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O aplikaci NET-G 
 
Monitorovací software NET-G společnosti NAM system, a.s. umožňuje operátorům mít kompletní 
přehled nad střeženými objeskty. Umožňuje konfigurovat a spravovat objekty, vytvářet přehledy pomocí 
filtrů, pomoci funkce bypass vyjmout objekt ze střežení a spoustu dalšího. 
 
Tento manuál je určen pro operátory, a proto zde budou popsány především ty části programu, které 
operátoři nezbytně potřebují znát pro efektivní práci s ním, jako je přihlášení, popis jednotlivých oken, 
převzetí akce, bypass, klávesové zkratky, vložení vlastní akce a modul Guard. 
 
Software NET-G je flexibilní a konfigurovatelný. Některé popisované funkce v tomto manuálu nemusí 
být nainstalovány, případně k nim nemáte správcem pultu přiděleno právo přístupu, editace anebo 
zobrazení. 
 
 

Přístup do NET-G 
 

Přihlášení uživatele 
 
Přihlašovací dialogové okno lze vyvolat pomocí volby Přístup > přihlášení operátora na horní liště 
nabídky, klávesovou zkratkou Ctrl + I nebo ikonou klíče níže, pod volbou Přístup. 
 

 
 
 
Po úspěšném přihlášení lze v levém spodním rohu vidět aktuálně přihlášený uživatel. 
Pozor, program rozlišuje velká a malá písmena. 
 

 
 
Uživatelů nebo operátorů může být více.  
Po ukončení práce, je potřeba se opět odhlásit. 
 

Odhlášení uživatele 
 
Jelikož je z bezpečnostních důvodů i pro odhlášení nutno zadat heslo. Odhlašovací okno vyvoláme 
volbou Přístup > Odhlášení operátora, klávesovou zkratkou Ctrl+O, nebo pomocí ikony dveří napravo 
od přihlašovací ikony klíčů. 
 

 
 
Odhlašovací okno obsahuje textové pole pro vložení hesla, tlačítka OK, Storno a zcela vpravo dole 
zaškrtávací políčko > Uložit změny prostředí provedené během posledního přihlášení. Tato volba při 
zaškrtnutí uloží velikosti a rozmístění všech oken pro daného uživatele. 
Dojde-li během práce k nechtěné úpravě oken, která by znemožňovala práci, stačí se odhlásit a toto 
pole nechat prázdné. Po přihlášení nám naběhne poslední uložené rozložení oken.  
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Přehlášení uživatele 
 
V praxi mohou nastat případy, kdy se poslední operátor neodhlásil. Neznáme-li heslo operátora k 
odhlášení lze se pouze přehlásit. Tato varianta ukončí předchozí přihlášení a přihlásí nového operátora 
po zadání správných přihlašovacích údajů. 
Přehlásit se lze vyvoláním přihlašovacího okna jako při běžném přihlášení jednou z výše popsaných 
možností. Vyskočí upozornění informující o přihlášení jiného uživatele. Při potvrzení, bude předchozí 
operátor odhlášen bez uložení změn v jeho nastavení a vyskočí přihlašovací okno. Dále postupujeme 
jako při běžném přihlášení. 
 

 
 
 

Změna přihlašovacích údajů 
 
Operátor si může změnit vlastní přihlašovací údaje, ale jen své. 
Na změnu přihlašovacích údajů ostatních operátorů, či zakládání nových účtů, je zapotřebí kontaktovat 
supervisora. 
Změna přihlašovacích údajů se provádí opět v menu jako přihlášení. Otevřením volby Přístup > Změna 
jména (Ctrl+Z) nebo Změna hesla (Ctrl+U) nebo pomocí ikon v liště. 
 

 
 
Při změně uživatelského jména vepíšeme dvakrát nové jméno a správné heslo do příslušných kolonek 
a potvrdíme OK. 
 

 
 
Při změně hesla opět vepíšeme staré heslo a pak dvakrát nové heslo, které chceme nastavit. 
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Okno událostí 
 
V okně jsou zobrazovány příchozí události, které mají být zpracovány na daném pracovišti. V ukázce je 
vidět průběžný stav událostí, které jsou operátorovi zobrazovány v tomto okně. Jsou v řádku barevně 
odlišeny podle důležitosti jednotlivých událostí. Mohou zde nastat tři stavy: 
 

• Černá barva – běžné události (odchody, příchody, periodické testy apod.) 
• Červená barva – POPLACHY, kromě optického odlišení tyto zprávy navíc zakládají akci a 

vyžadují odbavení operátorem (pokud není nastaveno jinak).  
• Fialová barva – důležité události (výpadek sítě, porucha AKU, apod.), kromě optického odlišení 

tyto zprávy navíc zakládají akci a vyžadují odbavení operátorem (pokud není nastaveno jinak). 
• Skryté zprávy – některé nedůležité zprávy může supervisor označit jako skryté a potom se 

v okně události nezobrazují (typicky: periodické testy, LAB objektu, atd.). Tyto zprávy lze 
zobrazit pomocí „Volby > Všechny události.“ 

