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1. Regisztráció és bejelentkezés az Efento Cloud szolgáltatásba

Az Efento Cloud használatához fiók létrehozása szükséges. A regisztrációhoz lépjen a 
cloud.efento.io weboldalra, és kattintson a „sign up” gombra. A rendszer felkéri Önt, 
hogy adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat (felhasználónév, keresztnév, 
vezetéknév, e-mail cím, jelszó), és fogadja el a szolgáltatás használatának feltételeit. Az 
aktiválási linket tartalmazó üzenetet a megadott e -mail címre küldjük. Az összes 
szükséges mező kitöltése után kattintson a Regisztráció gombra, majd nyissa meg az 
ellenőrző üzenetet a postafiókjában. Miután rákattintott az e -mailben található linkre, 
fiókja aktiválódik és bejelentkezhet.
Azok a felhasználók, akik már rendelkeznek ellenőrzött, aktív fiókkal, kihagyhatják a fent 
leírt lépéseket és bejelentkezhetnek e -mail címük vagy felhasználónevük és jelszavuk 
megadásával.

2. Organization

A szervezetek lehetővé teszik az érzékelők mérési adatainak megosztását sok 
felhasználóval. Ezenkívül a szervezeten belül létrehozhat egy helyszerkezetet is, amely 
lehetővé teszi az érzékelők rendszerezését. A szervezetéhez hozzáféréssel rendelkező 
felhasználóknak jogot adhat az egyes helyek megtekintésére vagy módosítására. A 
szervezet saját egyedi kulccsal rendelkezik, amelynek köszönhetően speciális érzékelők 
rendelhetők hozzá. Ezt úgy teheti meg, hogy beírja az Organisation key az Efento 
Gateway-be  egy olyan eszközbe, amely vezeték nélküli érzékelőkről az Efento Cloudba 
vagy közvetlenül az NB -IoT érzékelőkbe küld méréseket. Mindezeket a lépéseket 
részletesen ismertetjük a kézikönyv következő fejezeteiben.
Amikor regisztrált az Efento Cloud szolgáltatásban és még nem tagja egyetlen 
szervezetnek sem, akkor felkérést kap egy új szervezet létrehozására és annak nevének 
kiválasztására. Ezen adatok megadása után teljes hozzáférést kap a szervezet 
kezeléséhez, más felhasználók meghívásához és az érzékelők konfigurálásához. Ha 
egy új felhasználót meghívtak egy meglévő szervezetbe, akkor fiókja sikeres 
regisztrálása után automatikusan hozzá lesz rendelve.
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3. Efento Gateway konfigurálása

Az Efento Gateway egy a hálózathoz csatlakoztatott eszköz, amely a hatótávolságán 
belül lévő Efento vezeték nélküli érzékelőktől fogadja az adatokat és elküldi azokat az 
Efento Cloud szolgáltatásba. A készüléket USB tápegységről (5V, 1A) vagy PoE 
(802.3af) tápellátásról lehet megtáplálni.

3.1. Efento Gateway konfigurálása az Efento mobil alkalmazás segítségével

Az Efento Gateway konfigurálásának leggyorsabb és legegyszerűbb módja az Efento 
mobilalkalmazás használatával történő konfigurálás. Töltse le az alkalmazást a Play 
Store, futtassa, és jelentkezzen be Efento Cloud -fiókjába. A bejelentkezés után lépjen 
be az alkalmazás főmenüjébe (három sor a bal felső sarokban), majd válassza a 
Organization settings -> Add sensors -> Bluetooth Low Energy -> Add gateway 
hozzáadása lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3.2. Az Efento Gateway konfigurálása a számítógéppel

Az Efento Gateway számítógép segítségével történő konfigurálásához csatlakoztassa 
az Efento Gateway-t a tápegységhez USB -kábellel, és a számítógéphez Ethernet-
kábellel. A kapcsolat beállítása után válassza ki az IP -címet a 192.168.120.0/24 
alhálózatból (pl. 192.168.120.2, 255.255.255.0 alhálózati maszk), és állítsa be azt a 
hálózati kártyát, amelyhez az Efento Gateway csatlakozik. Nyisson meg egy internetes 
böngészőt a számítógépén és lépjen a 192.168.120.89 címre (alapértelmezett Efento 
Gateway cím). Konfigurálja az Efento gateway-t úgy, hogy internet-hozzáféréssel 
rendelkezzen. A Configuration section részben konfigurálja az összes hálózati beállítást 
(az Efento gateway IP címe, a hálózati gateway IP címe, alhálózati maszk, DNS cím). A 
Save gombra kattintva alkalmazza az összes módosítást. Az Efento Gateway támogatja 
a DHCP-t. Ha a DHCP mellett az ON opciót választja, akkor az Efento Gateway összes 
hálózati konfigurációja letöltődik a routerről (Ne felejtse el bekapcsolni a DHCP-t a 
routeren!).
A konfiguráció ezen részének befejezése után húzza ki az Efento gateway-t a 
számítógépről és Ethernet-kábellel csatlakoztassa a hálózathoz. Az Efento Gateway 
PoE (Power over Ethernet) tápellátást biztosít. Ha olyan switch / routere / tápfeladója 
van, amely támogatja a PoE technológiát (802.3af), akkor csak Ethernet kábelt 
csatlakoztathat, amely létrehozza a kapcsolatot a hálózattal, és áramellátásként is 
működik. Ellenkező esetben USB tápegységet is csatlakoztatnia kell (5V, 1A).
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A gateway hozzárendelése a szervezethez az Organisation Key megadásával történik. 
Az Organisation Key a szervezetéhez rendelt egyedi szám. Miután megadta a kulcsot az 
Efento Gateway-ben, a tartományon belüli összes érzékelő mérési adatai automatikusan 
elküldésre kerülnek a szervezete Efento Cloud-fiókjába. Organization key-t sok Efento 
Gateway-be lehet beírni, még távoli helyeken is. Ennek köszönhetően a mérési adatok 
számos létesítményből kerülhetnek szervezete fiókjába, akár több száz kilométerre 
egymástól.

