassza a Top up lehetőséget 
az Available SMS részben. Írja be a feltöltési kódot. Ha a kód érvényes, az egyenleg 
egy meghatározott összeggel nő (100/500/1000 SMS).

Alacsony SMS-egyenleg értesítés
Amikor az elérhető SMS-ek száma 15 alá csökken, e-mailes értesítést küldünk 
automatikusan a szervezet összes rendszergazdájának. Az értesítések 
automatikusan bekapcsolnak és nem kapcsolhatók ki.

Audit trail 

Ellenőrzési nyomvonal exportálása

A rendszernaplókat, amelyek az Efento Cloud platformon végrehajtott összes 
változás listája, a felhasználók Administrator engedélyekkel böngészhetik. A naplók 
listájának exportálásához lépjen a Főmenü -> Organisation settings menüpontra, és 
válassza az Audit trail szakaszban a Generate lehetőséget. Létrejön egy PDF-
jelentés, amely felsorolja az Organisation összes változását, és elküldi az e-mail 
címére.
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Közeli eszközök - Nearby devices 
A  közeli módja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az aktuális méréseket 
közvetlenül a loggerek memóriájából olvassák, konfigurálják az összes Efento 
eszközt (Bluetooth naplók, NB-IoT / LTE-M loggerek, gateway-ek). A közeli 
üzemmódban az alkalmazás Bluetooth Low Energy-n keresztül kommunikál az 
eszközökkel, ezért megköveteli az Android helymeghatározási engedélyét (az 
alkalmazás arra kéri a felhasználót, hogy adja meg, amikor először belép a Nearby 
mode).

Támogatott érzékelők
Az alkalmazás minden típusú Efento érzékelőt támogat, beleértve: 

● hőmérséklet (beleértve a külső szondával és alacsony hőmérséklet érzékelőkkel
ellátott érzékelőket),

● hőmérséklet és páratartalom,
● hőmérséklet, páratartalom és légköri nyomás,
● nyomáskülönbség,
● impulzusszámlálók (beleértve az elektromos és vízfelhasználás számlálókat)
● nyitás / zárás,
● vízbetörés

Közeli eszközök listája - Nearby devices list 

Az alkalmazás automatikusan felismeri az összes érzékelőt 
a telefon / táblagép hatótávolságán belül. A lista 
tartalmazza az érzékelők nevét, sorozatszámát és aktuális 
mérési értékét. 

Az érzékelő sorozatszámának bal oldalán található lakat 
ikon azt jelenti, hogy az érzékelő és a mobil eszközök 
közötti kommunikáció titkosított. A mérési érték helyett 
megjelenő lakat ikon azt jelenti, hogy az érzékelő 
kommunikációja titkosítva van, és a mobil eszköz nem 
képes visszafejteni az adatokat (az érzékelő 
kommunikációs titkosítását a felhasználói kézikönyv 
további részeiben ismertetjük).
Figyelmeztetések 
Az alkalmazás értesíti a felhasználót: 

● Alacsony akkuszint - egy piros elem ikon az
érzékelő neve mellett. Az ikon megjelenése után körülbelül 
30 nap áll rendelkezésére az elem cseréjére. Az 
akkumulátor lemerülése esetén a szenzor memóriájában 
már elmentett adatok nem vesznek el. Az akkumulátor 
cseréje után leolvashatja azokat az érzékelő memóriájából
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● Measurement problem - felkiáltójel ikon az érzékelő neve mellett. Az érzékelő sérült,
és nem képes megfelelő méréseket végezni (a mérések meghaladják a méretarányt,
vagy a készülék egyáltalán nem képes méréseket végezni). Ha látja ezt a
figyelmeztetést, forduljon az Efento ügyfélszolgálatához a help.efento.io címen.

● Sensor has not been restarted - az első indításkor javasoljuk az érzékelő
visszaállítását a mérési időszak és idő beállításához. Ha az érzékelőt nem állították
alaphelyzetbe, akkor az akkumulátor eltávolítása után minden mérési adat elvész.