 

 
 
Na obrázku vidíme klasické znázornění se sloupci nastavenými pro optimální rozlišení. Význam 
jednotlivých sloupců je následující: 
 

• Čas příjmu – zde se vypisuje skutečný čas vzniku dané události 
• Zdroj události – zobrazuje, z jakého zdroje byla zpráva přijata (rádiovou cestou, telefonní 

kartou nebo zda byla vygenerována softwarem). 
• Kanál – je upřesňující informace o příjmu události (u telefonní karty např. Linka 1, 2 apod.) 
• ČOZ (číslo objektu na zařízení) - zde se objeví číslo objektu tak, jak bylo přijato. V levém sloupci 

ve formátu HEX a v pravém v DEC. 
• Objekt – textový překlad čísla objektu. Tento název je definován supervisorem při zakládání 

objektu v NET-G. 
• ČZZ (číslo zprávy ze zařízení) - jedná se o přijatý přenosový kód. V levém sloupci ve formátu 

HEX a v pravém v DEC. 
• Zpráva – textový překlad přenosového kódu. Překlad je závislý na zvolené převodní tabulce 

zpráv. 
• COD – kód, sloužící k dalšímu zpracování pro upřesnění příchozí informace. U formátu CID 

(contact id) jde o skutečné upřesnění zprávy. Při poplachové zprávě je zde upřesnění, na které 
smyčce došlo k této události. Při zprávě o zastřežení/odstřežení objektu je zde upřesnění, který 
uživatel provedl tuto činnost. U formátu 4+1, 4+2, 4+3 je tvořen kopírováním přenosového kódu.  

• Objekt kódu – upřesňující informace vztahující se ke zprávě. Např. při zprávě „ODCHOD Z 
OBJEKTU" se zde může objevit „UŽIVATEL 1". 

• Textová položka události – operátoři mohou vkládat vlastní doplňující informace k příchozím 
událostem v délce do 30 znaků. 

• Rozšiřující textová položka události – doplňující rozšířený text vložený operátorem. 
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Úpravy a personalizace okna běžných událostí 
 
Každý tento sloupec lze upravit dle vašich potřeb. Klepnutím levého tlačítka myši na název sloupce se 
zobrazí okno s možnostmi nastavení příslušného sloupce. 
 

 
 
Odškrtnutím políčka „Zobrazovat tento sloupec" lze zcela zrušit jeho zobrazení. 
V poli „Nadpis" lze změnit zobrazovaný popis sloupce. 
Šířka sloupce lze editovat buďto zadáním hodnoty anebo tažením myší v běžném zobrazení okna 
běžných událostí. 
Pro sloupec je možno rovněž nastavit také použité písmo a zvolit podbarvení sloupce. Zvolené písmo 
i podbarvení se zobrazí v náhledovém políčku v tomto okně. Při volbě typu písma a barev podbarvení 
sloupce buďte obezřetní. Volte takovou barvu, na které bude čitelný text všech událostí, tedy černý, 
červený a fialový. 
 
Možnost těchto úprav nastavuje a povoluje supervisor.  
POZOR!! Po provedení těchto změn je nutno se odhlásit a zaškrtnout možnost „uložit změny prostředí 
při posledním přihlášení.“   
 
Dalšími možnostmi úpravy okna událostí jsou Volby, Nastavení sloupců a množství zobrazovaných 
zpráv. 
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Volby  
 
Po stisku se zobrazí následující nabídka: 
 

 
 
 

• Obnova dat – ruční aktualizace zobrazených dat. (Nutno provést po změně hodnoty udávající 
počet zobrazených událostí).  

• Zachovat nalistovanou – pokud budeme listovat v okně, při nové příchozí zprávě kurzor opět 
skočí na tuto novou zprávu a bude potřeba listovat znova. Toto někdy není žádoucí. Po zvolení 
funkce „zachovat nalistovanou" nám kurzor bude zůstávat na zvolené události a nebude 
přeskakovat na nové příchozí zprávy. POZOR – jestliže zůstane funkce zapnuta, kurzor 
neukáže novou zprávu. Existuje riziko přehlédnutí zprávy. 

• Všechny události – některé události mohou být správcem systému nastaveny jako skryté, 
protože nemají výraznější význam pro operátora. Jsou to například „poloha GPS" apod. 
Vybráním této možnosti umožníte jejich zobrazování v okně běžných událostí. 

• Zobraz status řádek – zobrazí čas poslední obnovy okna a status notify. 
 
Nastavení sloupců  
Zde se vyroluje nabídka všech možných sloupců. Zatržením se sloupec zobrazí v okně běžných 
událostí. Odtržením položky se sloupec nebude zobrazovat. 
 