Az Organization key-t az Efento Cloud-fiókjába való bejelentkezés után találja meg. A 
bal oldali menüből válassza ki a beállítások ikont (fogaskerék), majd az Organisation 
settings.

Nézet az Organisation key-el

Az Organisation key-t be kell írni az Efento Gateway konfigurációs oldal Organisation 
key mezőjébe. Az Organisation key  megadása után az Efento Gateway tartományon 
belüli összes érzékelő méréseit automatikusan elküldi az Efento Cloud platformra és 
hozzárendeli a szervezetéhez. A kulcs megadása után jelentkezzen be az Efento Cloud 
szolgáltatásba a cloud.efento.io helyen, majd lépjen a Settings -> Organization Settings 
menüpontra, majd kattintson a Add gombra az Sensors mellett. Ha a gateway helyesen 
lett konfigurálva, akkor a tartományban lévő összes érzékelő sorozatszáma megjelenik a 
listán.
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Érzékelő hozzáadása

4. NB-IoT / LTE-M érzékelők konfigurálása
Az NB-IoT érzékelők konfigurálásának egyetlen módja az Efento mobilalkalmazás 
használata. Töltse le az alkalmazást a Play Áruházból, futtassa és jelentkezzen be 
Efento Cloud -fiókjába. A bejelentkezés után lépjen be az alkalmazás főmenüjébe 
(három sor a bal felső sarokban), majd válassza a Organization settings -> Add sensors 
-> NB-IoT / LTE-M lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5. Dashboard - az Efento Cloudhoz hozzáadott érzékelők előnézete

A Dashboard menü az Efento Cloud platformon a szervezetéhez hozzáadott összes 
érzékelő méréseit és egyéb fontos információkat tartalmaz. Itt megtalálja: az aktuális 
érzékelő méréseket, valamint a mérés idejére vonatkozó információkat, a riasztások 
előfordulásának számát, a helyet a szervezeti struktúrában, amelyhez az érzékelőt 
hozzárendelték, és az érzékelő állapotát. A Status oszlopban megjelenik az adott 
érzékelőhöz tartozó nem megerősített riasztások száma (aktív és ezek megerősítésre 
várnak).
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5.1. Megjelenítési eredmények szűrése

A Dashboard megjelenített adatok szűrhetők, így könnyen megtalálhatja a szükséges 
információkat. Az első módszer a hely szerinti szűrés. A Locations részben, a nézet bal 
oldalán válassza ki az Önt érdeklő helyet és az érzékelők listája a hozzárendeltekre 
leszűkítve. A többi leírt szűrő csak a kiválasztott helyről érkező érzékelőkön működik.

A második módszer az érzékelő neve vagy sorozatszáma szerinti keresés. Az 
érzékelőkre vonatkozó információkat tartalmazó táblázat fejlécében található a Name / 
Serial number mező. Írja be a keresni kívánt érzékelő sorozatszámát vagy nevét ebbe a 
mezőbe, és csak az Önt érdeklő eredmények maradnak a listában. Ha több érzékelőnek 
hasonló neve vagy sorozatszáma van, akkor annak töredékének megadásával a 
rendszer automatikusan kiszűri a beírt kifejezést tartalmazó neveket / sorozatszámokat. 
A táblázat többi oszlopának neve mellett nyilak találhatók, amelyek lehetővé teszik az 
értékek csökkenő vagy növekvő rendezését. A szűrő törléséhez és az alapértelmezett 
rendezés visszaállításához törölje a táblázat fejlécében megadott kifejezést.

Az érzékelőket a lista bármely értéke szerint is rendezheti. Ehhez kattintson a kívánt 
érték melletti nyíl szimbólumokra (Name / Serial number, Location status).
Használja a táblázat jobb felső sarkában található Filters gombot. Szűrheti a kiválasztott 
típusú érzékelőket (pl. temperature / humidity / pressure) vagy az érzékelőket állapotuk 
szerint (Ok, Alarm, Battery, Lost, Off). Alapértelmezés szerint a platform minden 
érzékelőt megjelenít, állapotuktól függetlenül.
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Szűrők menü

5.2. Helyszín térkép

A helyszín térkép lehetővé teszi egy épület vagy helyiség tervének feltöltését és 
érzékelők elhelyezését az állapotuk kényelmesebb nyomon követése érdekében. A 
helytérképet egy rendszergazdai vagy kezelői jogosultsággal rendelkező felhasználó 
töltheti fel. A platform lehetővé teszi egy térkép feltöltését minden helyhez.
Az érzékelők előnézetét megtekintheti a térképen való elhelyezkedésükkel együtt, ha a 
Dashboard lapon található Location map gombra kattint. A térkép megjeleníti az 
érzékelők aktuális állapotát és a mérési eredményeket, és a kiválasztott érzékelőre 
kattintva a részletes adatokhoz juthat. A térkép szabadon mozgatható (a kurzorral 
megragadva és mozgatva), és a "+" és "-" gombokkal nagyíthatja / kicsinyítheti. A 
helytérkép teljes képernyőn is megjeleníthető a stretch gombra kattintva.

A térképkép megváltoztatásához adjon hozzá / távolítson el / helyezzen el érzékelőket a 
térképen, kattintson az Edit map szerkesztése gombra a képernyő jobb felső sarkában. 
Amennyiben még nem adott hozzá térképet, akkor egy üres mező jelenik meg a Add 
Map gombbal a közepén. Válassza ki a feltölteni kívánt fájlt, majd kattintson a Megnyitás 
gombra. A platform lehetővé teszi térképek / alaprajzok feltöltését PNG vagy JPEG 
formátumban és a maximális fájlméret 4 MB. Nagy képek esetén a térkép hozzáadása 
néhány percet is igénybe vehet. Egy korábban hozzáadott térkép eltávolítása olyan 
egyszerű, mint a Remove map gombra kattintás a nézet jobb felső sarkában lévő Map 
editing menüben. Az érzékelők a térképen történő elhelyezéséhez válassza a menü Add 
sensors menüpontját, kattintson a hozzáadni kívánt érzékelőkre, majd húzza őket az 
egérkurzorral a kívánt helyre a térképen és mentse el a módosításokat a Save gombbal. 
Ha szerkeszteni vagy eltávolítani szeretne egy érzékelőt, válassza a térképszerkesztő 
menü Edit sensors menüpontját. A térkép hozzáadása után minden felhasználó számára 
látható lesz, aki hozzáfér az adott helyhez.
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Helyszín térkép