● Software update - ha a szoftver új verziója elérhető, akkor az információ az érzékelő
neve és sorozatszáma alatt jelenik meg. Az érzékelő szoftverének frissítéséhez
egyszerűen kattintson rá, és írja be az érzékelő PIN-kódját (megtalálhatja a házon
található matricán).

Az érzékelő konfigurációja 
A hatótávolságban elérhető érzékelők listájából válassza ki a konfigurálni kívántat, és 
koppintson rá. Ha titkosított érzékelőt választott, írja be a megfelelő titkosítási kulcsot, hogy 
az alkalmazás kommunikálhasson vele. Az alkalmazás csatlakozik az érzékelőhöz, és Ön 
konfigurálni tudja az érzékelőt. Lépjen be a beállítások menübe a képernyő jobb felső 
sarkában lévő három pont ikonjának megérintésével:

● Az érzékelő nevének megváltoztatása - írja be a kiválasztott érzékelő új nevét, majd
írja be a PIN-kódot (A PIN-kód egy négyjegyű szám, amelyet minden egyes
érzékelőhöz rendeltek - az érzékelő házának matricáján találja). Ha a helyes PIN-
kódot adta meg, megváltoztathatja az eszköz nevét. Az új név minden olyan
telefonon / táblagépen látható lesz, amely az érzékelőhöz csatlakozik.

● Az érzékelő memóriájának törlése és / vagy változtassa meg a mérési periódust
- válasszon egy új mérési időszakot a csúszkák segítségével, és írja be a PIN-kódot
(akkor nem kérik meg a PIN-kód megadását, ha korábban már megadta ennek az
érzékelőnek a PIN-kódját). Az alkalmazás automatikusan kiszámítja, hogy hány
mérést tároljon az érzékelő memóriájában a kiválasztott mérési periódus - ez az
információ a képernyő alján látható. A változtatások mentése, az érzékelő
memóriájának törlése és egy új mérési periódus beállítása. Alapértelmezés szerint a
mérési periódus 3 perc. A fizikai / kémiai értékeket (pl. hőmérséklet, páratartalom)
mérő érzékelők esetében a mérést a beállított időtartammal kell elvégezni.
Impulzusszámlálóknál az érzékelő megszámolja az adott időszakban az impulzusok
számát (pl. ha a mérési periódus 60 percre van állítva, akkor az érzékelő
megszámolja az impulzusok számát minden 60 perces ablakban). Javasoljuk az
eszköz visszaállítását az első konfiguráció során.

● Az érzékelő kommunikációjának titkosítása - az Efento érzékelők és a mobil
eszközök / az Efento gateway közötti kommunikáció titkosítható (AES128 titkosítás).
Ha a titkosítás be van kapcsolva, csak a megfelelő titkosítási kulccsal rendelkező
eszközök képesek visszafejteni az érzékelő által küldött adatokat. A titkosítás
használatát a dokumentum következő része ismerteti.

● Impulzusszámláló konverziós arány (csak a víz és az elektromos
impulzusszámlálóknál) - a felhasználó meghatározhatja, hogy hány Wh / liter
képviseljen egy impulzust. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a mérő
típusa és az egyetlen impulzus által képviselt érték alapján állítsák be a megfelelő
konverziós arányt.
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● Az NB-IoT érzékelők esetében a teljes eszközkonfiguráció ebből a menüből érhető el.
A konfiguráció az Efento NB-IoT érzékelőkről  a felhasználói utasításban van leírva.

Titkosítás 
A titkosítás engedélyezése az érzékelő által az alacsony energiafelhasználású Bluetooth-
interfészen keresztül küldött adatok titkosítását eredményezi. Az érzékelő által küldött 
titkosított adatokat csak a titkosítási kulccsal rendelkező készülék képes dekódolni. Ez a 
funkció akkor hasznos, ha meg kell bizonyosodnia arról, hogy csak a felhatalmazott 
személyzet olvashatja el az adatokat a Bluetooth interfészen keresztül. Azok a 
felhasználók, akik nem ismerik a titkosítási kulcsot, nem fogják tudni elolvasni az adatokat.