Množství zobrazovaných zpráv  
Počet zobrazovaných zpráv v okně běžných událostí. Pokud nevyhovuje výchozí nastavení, lze hodnotu 
změnit. Nedoporučuje se volit zbytečně vysoké hodnoty, z důvodu zátěže systému při každé obnově 
dat. POZOR – aby se změna projevila je potřeba použít volbu „Obnova dat". 
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Odkazy z událostí 
 
Pro zjednodušení práce operátora a pro zrychlení reakcí na jednotlivé podněty je možnost použití 
odkazů z událostí. Tuto možnost vyvoláme stiskem pravého tlačítka myši na zvolené události. Pro 
jednotlivé volby lze rovněž použít klávesové zkratky. Přehled zkratek je napravo od dané volby. 
 

 
 
 

• Ukaž pracoviště – zobrazí podrobné informace a konfigurace pracoviště v okně průzkumníka 
objektů, na které byla tato událost přijata a zpracována. (Zobrazení pracoviště může být 
supervisorem zakázáno). 

• Ukaž zdroj – zobrazí podrobné informace a konfiguraci zařízení v okně průzkumníka objektů, 
kterým byla tato událost přijata a zpracována. (Zobrazení zařízení může být supervisorem 
zakázáno). 

• Ukaž objekt – otevře okno průzkumníka objektů a zobrazí objekt, ze kterého byla událost 
přijata.  

• Objekt kódu – Otevře okno průzkumníka objektů a zobrazí pracoviště, ze kterého byla událost 
přijata.  

• Vložení vlastní události – tato volba umožňuje vložení vlastní informace operátora k události. 
Lze předdefinovat libovolný počet zpráv, které může operátor vložit. Může si vybrat, zda chce 
událost přiřadit objektu, ze kterého tuto možnost zavolal, nebo k jinému definovanému objektu 
v systému. Dále lze doplnit vlastní operátorův text do třiceti znaků nebo v poli „vlastní rozsáhlý 
text" bez omezení počtu znaků. 
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Okno Akcí 
 
Ovládání akcí je prováděno v okně s názvem: 1.Box Alarm module. V tomto okně bude dispečer 
přehledně řešit veškeré akce a komunikovat se zásahovými vozidly. 
 

Vznik akce 
 
V modulu 1Box Alarm akce vzniká příchodem poplachové nebo důležité zprávy od objektu (obecně 
zprávy, u které správce PCO nastavil, že zakládá akci) nebo ručním založením akce dispečerem. 
Systém dále umožňuje také vyhlašovat akce zpožděně. 
 
Poplachová zpráva 
Příchod poplachové nebo důležité zprávy z objektu, na kterém není založena akce, vyvolá automatické 
založení akce na tomto objektu. V okně Alarm se objeví nový řádek s akcí na tomto objektu a spustí se 
siréna. 

 
 
 
Zpožděné akce 
Vedle okamžitého vzniku akce po příchodu poplachu navíc modul 1Box Alarm umožňuje vytvoření tzv. 
zpožděné akce. Pokud je zpráva nakonfigurována správcem systému jako Čekání na akci, nevzniká 
akce okamžitě, ale až po definované době, pokud mezitím nepřijde zpráva, která čekání zruší. Po 
instalaci modulu 1Box Alarm je takto nakonfigurována zpráva Objekt nekomunikuje (1510). 
Dispečer si může zobrazit čekající akce, pokud v menu Volby zvolí volbu Zobraz i čekající. Čekající 
akce se zobrazí se stavem „Čeká“. Zobrazení slouží jen pro informaci, čekající akce se nedají převzít, 
potvrdit ani ukončit. 
 

 
 
 

 
 
Pokud do doby uvedené ve sloupci Aktivace nepřijde zpráva, která čekání na akci zruší (v tomto případě 
Obnovena komunikace objektu 1511), pak je založena akce a spustí se siréna. 
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Převzetí akce 
 
Po vzniku akce se spustí siréna a okno Alarm je zobrazeno v popředí. Dispečer vybere řádek s novou 
akcí (pohyb po jednotlivých řádcích je nově možný i kolečkem myši) a pravým tlačítkem myši a volbou 
„Převzetí akce“ anebo klávesou F9 (pokud supervisor nenastaví na jinou klávesu) akci převezme. 
 

 
 
Tímto je k akci zaznamenáno, na kterém pracovišti a který operátor akci začal řešit. Stav akce se změní 
na stav Řeší. Pokud jsou v okně Alarm všechny akce převzaty k řešení, je umlčena siréna. 
 

 
 

Rychlé informace 
 
V modulu 1Box Alarm si může dispečer vyvolat stručné rychlé informace o objektu nebo o zprávách 
v akci. Všechny rychlé informace se vyvolávají dvojklikem myši nad jednotlivými poli akce. Okénko 
s rychlou informací se zavře klepnutím myši na jinou položku v akcích nebo opět dvojklikem nad 
okénkem samotným. 
 