5.3. Jelentések

Az Efento Cloud lehetővé teszi a mérések exportálását bármely időszakból, egy vagy 
több érzékelőből PDF vagy CSV formátumban. Jelentés létrehozásához nyomja meg a 
Generate Report gombot a táblázat bal felső sarkában. Nyomja meg az Add sensors 
gombot, majd válassza ki a jelentésben szereplő érzékelőket. Kiválaszthat a jelentésben 
tetszőleges számú érzékelőt. Ha egy adott helyen sok érzékelő található, az érdekelt 
érzékelő megtalálásához írja be annak nevét / sorozatszámát az érzékelőkkel ellátott 
táblázat feletti keresőmezőbe. Az érzékelők kiválasztása után nyomja meg a Next 
gombot.

10



Efento Cloud - kezelési utasítás

A Period szekcióban állítsa be azt az időszakot, amelytől a méréseket exportálni kell - 
írja be a dátumokat -, vagy válasszon ki egy időszakot a listából (utolsó 7 nap, utolsó 
hónap stb.), És mentse el a módosításokat a Next gombbal.
A Content részben válassza ki a jelentés tartalmát (Measurements - az érzékelő által 
végzett és az előzőleg kiválasztott mérési sűrűséggel a platformra küldött mérések; 
Alarms - egy adott időszakban indított riasztásokhoz kapcsolódó bejegyzések; Technical 
information - információk az alacsony akkumulátor-feszültség / a kapcsolat elvesztése / 
az érzékelő engedélyezése / letiltása), és mentse el a módosításokat a Next gombra 
kattintva.
Válassza ki a PDF vagy CSV jelentés típusát, és a Generate gombra kattintva hozza 
létre a jelentést. Ez létrehozza a kiválasztott formátumban, és automatikusan elküldi a 
platformon regisztráláskor megadott e-mail címre. A jelentés néhány percen belül 
megérkezik.

11



Efento Cloud - kezelési utasítás

5.4. Az érzékelő részletes adatainak előnézete

Miután rákattintott az érzékelőre a Dashboard listáján vagy a Location Map, részletes 
információkat láthat az érzékelőről: riasztási események dátummal és idővel, mérési 
adatok diagram és táblázat formájában, valamint módosíthatja a érzékelő beállításait, 
vagy exportálja a releváns méréseket bármely időszakban a PDF vagy CSV jelentés 
formájában.
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Az érzékelő részletei

Az Alarms fül az összes riasztástípust tartalmazza (a riasztások részletes leírása a 11. 
Alarms részben található). Itt találhatók a riasztás időpontjának, dátumának és okának 
részletei, valamint a riasztási szabály neve. Ha az érzékelő állapota visszatér a normál 
állapotba, a felhasználónak lehetősége van a riasztás megerősítésére, hogy jelezze a 
szabálytalanságok előfordulását és elutasítsa az adott riasztással kapcsolatos 
értesítéseket.
A Table fül táblázatos formában tartalmazza a mért értékeket. A táblázat 
adattartománya a képernyő jobb felső sarkában található dátumválasztó gombbal 
módosítható.
A Details fül további információkat tartalmaz az érzékelőről - mérési időszak, a mérési 
sorozat minimális és maximális értéke, valamint az érzékelőhöz rendelt riasztási 
szabályok.

A nézet jobb oldalán egy grafikon található a mérésekkel. Az érzékelő által mért fizikai 
mennyiségektől függően lehet grafikon a hőmérsékletről, a páratartalomról, a nyomásról 
stb. Amennyiben az érzékelő egynél több fizikai mennyiséget mér, akkor több ábrán, 
egymás alatt jelennek meg. A grafikon jobb felső sarkában van egy eszköz a 
nagyításhoz / kicsinyítéshez, az alapértelmezett nézethez való visszatéréshez és a 
diagram exportálásához képként (PNG / SVG). A grafikon kibővíthető, ha a kurzorral 
kiválasztja a nagyítani kívánt területet.
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Az alapértelmezett skálához való visszatéréshez kattintson a Zoom Out gombra 
(négyzet alakú ikon) a grafikon jobb felső sarkában.
Ha egy adott érzékelőre riasztási szabályok vannak beállítva, akkor azok vízszintes 
vonalak formájában lesznek láthatók a grafikonon - a piros vonal a felső riasztási 
küszöbértékeket, a kék vonal az alsó küszöbértékeket jelöli. A küszöbértékek 
mindegyikét a szabály neve írja le. 

A nézet jobb felső sarkában található dátumválasztó gombbal kiválaszthatja azt a 
tartományt, amelyet látni szeretne a diagramon / táblázatban. A tartomány 
kiválasztásához kattintson a menü jobb oldalán található javasolt tartományokra (ma, 
tegnap, utolsó 7 nap,…), vagy válassza ki a pontos dátumtartományt a naptárból.

Hőmérséklet mérési grafikon - válasszon egy dátumtartományt

A Generate report gomb lehetővé teszi, hogy bármilyen időszakból származó 
jelentéseket készítsen mérésekkel. Jelentés létrehozásához válassza ki a jelentés kezdő 
és befejező dátumát, a jelentés tartalmát (az érzékelő által a platformra küldött mérések, 
eseménylista-riasztási küszöbérték túllépése, kommunikáció elvesztése az érzékelővel 
stb. és műszaki információk) és a jelentés típusa - PDF vagy CSV. A jelentés elkészül 
és néhány percen belül automatikusan elküldésre kerül az e-mail címére.
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Jelentés készítése az igényről

6. Érzékelő konfiguráció
Amennyiben a felhasználó adminisztrátori vagy kezelői jogosultsággal rendelkezik, az 
Edit sensors gomb látható a képernyő jobb felső sarkában az érzékelő nézetben. A 
gombra kattintás után a felhasználó módosíthatja a kiválasztott érzékelő beállításait.
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6.1Az érzékelő helyének megváltoztatása

Az érzékelő helyének megváltoztatásához válassza a Change location menü módosítása 
lehetőséget. A megnyíló ablakban válassza ki az érzékelő új helyét, és mentse el a 
módosításokat a Save gombbal. A változtatások mentése után a kiválasztott érzékelő az új 
helyre kerül.