Ha az érzékelő kommunikációja titkosított, akkor csak megfelelő titkosítási kulccsal 
rendelkező eszközök olvashatják el a méréseit (jobbra). A titkosítási kulcs nélküli eszközök 

nem képesek beolvasni az adatokat
(bal)

A titkosítási kulcs beállításához: 
1. Csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento Logger alkalmazással, érintse meg a három

pontot a jobb felső sarokban -> „Settings” -> „Device settings” -> „ Turn encryption on”
2. Írja be a titkosítási kulcsot. Győződjön meg róla, hogy beírta, mivel hozzá kell adnia

azokat a mobileszközökhöz, amelyek hozzáférnek az érzékelő adatokhoz
3. Mostantól a kommunikáció titkosított. Az érzékelő által küldött adatok

megtekintéséhez hozzá kell adnia a titkosítási kulcsot az Efento Logger programhoz

A titkosítás kikapcsolásához: 
1. Csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento Logger alkalmazással, érintse meg a három

pontot a jobb felső sarokban -> “Settings” -> “Device settings” -> “Turn encryption off”
Ha a titkosítás be van kapcsolva, megpróbál csatlakozni az érzékelőhöz az Efento Logger 
alkalmazással, a rendszer megkéri, hogy írja be a titkosítási kulcsot. Miután hozzáadta, az 
alkalmazás tárolja a titkosítási kulcsot, és anélkül érheti el az érzékelőt, hogy újra hozzá 
kellene adnia. Az Efento Logger lehetővé teszi legfeljebb öt alapértelmezett titkosítási kulcs 
hozzáadását. Ha az érzékelő kommunikációja a hozzáadott kulcsok bármelyikével titkosítva 
van, az Efento Logger automatikusan dekódolja az adatokat. Ez hasznos egy szenzorflotta 
kezeléséhez. Alapértelmezett titkosítási kulcs hozzáadása az Efento Logger alkalmazásban:

1. Adja meg az alkalmazás beállításait (a menü ikon a bal felső sarokban -> „Settings”)
2. Válassza a “Default keys”
3. Nyomja meg az “Add encryption key” gombot
4. Adja hozzá a titkosítási kulcsot és annak címkéjét

Ha törölni akar egy titkosítási kulcsot: 
1. Adja meg az alkalmazás beállításait (a menü ikon a bal felső sarokban -> „Settings”)
2. Válassza a “Default keys”
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt titkosítási kulcsot
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Adatok olvasása az érzékelő memóriájából 

Miután csatlakozott az érzékelőhöz és letöltötte az 
adatokat, megjelenik egy képernyő, amely összefoglalja 
az érzékelő memóriájából letöltött méréseket. Az 
összefoglaló tartalmazza: az első és az utolsó mérés 
dátumát és idejét; a mért fizikai értékek sorozatának 
legkisebb és maximális értékei, az előfordulásuk 
dátumával és időpontjával együtt; grafikon, amely a 
mérési értékeket mutatja az idő múlásával; mérési 
periódus, valamint a rendelkezésre álló eszköz 
memóriájával és a számára elegendő napok számával 
kapcsolatos információk; az érzékelő szoftver verziója.
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Diagramok 
Koppintson a diagramra az 
általános nézetben a 
nagyításhoz. Használja az 
ujjait a diagram nagyításához / 
kicsinyítéséhez és 
görgetéséhez. A diagram piros 
és kék vonalai jelzik a 
méréssorozat minimális és 
maximális értékét. Ha az 
érzékelő egynél több fizikai 
értéket mér, válassza ki azt, 
amelyet meg szeretne 
jeleníteni a diagramon, a 
képernyő tetején található 
legördülő menü segítségével.Adatok exportálása 

Az adatok exportálásához válassza a felső menüből az 
exportálás ikont (az első ikon a bal oldalon). Válassza ki 
az exportálni kívánt adatok típusát (mérések, napi 
statisztikák, havi statisztikák, SAT és GDDC értékek és 
az átlagos kinetikus hőmérséklet), és azt a tartományt, 
ahonnan az adatokat exportálni kell, majd nyomja meg 
az "Export" gombot. Az adatokat meg lehet osztani a 
telefonjára telepített bármilyen alkalmazással - 
elküldheti e-mailben, elmentheti a Google Drive / 
Dropbox-ba, elküldheti FTP-szerverre, vagy 
kinyomtathatja Bluetooth-on vagy WiFi-n keresztül 
csatlakoztatott nyomtatóval. Az adatokat CSV 
formátumban lehet exportálni, amelyet számos 
népszerű adatfeldolgozó program (Excel, Matlab stb.) 
támogat, vagy PDF - nem szerkeszthető a fájl, de jó a 
dokumentációhoz. A CSV jelentés csak adatokat 
tartalmaz, a PDF jelentés diagramot tartalmaz.