Zprávy vzniku akce 
Dvojklikem myši nad textem zprávy, která akci založila, se mu otevře okénko se stručnými informacemi 
o všech zprávách při vzniku akce a bezprostředně před ní. 
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Standardně po instalaci se zobrazuje prvních 20 zpráv v akci včetně zpráv 5 min před začátkem akce. 
Ve sloupcích se zobrazuje Číslo objektu na zařízení, Čas příjmu, Text zprávy, Číslo zprávy na zařízení 
a Textová položka události. Zobrazované sloupce i dobu zahrnutí zpráv před vznikem akce může změnit 
správce systému. 
 
Základní informace o objektu 
Dvojklikem nad textem objektu se otevírá rychlá informace o telefonních číslech na objekt, ulici a městu. 
Správce může konfigurovat, které položky se nad, kterými sloupci zobrazují. 
 

 
 
 

Podrobné informace 
 
Pokud dispečer potřebuje podrobnější informace o objektu v akci (formuláře, sestavy atd.), přepíná se 
standardním způsobem pomocí F7 do okna Průzkumníka objektů. 
Zde je navíc záložka Akce, ve které je vidět všechny události akce včetně zpráv z objektu před vznikem 
akce (počet minut, které se budou zobrazovat události před vznikem akce, nastavuje správce systému). 
 

 
 
 

Sledování a potvrzování změn v akci 
 
O nových zprávách v akci je dispečer informován červenou barvou a novým počtem v pěti signalizačních 
sloupcích podle kategorií: 
 

 
 

• Alarmy – všechny poplachy a obnovy 
• Komunikace – zprávy výpadků a obnov komunikace objektů 
• Technické – poruchy baterií a sítě 
• Otevření/Zavření – všechna odstřežení objektu v době, kdy má být objekt zakódován nebo při 

poplachu, kdy následně dojde k odstřežení objektu 
• Zásahové vozy – zprávy ze zásahových vozů (náklon, otřes, odtah, nehoda)  
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Na následujícím obrázku vidíte ukázku signalizace nových zpráv v akci. 
 

 
 
Pokud jsou v akci nové zprávy vyžadující potvrzení, je to signalizováno nastavením stavu Potvrzení na 
hodnotu „ne“ a „akusticky“. Nové zprávy v jedné akci může dispečer vzít na vědomí a potvrdit všechny 
najednou pomocí klávesy F8 nebo klávesou, kterou nastavil supervisor.  
 

 
 
Potvrzením změn v akci se nastaví její stav Potvrzení na Ano a všechny signalizované změny změní 
barvu z červené na šedou. 
 

 
 
 

Řazení akcí 
 
Dispečer má k dispozici několik přepínacích tlačítek pro různá seřazení akcí v okně Alarm. 
 

 
 

• Vznik – seřazení podle času aktivace (vzniku) akce sestupně (nejnovější nahoře) 
• Změny – seřazení podle posledních změn v akcích sestupně (nejnovější změny nahoře) 
• Počet – seřazení podle počtů změn v jednotlivých typech (A, K, T, O, Z) sestupně 
• Stáří – seřazení podle stáří změn v jednotlivých typech (A, K, T, O, Z) sestupně 
• Zpráva – seřazení podle textu zprávy 
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Poznámky dispečera k akci 
 
Pro zdokumentování průběhu akce má dispečer možnost přidat vlastní události s poznámkami k akci. 
Dialog přidání vlastní události lze otevřít kliknutím pravého tlačítka myši a vybrat z menu anebo použít 
klávesovou zkratku F11. 
 

 
 

• Text události – lze zvolit z menu text, který se přiřadí dané události. Vpravo je možnost volit 
pouze z doplňkových zpráv anebo z celého číselníku. Doporučeno ponechat výběr 
z doplňkových zpráv. 

• Objekt události – doplní se automaticky. Musí být zaškrtnuto políčko „Nalistovaný objekt.“ 
• Objekt doplňkový – zde lze přiřadit například osobu 
• Vlastní text – lze vložit krátkou zprávu o maximální délce 30 znaků. 
• Vlastní rozsáhlý text – lze využít k podrobnějšímu popisu. 

 
Vložená událost je pak vidět i v rychlém zobrazení zpráv nad akcí. 
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Ruční založení akce dispečerem  
 
Existují situace, kdy je nutné založit akci na objektu ručně dispečerem. Taková situace vzniká např. při 
telefonickém požadavku bezpečnostní agentury, pro kterou zajišťuje vaše agentura výjezdy. Dispečer 
v takovém případě má nejprve možnost nalézt pomocí okna vyhledání firmu / agenturu: 
 

 
 

 
 
 
Ve formuláři firmy pak ověří s volajícím heslo. 
 

 
 
Možnost ověřování hesla je volitelné a jeho provádění závisí na vnitřních předpisech vaší agentury. 
Dispečer pak vyhledá požadovaný hlídaný objekt, zobrazí si jeho Formulář výjezdu a odtud může 
tlačítkem Založit akci ručně založit novou akci na vybraném objektu. 
 

 
 
Tímto je založena nová akce na objektu: 
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Ukončení akce 
 
Pokud dispečer provedl všechny činnosti při řešení akce a chce již tuto ukončit jako vyřešenou, použije 
menu nebo volbu F12. 
 