6.2. Az érzékelő nevének megváltoztatása

Az érzékelő nevének megváltoztatásához válassza a szerkesztés menü Rename 
menüpontját. A megnyíló ablakban írja be az érzékelő új nevét, és mentse el a 
módosításokat a Save gombbal.

6.3. Érzékelők cseréje

Az érzékelőcsere funkciónak köszönhetően a felhasználó egyszerűen cserélheti az 
érzékelőket adatvesztés és a meglévő mérések folyamatosságának fenntartása nélkül, 
pl. az érzékelő időszakos kalibrálása esetén. Az adatrögzítő érzékelő cseréje nem 
igényel további licencet.
A naplózó cseréjéhez válassza a Swap Device lehetőséget az érzékelőszerkesztő 
menüből. A megjelenő listából válassza ki a cseréhez használt érzékelőt. Ezt követően 
az érzékelő kicserélődik és látható lesz a rendelkezésre álló érzékelők listájában.

Eszközablak cseréje
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A kicserélt érzékelő mérési adatai és konfigurációja (riasztási szabályok, automatikus 
jelentések) megmaradnak és az új érzékelő elkezdi az adatok küldését. A cserére 
vonatkozó információk a rendszernaplókba kerülnek.

6.4. Érzékelők letiltása és engedélyezése

Az érzékelő letiltása azt jelenti, hogy az érzékelő mérési adatai nem kerülnek mentésre 
a platformon és ha a beállított küszöbértékeket túllépik, nem indulnak riasztások. Egy 
érzékelő letiltásához válassza a Disable lehetőséget az érzékelő szerkesztő menüből. 
Az érzékelő visszakapcsolásához kattintson az Enable gombra. Az érzékelő 
kikapcsolása után az állapotát „Off” -ra változtatja, amíg újra be nem kapcsolja.

6.5. Érzékelők riasztásának kikapcsolása

Az érzékelő riasztások letiltása azt jelenti, hogy bármely szabályhoz hozzárendelt 
érzékelő nem jelenít meg információkat a szabályban leírt eseményről és nem indít 
riasztást. A riasztások letiltásához a kiválasztott érzékelőhöz válassza a Notifications 
lehetőséget az érzékelő szerkesztő menüből. Ha az érzékelő nincs hozzárendelve 
semmilyen szabályhoz, akkor ez az opció nem lesz elérhető (fehér színű).

6.6. Érzékelő eltávolítása

Az érzékelő eltávolítása során teljesen eltávolítja az Efento Cloud platformról. Az 
érzékelő által küldött összes mérés is törlődik. Az érzékelő eltávolításához válassza a 
Delete lehetőséget az érzékelő szerkesztő menüből és erősítse meg a törlést.

Figyelem! A mérések visszaállítása eltávolított érzékelőről nem lehetséges, de 
lehetséges az érzékelő újbóli hozzáadása a platformhoz, ugyanúgy, mint új érzékelők 
hozzáadása (lásd a 9.1 Érzékelők hozzáadása című részt).

6.7. Kötegelt műveletek

A fent leírt műveletek némelyike   elvégezhető a Dashboard nézetben lévő érzékelő 
csoportokkal. Amennyiben rendszergazdai vagy kezelői jogosultsággal rendelkezik, a 
kötegelt műveletek gomb látható az érzékelőkkel ellátott táblázat bal felső sarkában. A 
kiválasztás után egy jelölő négyzet jelenik meg a listában szereplő összes érzékelő 
mellett. Válassza ki a szerkeszteni kívánt érzékelőket, majd válasszon egy lehetőséget a 
táblázat tetején található menüből: érzékelők eltávolítása, helyének módosítása vagy 
letiltása.
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Kötegelt műveletek

7. Felhasználók

Minden felhasználó, aki hozzáfér az Ön szervezetéhez az Efento Cloud platformon, 
három jogosultsági szint egyikét rendelheti hozzá: Administrator, Manager és Analyst. 
Ezenkívül a rendszer jogosultságai egy adott helyhez vannak rendelve. Ennek a 
megoldásnak köszönhetően a felhasználó lehet adminisztrátor egy helyen (azaz 
szerkesztheti a többi felhasználót és érzékelőt, amely hozzá van rendelve ehhez a 
helyhez és annak al-helyeihez), és elemző lehet más helyeken (azaz csak az ezekhez a 
helyekhez rendelt érzékelőkből származó mérési adatokat tudják megjeleníteni).

Amikor új szervezetet hoz létre, automatikusan Administrator jogosultságokat kap a 
szervezeten belül. Ha más felhasználókat is meghív a szervezetébe, bármilyen szintű 
jogosultságot rendelhet hozzájuk a kiválasztott helyekhez.
A jogosultsági csoportok mindegyike más platformfunkciókhoz is hozzáfér, az alábbi 
táblázat szerint:

Administrator Manager Analyst

Dashboard 
felülvizsgálat ✔ ✔ ✔

Jelentések 
generálása ✔ ✔ ✔

Riasztás előnézete ✔ ✔ ✔

Automatikus 
jelentések 

konfigurálása
✔ ✔ ✘

Riasztási szabályok  
konfigurálása ✔ ✔ ✘
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Érzékelők, 
felépítés és 

helytérképek 
konfigurálása

✔ ✔ ✘

Jogok szerkesztése  
felhasználók 

hozzáadása és 
eltávolítása

✔ ✘ ✘

Rendszernaplók 
előnézete ✔ ✘ ✘

Szervezeti 
fiókkezelés ✔ ✘ ✘

7.1. Felhasználók kezelése
Felhasználók hozzáadása és szerkesztése a Users menüben lehetséges, Administratori 
jogosultsággal rendelkező felhasználók által. A bal oldali menüből válassza ki a 
beállítások ikont (fogaskerék), majd válassza a Users lehetőséget.