Statisztika 
Az alkalmazás a letöltött adatsorokból kiszámítja a statisztikai értékeket. A statisztikák 
megjelenítéséhez válassza a statisztikai ikont a felső menüből (az első ikon a jobb oldalon). 
A jelenleg támogatott statisztikák a következők:
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● Average values - a mérések napi értéke napi vagy havi alapon;
● Minimum és maximum values - a minimális és maximérési mérési érték napi vagy

havi alapon;
SAT és GDDC - a szőlőtermesztésben használt paraméterek;●

● A vegetációs időszak hossza (LGS) - meghatározza azoknak a napoknak a számát
 amelyekben az átlagos napi hőmérséklet 10 Celsius fok felett volt. A régiót széles kör 
ben tartják alkalmasnak a szőlőtermesztésre, ha az LGS értéke magasabb, mint 182.

● A Huglin-index az aktív hőmérsékletek összege április elejétől szeptember végéig. A
HI magában foglalja a nap hosszát, valamint az átlagos és a maximális napi
hőmérsékletet. 6 éghajlati osztályra oszlik, a nagyon hidegtől (HI ≤ 1500) a nagyon
melegig (HI> 3000). A levegő hőmérsékletének és szélességének összegét használó
heliotermikus index az egyik leggyakoribb módszer a releváns bortermő területek
azonosítására. Az Efento Logger alkalmazás GPS segítségével határozza meg a
felhasználó helyzetét, és figyelembe veszi azt a Huglin Index kiszámításakor. Ennek
köszönhetően pontosan kiszámítják az indexértékeket arra a helyre, ahol a méréseket
elvégezték

● A hűvös éjszakák indexe (CNI) meghatározza az érési potenciál relatív mértékét,
amely megegyezik a betakarítást megelőző hónap átlagos minimális hőmérsékletével.
Az északi féltekén: CI = átlagos minimum hőmérséklet szeptemberben, a déli féltekén:
CI = márciusi minimum minimum hőmérséklet

● Mean kinetic temperature - lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy értékeljék a
hőmérséklet-változások hatását a termés minőségének fenntartására. Ha a
megengedett tárolási hőmérsékletet ideiglenesen túllépik, ez része lehet a gyógyszer
használhatóságának értékelésében.

Alkalmazás konfigurálása
A Nearby alkalmazás beállításainak konfigurálásához kattintson az alkalmazás bal felső 
sarkában található menüre. Nyissa meg azokat a beállításokat, ahol:

● Activation Energy beállítások állandóak az átlagos kinetikus hőmérséklet
kiszámításához. Alapértelmezett értéke 83,144472 kJ / mol.

● Default encryption keys beállításai az érzékelő kommunikációjának automatikus
visszafejtésére szolgálnak, ha ugyanazzal a kulccsal van titkosítva (pl. a "qwerty123"
key került hozzáadásra az alkalmazás alapértelmezett titkosítási kulcsaként. Ezentúl
minden érzékelő a kulccsal van titkosítva. A "qwerty123" kódot az alkalmazás
automatikusan dekódolja). Legfeljebb öt alapértelmezett titkosítási kulcs adható hozzá.

● Location in PDF reports - ha ezt az opciót választja, akkor a jelentés
létrehozásának helyének címe hozzáadódik az alkalmazás által létrehozott PDF-
jelentések láblécéhez. A címet a Google Maps GPS-jele alapján töltjük le

● Forget sensor - az alkalmazás eltávolítja a kiválasztott érzékelő titkosítási kulcsait
és nullázza a kódokat
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