 
 
Jsou-li nakonfigurovány u objektu doplňkové zprávy činností, které musí dispečer při řešení akce na 
tomto objektu provést, jsou kontrolovány. Pokud tyto činnosti dispečer při řešení akce neprovedl (nejsou 
vloženy tyto doplňkové zprávy v akci), je na to při ukončování akce upozorněn: 
 

 
 
Pokud jsou všechny požadované činnosti provedeny (nebo nejsou u objektu definovány), zobrazí se 
potvrzovací dialog pro ukončení akce: 
 

 
 
 
Po ukončení akce se řádek s akcí v okně 1.Box Alarm modulu vymaže a uloží se do historie akcí. 
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Průzkumník objektů 
 
Okno průzkumníka objektů je spolu s oknem událostí a oknem akcí nejvýznamnějším oknem v aplikaci. 
Toto okno má hlavně organizační funkci. Slouží k přidávání, úpravám, sledování stavu a vlastností 
objektů. 
Objektem zde není myšlen pouze hlídaný objekt ale objekt obecně. Například pult PCO, počítač, 
operátor, čidlo i hlídaný objekt. Tyto objekty jsou různého typu. S typy objektů se pak pracuje 
v „Průzkumníku objektů" popsaném níže. 
Okno průzkumníka objektů lze otevřít klepnutím na ikonu na liště ikon anebo klávesou F4. 
 

 
 
Okno průzkumníka objektů se dělí na: 

• Okno objektů 
• Okno vlastností 
• Okno obsahu vlastností 
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Okno objektů 
 
Okno objektů je v Průzkumníku objektů zobrazeno na levé straně. V okně objektů se pro přehlednost 
objekty zobrazují ve stromové struktuře. 
 

 
 
Každému uživateli se zobrazí ve stromu pouze objekty, u kterých má přiděleno právo je vidět. Pouze 
supervisor má implicitně vždy zobrazeny všechny objekty definovány v systému. Všechny objekty může 
však vidět i uživatel, pokud mu tato práva jsou přidělena supervisorem. 
 
 

Okno vlastností 
 
Okno vlastností je v Průzkumníku objektů zobrazeno uprostřed. Každý objekt má určitý počet různých 
druhů vlastností. Seznam vlastností se zobrazí po kliknutí na vybraný objekt v prostředním sloupci okna 
průzkumníka objektů. 
 

 
 
Opět se zobrazují pouze ty vlastnosti, ke kterým má operátor právo přístupu a viditelnosti. 
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Okno obsahu vlastností 
 
Okno obsahu vlastností je v Průzkumníku objektů zobrazeno na pravé straně. Většina vlastností má své 
hodnoty, kterými blíže charakterizuje daný objekt. Jejich zobrazení se liší v závislosti na typu dané 
vlastnosti a některé typy vlastnosti ani svou hodnotu nezobrazují. 
Na ukázku např. obsah vlastnosti typu obrázek může vypadat takto: 
 

 
 
Pokud nemá vlastnost definované rozhraní, jste o tom informováni příslušným textem: 
 

 
 
 
Vybráním jiné vlastnosti dojde k zápisu změny provedené na předchozí vlastnosti.  
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Vyhledávání 
 
Pro urychlení a efektivní pohyb v aplikaci NET-G slouží okno vyhledávání. Pomocí nástroje vyhledávání 
můžete najít objekt nebo vlastnost dle zadaných kritérií. 
Okno otevřeme kliknutím na ikonu v menu Objekty, položka Najdi objekt anebo zkratka Ctrl+F. 
 
Základní vzhled okna vyhledávání vypadá takto: 
 

 
 
Okno lze rozdělit do několika oblastí: 
 

• Hledání – hledaný text a výsledek specifikace hledaného objektu spolu s množinou výsledků 
odpovídajících kritériu. 

• Práce s klíčem – umožňuje specifikovat podmínky pro vyhledávání a ty pak případně uložit 
nebo nahrát. 

• Popis podmínek – textový popis aktuálních podmínek pro vyhledávání. 
 
 

Hledání v objektech 
 
V této části se zadává text, který se má vyhledávat a také nalezené položky, které podle nastavení klíče 
odpovídají zadávanému textu. Výsledek se zobrazuje v několika různých režimech závislých na 
aktuálním nastavení vyhledávacího klíče. Ve výsledku se zobrazují vždy pouze objekty a vlastnosti, na 
které má daný operátor přiděleno přístupové právo. Výsledek se zobrazí po stisku tlačítka Najdi, nebo 
pomocí klávesy Enter. Na nalezenou položku pak stačí dvojklik myší nebo Enter a v průzkumníku 
objektů se pak zobrazí hledaná položka.  
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Otevření klíče 
 
Pokud chcete použít některý z dříve vytvořených klíčů, použijte volbu „Otevření klíče". 
 