A táblázat az összes olyan felhasználót mutatja, akik hozzáférnek a szervezetéhez, 
valamint a hozzájuk tartozó jogosultsági szintet.
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A felhasználói jogok a felhasználó neve melletti ceruza ikonra kattintva szerkeszthetők. 
A szerkesztési lehetőségek közé tartozik a felhasználó jogosultsági szintjének 
módosítása a Szervezeten belül.

Ha vissza szeretné vonni a felhasználó hozzáférését a szervezet adataihoz, kattintson a 
kuka ikonra. A felhasználói fiók nem kerül eltávolításra a platformról, csak elveszíti a 
hozzáférést a szervezetéhez. Csak a felhasználó távolíthatja el teljesen a fiókot a 
platformról (vö. 12.1. A felhasználónév, nyelv és jelszó megváltoztatása és a fiók 
törlése).
7.2. Új felhasználók hozzáadása
Az új felhasználók hozzáadása a meghívórendszer segítségével történik. A felhasználók 
szerkesztéséhez válassza a beállítások ikont (fogaskerék), majd a Users lehetőséget a 
bal oldali menüből.
Amennyiben új felhasználót szeretne felvenni a szervezetébe, válassza az Add New 
User lehetőséget a táblázat bal felső sarkában. A megjelenő ablakban adja meg annak a 
személynek az e-mail címét, akit meg szeretne hívni a szervezetébe és válassza ki a 
jogosultságok szintjét, amelyet akkor kapnak hozzá, ha elfogadják a meghívást. A 
felhasználóhoz rendelt engedélyszint különböző lehet a különböző helyeken. Ennek a 
megoldásnak köszönhetően a felhasználó lehet egy helyen administrator (azaz 
szerkesztheti a többi felhasználót és az ehhez a helyhez rendelt érzékelőket), és analyst 
máshol (azaz csak az ezekhez a helyekhez rendelt érzékelőkből származó mérési 
adatokat tud megjeleníteni).
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Új felhasználók meghívása a szervezetbe

A módosítások mentése után a meghívott felhasználó e-mailt kap a szervezethez való 
csatlakozásra. Ha még nincs fiókja a rendszerben, akkor létre kell hoznia egyet, mielőtt 
csatlakozna a szervezethez.

Bármilyen számú felhasználót meghívhat a szervezetébe, és engedélyeket rendelhet 
hozzájuk, de ne feledje, hogy az Administrator jogok felhasználóhoz történő 
hozzárendelése lehetővé teszi számára, hogy teljes mértékben konfigurálja a 
felhasználókat, érzékelőket, riasztási szabályokat és szerkessze a szervezet fiókját és 
azért nem szabad ezeket a jogokat a megbízhatatlan embereknek esetleg átadni.

A meghívó létrehozása után egy új felhasználó jelenik meg a listán “Waiting for 
confirmation” állapotával. Ez azt jelenti, hogy a meghívó e-mailt küldtek a 
felhasználónak, azonban a felhasználó még nem regisztrált fiókot a platformon. A 
sikeres regisztráció után a felhasználó állapota "Accepted" lesz.

Az aktív meghívóval rendelkező felhasználók listájának megtekintése
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7.3. Felhasználói lista exportálása

A felhasználók listájának PDF fájlként történő exportálásához kattintson a táblázat bal 
felső sarkában található Export users exportálása gombra. A PDF-fájlban lévő 
felhasználók listáját elküldjük az Efento Cloud-fiókjához rendelt e-mail címre.

8. Riasztási szabályok konfigurálása

A riasztási szabály egy képlet, amely meghatározza, hogy az Efento Cloud mely 
eseményei indítsák el a riasztást. A szabály egy indítékból, feltételből és cselekvésből 
áll, például: ha a hőmérséklet (indíték) 10 fok fölé emelkedik (inger), a platform SMS -
értesítést küld a kiválasztott címzetteknek (inger). A szabályok bármilyen módon 
konfigurálhatók, pl. értesítések küldése különböző címzetteknek a túllépett küszöbérték 
függvényében, a beállított küszöbértékek túllépése csak a rendszerben rögzítendő (az 
értesítés elküldése nélkül) stb. A felhasználók tetszőleges számú riasztási szabályt 
definiálhatnak, és minden szabályhoz érzékelőket rendelhetnek.

A szabály konfigurálásához válassza a Rules and notifications lehetőséget a beállítások 
menüből. A riasztási szabályok konfigurálása Administrator vagy Manager 
jogosultsággal rendelkező felhasználók számára elérhető.
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8.1. A szabályok fajtái
Az Efento Cloud platformon többféle szabályt is konfigurálhat a riasztást indító ingertől 
függően. Ezek:

● a beállított küszöbérték túllépése (az érzékelő által mért fizikai mennyiségtől
függően, pl. hőmérséklet, páratartalom vagy nyomás);

● alacsony energiaszint - ha az érzékelő akkumulátora alacsony, a platform értesíti
Önt erről. Alacsony akkumulátor-riasztás után az érzékelő körülbelül még 30
napig tovább működik;

● megszakadt a kapcsolat az érzékelővel - ha az érzékelő 15 percig nem küld
adatokat a platformra.

8.2. Új riasztási szabályok hozzáadása

Új riasztási szabály hozzáadásához kattintson az Add rule gombra a képernyő bal felső sarkában.

Szabályok listája a kiválasztott új szabály hozzáadásához szükséges gombbal

Az első kitöltendő mező a szabály neve, amely lehet bármilyen, de legfeljebb 20 
karakter hosszú. Ezután válassza ki, hogy a riasztás milyen eseményt érintsen (azaz a 
riasztást indító ingert). Ha a hőmérséklet / páratartalom / nyomás opciót választotta, 
akkor azt is ki kell választania, hogy a riasztás a felső küszöbértéket érinti-e (a mérési 
érték meghaladja a beállított küszöbértéket) - a fenti opciót, vagy az alsó küszöböt 
túllépte (a mérési érték alá esik a beállított küszöbérték) - az alábbi opciót és írja be a 
küszöbértéket a kijelölt mezőbe. Abban az esetben, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 
vagy az érzékelővel való kapcsolat megszakadására vonatkozó szabályok vonatkoznak, 
nincs szükség további mezők kitöltésére.
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A következő lépés az értesítési címzettek hozzáadása. E -mail címeket és 
telefonszámokat is hozzáadhat. Ha nem ad hozzá címzettet, a riasztási riasztások csak 
az Efento Cloud platformon jelennek meg. Nyomja meg a Címzettek szerkesztése 
gombot, adjon hozzá e -mail címeket és telefonszámokat, és mentse a módosításokat a 
Mentés gombbal. Bármilyen számú címzettet megadhat. Az e-mail értesítések 
ingyenesek, de ha SMS-értesítéseket szeretne kapni, akkor rendelkeznie kell a 
platformon elérhető SMS-ek feltöltési készletével (a készlet feltöltésének leírását lásd a 
13. fejezetben. SMS feltöltési készlet).
A Send notifications mezőben megadhatja az értéket percben, amely után a riasztást 
kezdeményezni kell. Ha a mérés meghaladja az előre meghatározott küszöbértéket és 
egy meghatározott ideig nem esik a riasztási küszöb alá, akkor riasztás elindul. Ha a 
mérés az ebben a mezőben meghatározott időn belül visszatér a biztonságos 
tartományba, a riasztás nem indul el. Alapértelmezés szerint az érték azonnalira van 
állítva, ami azt jelenti, hogy a beállított küszöb túllépésekor a riasztás aktiválódik.

A szabály konfigurálásának utolsó lépése az érzékelők kiválasztása, amelyekre 
alkalmazni kell. A Select sensors részben kattintson az Add sensors gombra, majd a 
mérés típusát jelképező ikonra kattintva válassza ki, hogy mely csatornák szerepeljenek 
a szabályban. A kiválasztott csatornák rózsaszínnel lesznek megjelölve. Mentse el a 
módosításokat az Add gombbal.
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Válassza ki a mérés típusa ikont, hogy érzékelőt adjon a riasztási szabályhoz

A riasztási szabályhoz hozzáadott érzékelők láthatók a konfigurációs összefoglalóban. 
Ha el szeretné távolítani az érzékelők bármelyikét, akkor általában kattintson a kuka - 
trash ikonra az ablak jobb oldalán. A riasztási szabály mentéséhez kattintson a Save 
gombra. Egy riasztási szabály bármikor szerkeszthető, ha rákattint a hozzáadott 
riasztási szabályok listájára.
Az összes konfigurált szabály látható a listán, valamint a küszöbértékre és típusra, a 
szabály hatálya alá tartozó címzettekre és érzékelőkre vonatkozó információk. A 
táblázat jobb oldalán, az Actions oszlopban olyan műveletek találhatók, amelyeket 
elvégezhet egy adott szabályhoz-szerkesztés (ceruza ikon), törlés (kuka ikon), klónozás. 
A szabály klónozása pontosan ugyanazt a szabályt hozza létre (azonos küszöbérték, 
címzettek, érzékelők). Ez a funkció akkor hasznos, ha sok hasonló szabályt szeretne 
létrehozni a kiválasztott érzékelőkhöz.

A Szabályok nézet bal oldalán található egy helyfa, amely lehetővé teszi az egyes helyekhez 
rendelt szabályok gyors és egyszerű szűrését. Ennek köszönhetően például az Aktív hely 
kiválasztásával láthatjuk az összes aktív riasztási szabályt az érzékelővel kapcsolatban, míg 
más riasztási szabályok nem láthatók.
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Ez lehetővé teszi a szabályok kényelmes csoportosítását, különösen nagyobb méretű 
szervezetekben.

Riasztási szabályok helyfája

8.3. Szabálylista exportálása
A riasztási szabályok listájának exportálása után az Export rule lista exportálása gomb 
megnyomása után a riasztási szabályok listája egy PDF fájlban a fiókjához rendelt e-mail címre 
kerül.

Az ablak nézete, ahol a "Rules" lap aktív és egy példa a riasztási szabályok létrehozott listájára
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9. Konfiguráció
Az Administrator vagy Manager jogosultságokkal rendelkező felhasználók hozzáférhetnek a 
szervezeti fiók konfigurációjához.

9.1. Érzékelők hozzáadása

Az Efento Cloud platform érzékelőiből származó mérések mentésének megkezdéséhez és az 
általa kínált funkciók (SMS -értesítések, automatikus jelentések stb.) teljes körű használatához 
aktiválnia kell az érzékelőt a platformon. Ez egy licenckulcs - Cloud Key - hozzáadásával érhető 
el a szervezetben. Ez egy egyedi szám, amely lehetővé teszi, hogy meghatározott számú 
adatrögzítőt adjon meg a platformon. Amennyiben fel szeretné venni a Cloud Key -t a 
szervezetéhez, válassza az Organization Settings lehetőséget a beállítások menüből (a 
fogaskerék ikon a bal oldalon).

Az elérhető licencek száma az Ingyenes licencek mezőben látható. Az érzékelők 
hozzáadásához ingyenes licencekre van szükség. Kattintson a Hozzáadás gombra a licencek 
bal oldali mezője mellett, és a megjelenő ablakban adja meg a licenckulcsot. A licenckulcs 
hozzáadása után bármilyen érzékelőt hozzáadhat, amennyiben nem lépi túl a licencek számát.
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Érzékelők hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra az Érzékelők mező mellett. A 
megjelenő listából válassza ki a hozzáadni kívánt érzékelőt, majd adjon neki nevet 
(alapértelmezés szerint minden érzékelőt New Sensor hívnak), amelyet hozzárendelnek egy 
adott érzékelőhöz és megjelennek a platformon a sorozatszámával együtt. Ezenkívül ki kell 
választani azt a helyet, amelyhez az érzékelőt hozzárendelik. Ezen lépések elvégzése után 
kattintson a Save gombra.

Amenyiben át szeretné nevezni az érzékelőt vagy más helyre szeretné áthelyezni, akkor 
bármikor megteheti. Ezen tevékenységek leírása a 6. fejezetben található az Sensor 
configuration.