 
 
Vyberte příslušný klíč ze seznamu dostupných klíčů a vyberte požadované nastavení daného klíče 
a stiskněte „Otevřít". Nyní se vrátíte do vyhledávání s respektováním nastavení zvoleného klíče. 
 
 

Popis podmínek 
 
Tato část okna Vás informuje o aktuálním nastavení vyhledávacího klíče. Je možno nechat generovat 
tento popis automaticky (volba „Generovat automaticky"), případně, toto generování vypnout a doplnit 
vlastním popisem. Tento popis se ukládá a při následném otevření se opět načte. 
 

 
 
Dle tohoto popisu můžeme definovat přibližné nastavení klíče takto: 
• Má se hledat řetězec 
• Pouze v objektech 
• Pouze ve vybraných typech objektů 
• Jedná se o objekty, které vznikly od 22. 8. 1998  
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Formulář hlídaného objektu 
 
Formuláře přehledně zobrazují jednotlivé položky vlastností daného objektu. Jsou formuláře, které jsou 
předdefinovány po instalaci, ale je možné tyto formuláře uživatelsky modifikovat, či vytvářet vlastní -> 
supervisor. Na ukázce je vidět „Formulář hlídaného objektu" po instalaci NET-G. 
 

 
 
 
Ve formuláři se zobrazují pouze ty vlastnosti objektu (typy), na které má operátor právo přístupu. Stejně 
tak, smí editovat pouze ty položky, k nimž má uděleno právo. Změněné hodnoty budou uloženy po 
překliknutí na jinou vlastnost objektu mimo formulář. Nebo na kliknutím na ikonu diskety dole ve 
formuláři. Vedle diskety je ikona koše, ta provedené změny zahodí. 
 
 

Nahrávání Hovorů 
 
Pokud je na 1Box nainstalovaná služba PBX je možné nahrávat hovory, vytáčet telefonní čísla přímo 
z formuláře hlídaného objektu a párovat hovory k objektům. 
 

Vytáčení telefonního čísla  
Pomocí stisku tlačítka Kontakt 1, 2, nebo tlačítka Vytoč, lze vytočit dané číslo přímo z NET-G. Po 
stisknutí tlačítka začne zvonit dispečerský telefon a po zvednutí sluchátka se začne vytáčet hovor.  
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Okno hovorů 
 
Okno se zobrazí automaticky při odchozím nebo příchozím hovoru. V okně jdou vidět přijaté, odchozí a 
zmeškané hovory, odkud a kam se volalo a pokud je dané číslo nadefinováno u objektu, tak i název 
objektu ke kterému se nahraný hovor bude párovat. Lze otevřít také přes menu „Události – Telefonní 
hovory“ nebo klávesou zkratkou Ctrl+F2. 
 

 
 
V případě příchozích hovorů, u kterých se nezobrazí název objektu je možné objekt přiřadit ručně. 
K tomuto stavu může dojít v případě, že je telefonní číslo nadefinováno u více objektů nebo není 
definováno u žádného objektu. 
 
Dvojklikem na požadovaný řádek v okně hovorů (1Box PBX Client) se zobrazí další okno: 
 

 
 
Popis okna: 

• Objekt – název objektu  
• Ukaž – zobrazí vybraný objekt v Průzkumníku objektů 
• Nový – otevře okno pro vyhledávání objektů 
• Typ – předvyplněný text, který lze přiřadit k hovoru (definuje správce pultu) 
• Popis – komentář operátora k hovoru 
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Číslo je nadefinováno u více objektů 
 
Kliknutím na rozbalovací šipku viz obr., se ukážou všechny objekty, u který je dané číslo nadefinováno. 
Kliknutím na objekt, ke kterému hovor patřil, jej vybereme. 

 

 
 
 
Číslo není u žádného objektu 
Kliknutím na tlačítko Nový viz obr., otevře se nabídka: Vyhledej objekt, kde si můžeme najít objekt, pod 
který chceme hovor přiřadit a dvojklikem na daném objektu ho vybereme. 
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Přehrávání hovorů 
 
V případě, že si chceme hovor přehrát, klikneme na objekt v Průzkumníku objektu a vybereme záložku 
Telefony viz obrázek. 
 

 
 
Hovor spustíme dvojklikem na ikonu sluchátek a otevře se přehrávač nebo webové okno a hovor se 
začne přehrávat. 
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Filtry 
 
Odkaz na filtry je vlastnost objektů, která umožňuje zobrazovat u daného objektu definované předlohy 
sestav.  
Sestavy naleznete v průzkumníku objektů při označení požadovaného objektu v levém sloupci. 
V prostředním zvolíte položku „Sestava".  
 