9.2. Helyek létrehozása és kezelése

Az Efento Cloudnak köszönhetően könnyedén rendszerezheti a hozzájuk rendelt 
helyeket és érzékelőket. A platform lehetővé teszi a szervezet struktúrájának 
feltérképezését fa formájában és egyedi érzékelők hozzárendelését az ágakhoz. A 
csoportosítási módszer nincs korlátozva, használhat földrajzi felosztást (pl. Country -> 
Voivodships -> Cities -> Objects), funkcionális (pl. Objektum típusa -> City -> Pontos 
hely) vagy más, az Ön számára jobban megfelelő Szervezet. Ezenkívül, ha 
engedélyeket rendel hozzá a szervezet felhasználóihoz, hozzárendelheti azokat egy 
adott helyhez. A helyszínek jelentősen megkönnyítik a rendszer adminisztrációját és 
teljes mértékben ellenőrzik a felhasználói hozzáférést.
A helykonfiguráció Administrator vagy Manager jogosultsággal rendelkező felhasználók számára 
áll rendelkezésre. A helyeket a képernyő bal oldalán található szervezeti felépítés panelről lehet 
szerkeszteni. Ott talál egy már létrehozott helyek fáját, amelynek gyökere a gyökér, nem törölhető 

28



Efento Cloud - user manual

(alapértelmezés szerint a neve a szervezete). Minden egymás után hozzáadott hely az 
elsődleges hely alárendeltje és része.

Egy hely szerkesztéséhez válassza ki a nevét, majd kattintson a jobb oldali három pontra.

Új sub-location hozzáadásához válassza a menü Add sub-location hozzáadása lehetőséget. A 
megjelenő ablakban írja be az új hely nevét, majd mentse a módosításokat.

Amennyiben módosítani szeretne egy helyet a helyfában, válassza a menüben a Change parent  
módosítása lehetőséget, állítson be új helyet a helyhierarchiában és mentse el a módosításokat 
a Save gombbal.

Egy hely eltávolításához válassza a Remove Location lehetőséget a menüből. A hely törlésével 
az alárendelt helyei is eltávolításra kerülnek és a törölt helyen lévő összes érzékelő átkerül az új 
érzékelők szakaszba (ezeket újra hozzá kell adni a szervezethez). Az érzékelő mérései ebben 
az esetben nem törlődnek, azonban az adott helyre vonatkozó szabályok és automatikus 
jelentések törlődnek.
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10. Automatikus jelentések
Az Efento Cloud lehetővé teszi a jelentések automatikus küldését PDF vagy CSV 
fájlformátumban. A jelentéseket bármely e-mail címre el lehet küldeni a kiválasztott 
gyakorisággal (például naponta egyszer, hetente egyszer, havonta).

A jelentések érzékelők által végzett méréseket tartalmaznak, továbbá információkat 
tartalmazhatnak eseményekről (túllépett riasztási küszöbértékek, kommunikáció 
elvesztése, alacsony akkumulátor töltöttségi szint stb.). A jelentésekben szereplő 
mérések 3/15/30/60 percenként menthetők.
10.1. Automatikus jelentések beállításai

Az automatikus jelentéseket a Manager vagy Administrator jogosultságokkal rendelkező 
felhasználók konfigurálhatják. Az automatikus jelentések konfigurálásához válassza a Settings 
(fogaskerék ikon) lehetőséget a bal oldali menüből, majd az Automatic reports lehetőséget.

Kattintson a táblázat bal felső sarkában található új jelentés Schedule gombra. Írja be az új 
jelentés nevét, adja hozzá a jelentés címzettjeinek e-mail címét, és mentse el a módosításokat a 
Next gombbal.
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Nyomja meg az Add sensors gombot, majd válassza ki azokat az érzékelőket, amelyek 
szerepelni fognak az automatikus jelentésben. Kiválaszthatja a jelentésben tetszőleges 
számú érzékelőt. Ha egy adott helyen sok érzékelő található, az érdekelt szenzor 
megtalálásához írja be annak nevét / sorozatszámát az érzékelőkkel ellátott táblázat 
feletti keresőmezőbe. Az érzékelők kiválasztása után nyomja meg a Next gombot.

A Content részben válassza ki a jelentés tartalmát (Measurements - az érzékelő által 
végzett és az előzőleg kiválasztott mérési sűrűséggel a platformra küldött mérések;
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Alarms - egy adott időszakban indított riasztásokhoz kapcsolódó bejegyzések; Technical 
information - információk az alacsony akkumulátor töltöttség / a kapcsolat elvesztése / 
az érzékelő engedélyezése / letiltása).

Az utolsó lépés a jelentés formátumának (PDF vagy CSV) és a szállítási időszak (napi, 
heti vagy havi) beállítása. Az összes mező kitöltése után nyomja meg a Save gombot, 
amely automatikus jelentést készít. Mostantól az automatikus jelentés aktív, és a 
beállított gyakorisággal kerül elküldésre. Az automatikus jelentések generálódnak és 
elküldésre kerülnek a címzetteknek a tervezett szállítási dátumon hajnali 4:00 órakor.

Minden konfigurált jelentés és automatikus időszak a felhasználóval kapcsolatos 
információkkal, létrehozott jelentések láthatók az Automatic reports lapon. Egy 
konfigurált automatikus jelentés törléséhez kattintson a kukák ikonra a jelentés oldalán. 
Egy meghatározott ceruzaeszköz-jelentést is szerkeszthet. Ha azt szeretné, hogy egy 
jelentést kiállítsanak már a bejegyzéshez, új automatikus jelentéshez, kattintson a Clone 
gombra. A jelentések automatikus letöltési írása - a jelentés elemzése nem áll le, a 
jelentésküldés fel van függesztve. A kapcsoló pozíció használatához az elemlista bal 
oldalán található csúszkát állítsa a pozícióba (szürke színű).