 
 
 

Předdefinované filtry 
 
V pravém sloupci pak vyberete jednu z výchozích sestav nebo sestavu definovanou supervisorem, viz 
obrázek. 
Otevře se nabídka z následujícími možnostmi: 

 

 
 
Události z objektu dnes – výpis událostí na objektu pouze za aktuální den. 
Události z obj. v tomto měsíci – výpis událostí na objektu pouze v aktuálním měsíci 
Události z obj. v min měsíci – výpis událostí na objektu pouze v předchozím měsíci 
Události z objektu v období – výpis událostí na objektu za definované období od – do. Datum lze vepsat 
manuálně nebo použít kalendář. 
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Jestliže výchozí sestavy jsou nedostačují, požádejte supervisora o vytvoření či úpravu požadované 
sestavy. 
 
 

Sestava akcí na objektu 
 
Filtr sestava akcí na objektu zobrazuje časy inicializace (vzniku), aktivace (spuštění akce – u čekajících 
je posunuta o zpoždění od času inicializace), převzetí (kdy dispečer akci převzal k řešení) a ukončení 
akce. Dále je zde vidět počet zpráv v signalizačních skupin A, K, T, O, Z. 
Modifikace filtrů jsou od-do, aktuální měsíc a další. 
 

 
 
 

 
 
 

Pohyb na stránkách  
 
Některé výpisy mohou být na více než jednu stránku. V takovém případě na horní liště zčervenají šipky 
pro pohyb po stránkách. 
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Denní režim zastřežení sekce 
 
Do editace denních režimů zastřežení sekce se dostanete pomocí ikony klíče v levém horním rohu 
průzkumníka objektů. 
 

 
 
 

Editace denních režimů sekcí 
 
Nové okno, díky kterému si v jednom pohledu zobrazíte aktuální režimy sekcí objektu. Přímo v okně se 
můžete podívat, kdy mají být jednotlivé sekce hlídané a kdy ne. Stačí si jen vybrat konkrétní sekci a 
zadat datum, od kdy a pro kolik dnů chcete režimy zobrazit. 
Nastavíte si, jaké režimy se pravidelně opakují. Pokud vám zákazník zavolá, že potřebuje režim upravit, 
protože se v objektu bude pohybovat déle, jednoduše ho přímo v okně změníte. Zároveň si můžete 
přidat poznámku, např. kdo volal a z jakého důvodu došlo ke změně. 
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Zobrazení sekcí a nastavení jednotlivých režimů 
 
Okno s režimy hlídaného objektu se pokaždé otevře na té sekci, která je podle abecedního řazení první. 
Operátor si může v liště vybrat, jakou sekci potřebuje. Stačí na ni jen kliknout: 
 

 
 
 
Datum, od kterého se režimy zobrazují, je vždy nastaven na aktuální den. Operátor může datum změnit 
tak, že na lištu s datem klikne a v kalendáři si vybere jiné. Může tak zobrazit nebo editovat režimy sekce 
v jiném než aktuálním měsíci. 
 

 
 
Běžně se režimy sekce zobrazí pro následujících 30 dní. Pokud je potřebujete zobrazit pro jiný počet 
dní, změňte si číslo na požadovaný počet. 
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Pokud má operátor u daného objektu udělené právo pro editaci režimů, stačí jen na vybraný řádek 
kliknout myší. Může pak režimy upravovat a vkládat k nim poznámku. Po klepnutí na řádek se tento 
řádek označí jako vybraný (podbarví se světle modrou barvou). Abyste měli jistotu, že je čas zastřežení 
objektu pro konkrétní den nastavený správně, tak se vám ve stavovém řádku, ve spodní části okna, 
zobrazí i textově vypsané informace o aktuálním režimu (datum, režimy od-do a na konci formát data 
v závorkách): 
 

 
 
 
Editované pole se podbarví žlutě. Protože upravujete konkrétní den, který je určený datem, měsícem 
a rokem, nový režim se automaticky nastaví na prioritu 3 (více o prioritách viz kapitola Jak pracovat 
s režimy). V editaci se vám zobrazí původní režim, který je pro daný den běžně platný a ten pak buď 
graficky (tažením modrých pruhů) nebo v editoru (pravý klik – menu) upravíte. Můžete také použít funkce 
načtení režimu ze souboru nebo jeho uložení do souboru. 
 

 
 
 
Pokud chcete vložit i poznámku, klepněte do pole poznámky. Zobrazí se vám kurzor a můžete začít 
psát. 
 

 
 
 
Chcete nový režim sekce platný pro daný den uložit? Můžete buď kliknout na zelené tlačítko na konci 
řádku nebo přejít na jiný řádek. 
 

 
 
 
Rychle mazat je možné jen režimy s prioritou 3 (více o prioritách viz kapitola Jak pracovat s režimy), 
kde jste změnili režim pro konkrétní den, měsíc a rok. Pokud si vyberete řádek s touto prioritou, na konci 
se vám objeví ikona červeného křížku. Klikněte na ni a režim se smaže. 
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Po smazání se objeví původní režim platný pro daný den, který má nižší prioritu než 3 (více o prioritách 
viz kapitola Jak pracovat s režimy): 
 

 
 
 

Jak pracovat s režimy 
 
Po zvolení konkrétní sekce si zobrazíte její aktuální platné denní režimy v jednotlivých dnech. Režimy 
můžou být různé, ale vždy se zobrazuje ten režim, který má pro daný den a sekci nejvyšší možnou 
prioritu. 
 