11. Riasztások

11.1. Riasztások előnézete

Az Alarms menübe lépve megtekintheti az összes aktív és a múltban előforduló riasztás 
előnézetét. A riasztások listája két részre oszlik: Aktív riasztások (a riasztási küszöb még 
mindig meghaladja) és Inaktív riasztások (a küszöbértéket korábban túllépték). 
Ezenkívül a Status oszlop azt mutatja, hogy a jelentést már megerősítették-e (egy másik 
felhasználó reagált a riasztásra; a szabályt már nem lépik túl), vagy vár a megerősítésre 
(a riasztási küszöb már nincs túllépve, de az egyik felhasználónak meg kell erősíteni, 
hogy a riasztást rögzítették). A riasztásokat csak akkor lehet megerősíteni, ha az 
érzékelő által küldött mérések nem haladják meg a riasztási küszöböt. A riasztásokat az 
esemény dátuma, a riasztás típusa, az ok, az aktuális érzékelő mérése, a szabály neve 
vagy a riasztáshoz rendelt értesítések címzettje szerint lehet rendezni.
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Lehetőség van bizonyos érzékelők keresésére is a listában a nevük vagy sorozatszámuk 
megadásával. Lehetőség van a megjelenített riasztások dátumtartományának korlátozására is. 
Ehhez a táblázat jobb felső sarkában található riasztógombokat használják. Ezenkívül lehetőség 
van csak a kiválasztott helyre vonatkozó riasztások megjelenítésére, ha kiválasztja azt a nézet 
bal oldalán található menüből.

A riasztásokat tartalmazó táblázat jobb oldalán egy előnézeti ikon (diagram szimbólum) látható. Ha 
rákattint, megnyílik egy ablak, amelyben egy grafikon látható, amikor a riasztás bekövetkezett.
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A riasztás megerősítéséhez kattintson a Confirm gombra. Az újonnan megnyíló 
ablakban megjegyzést írhat be a riasztáshoz. Ez segíthet a riasztás azonosításában, a 
megjegyzés megjelenik a riasztási listán, miután a kurzort a Confirmed szó fölé viszi. A 
megjegyzés megadása nem kötelező.

11.2. Riasztási lista exportálása
Riasztási lista exportálása-A riasztási lista Export gomb megnyomása után a riasztási lista PDF-
fájlban kerül elküldésre a bejelentkezett felhasználói fiókhoz rendelt e-mail címre.
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12. Felhasználói és szervezeti adatok szerkesztése

12.1. A felhasználónév, nyelv és jelszó megváltoztatása, valamint a fiók törlése

Amikor a képernyő bal alsó sarkában a kezdőbetűk fölé viszi az egeret, a felhasználói fiók 
beállításai kibővülnek. Ott lehetősége van kijelentkezni fiókjából, vagy megnyitni felhasználói 
profilját. A Profil lapon szerkesztheti adatait, például: név, vezetéknév, e-mail cím és jelszó a 
fiókhoz az Efento Cloud platformon. Lehetőség van a nyelv és az időzóna megváltoztatására is. 
A módosítások végrehajtása után kattintson a Save gombra a módosítások elfogadásához.

profil beállítások

A Profil lapon kiléphet a kiválasztott szervezetből is. Ehhez a My Organizations részben 
kattintson a kilépni kívánt szervezet melletti Leave Organization gombra. A szervezet 
elhagyása azt jelenti, hogy elveszíti hozzáférését a méréseihez. Ha Ön egy adott 
szervezet utolsó tagja, akkor kilépve eltávolítást kap az Efento Cloud -ból, valamint a 
szervezethez hozzáadott érzékelők által végzett összes méréssel együtt.

Fiók törléséhez kattintson a Delete Account gombra. Így törli fiókját a rendszerben 
megadott összes információval együtt (név, vezetéknév, e-mail cím, jelszó).
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12.2. A szervezet adatainak módosítása
A szervezet adatainak módosításához válassza a Settings (fogaskerék ikon) lehetőséget 
a bal oldali menüből, majd a Edit Organization lehetőséget.

Ebben a nézetben megváltoztathatja a szervezet nevét, feltöltheti az SMS -készletet, új 
érzékelőket és licenceket adhat hozzá, és megtekintheti a szervezet Tokenjét.

13. Az SMS készlet feltöltése

13.1 Az SMS készlet feltöltése

Amennyiben SMS-értesítéseket szeretne kapni a riasztásokról, szükséges, hogy 
rendelkezésre álló SMS-ek legyenek a készletben. A rendelkezésre álló SMS-ek számát 
a szervezet szerkesztési menüjében ellenőrizheti. Az elérhető SMS-ek körének 
növeléséhez kattintson az Add gombra az Elérhető SMS mező mellett. A megjelenő 
ablakban írja be a feltöltési kódot, majd kattintson a Feltöltés gombra. Ha a kód helyes 
volt, az elérhető SMS-ek egy bizonyos értékkel (100/500/1000 SMS) növekednek.

SMS értesítés az alacsony állapotról
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13.2 SMS értesítés az alacsony állapotról
Amikor az elérhető SMS-ek száma 15 alá csökken, a szervezet összes rendszergazdájához 
automatikusan e-mail értesítést küld az SMS-fiók aktuális állapotáról. Az értesítések 
automatikusan bekapcsolnak és nem kapcsolhatók ki.

E -mail értesítés az alacsony SMS állapotról

14. Rendszernaplók

14.1 A rendszernaplók előnézete

A rendszernaplókat, vagyis az Efento Cloud platformon végrehajtott összes módosítás listáját az 
adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználók megtekinthetik. Itt információkat talál az 
érzékelők konfigurációjában végrehajtott változtatásokról, helyekről, jelentésekről, szabályokról 
és a felhasználói és szervezeti adatok módosításáról. A rendszernaplók megtekintéséhez a bal 
oldali menüben válassza a Beállítások (fogaskerék ikon), majd az Audit trail lehetőséget.

A módosítások listája szűrhető a bekövetkezésük dátuma, a módosítást végrehajtó felhasználó 
vagy a művelet (hozzáadás, törlés, módosítás) típusa szerint.
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A rendszernaplók előnézete

14.2 Rendszernaplók listájának exportálása
A felhasználói lista exportálása, az Export logs list exportálása gomb megnyomása után a 
felhasználói lista PDF fájlban kerül elküldésre a bejelentkezett felhasználói fiókhoz rendelt e-mail 
címre.
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