Priority nastavených režimů 

• Hodnota priority 0 – Standardní denní režim, který se každý týden pravidelně od pondělí do 
neděle opakuje (zadává se v „Týdenním režimu“ sekce pro „pondělí až neděle“).  

• Hodnota priority 1 – standardní denní režim se konkrétní den v měsíci změní a pravidelně platí 
jiné pravidlo (zadává se v „Uživatelském denním režimu“ jen číslem dne, např. „1.“ pro každého 
prvního v libovolném měsíci).  

• Hodnota priority 2 – standardní denní režim se každý rok v zadaném dni a měsíci změní (zadává 
se v „Uživatelském denním režimu“ číslem dne a měsíce, např. „1. 6.“ pro každého 1. 6. 
v libovolném roce). 

• Hodnota priority 3 – standardní denní režim se změní jen v konkrétní den, určený dnem, 
měsícem a rokem (zadává se buď v „Uživatelském denním režimu“ číslem dne, měsíce a roku, 
např. „20. 3. 2018“ pro den 20. 3. 2018 nebo ho lze nově jednoduše zadat také v okně „Režimy 
sekcí“). 

 
Pro rychlou orientaci v přehledu režimů jsme den a datum podbarvili různými barvami: 

 
u priority 0 šedou barvou 
 

 
u priorit 1, 2 a 3 světle zelenou barvou 
 

 
pro lepší orientaci jsou světle žlutou barvou označeny soboty a neděle 
 
Navíc pokud u priorit 1, 2 a 3 přejedete myší přes řádek s datem, zobrazíme vám i o jaký konkrétní typ 
priority se jedná: 
 
Příklad 1: Na obrázku je zobrazena výjimka pro standardní denní režim, a to pro každého 12. Tento 
režim se bude opakovat každého 12. v měsíci (viz hodnota priority 1). 
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Příklad 2: Na obrázku je zobrazena výjimka pro standardní denní režim, a to pro konkrétní den 28. 2. 
2018. Tento režim se opakovat nebude. Bude platit pouze pro konkrétní datum 28. 2. 2018 (viz hodnota 
priority 3). 
 

 
 
 
Nastavení normálních režimů 
Nastavení normálních, pravidelných režimů se provádí přímo na samotné sekci a jsou to režimy 
s nejnižší prioritou.   
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Bypass 
 
Funkce Bypass na objektu slouží k ignorování upozornění na událost na daném objektu. Bypass se 
nastavuje v časovém rozmezí od – do. POZOR! Pokud v době aktivovaného bypassu přijde poplach, 
nebude založena žádná akce, událost se nezobrazí v okně akcí a nespustí se ani zvukové upozornění. 
Události však nejsou zcela ignorovány. Stále je lze vidět v „Okně běžných událostí". 
 
Funkci „Bypass" naleznete v okně Průzkumník objektů". V levém sloupci zvolíte požadovaný objekt, na 
který chcete bypass aplikovat. V záložkách vyberete možnost „Režimy". Zobrazí se následující okno. 
 

 
 
 
V dolní části lze vidět definované bypassy. Pokud žádný definován není, okno je prázdné. 
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Bypass vytvoříte tak, že do prázdného prostoru v okně bypassu kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte 
„Vlož nový". 
Zobrazí se následující okno: 
 

 
 
Zde definujete zdroj, kanál a případně konkrétní zprávu, kterou chcete dát do bypassu. Jestliže chcete 
dát do bypassu celý objekt bez specifikování jednotlivých podmínek, můžete zvolit v nabídce v pravé 
části volbu „Vše z objektu". 
 
Dobu bypassu specifikujete v polích od – do anebo rovněž využijete zrychlenou volbu vpravo a zvolíte 
vyhovující dobu 6, 12, 24, 48 hod. 
 
Ukázka nastavení bypassu s konkrétními podmínkami a obdobím: 
 
 

 
 
 
Bypass lze vložit také z okna akcí na konkrétní jednu zprávu na daném objektu. Pokud se zpráva vloží 
do bypassu tímto způsobem, je nutno akci ukončit tlačítkem F12, jinak se bypass neaktivuje. 
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Modul 1Box Guard – popis ovládání 
 
Pokud využíváte i modul 1Box Guard, můžete při řešení akcí v modulu Alarm použít funkce propojení 
se zásahovými vozidly a odesílat výzvu k zásahu přímo do navigace zásahového vozu. Modul 1Box 
Guard je ovládán v okně 1Box Alarm. 
 

Připravenost modulu 1Box Guard 
 
Pokud není modul 1Box Guard aktivní, nelze odesílat vozům výzvy k zásahu ani přijímat poplachové 
zprávy z vozů. Neaktivní modul Guard poznáte podle tmavě šedé barvy položek Stav zásahu: 
 

 
 
 
Při pokusu o odeslání zásahu dvojklikem nad položkou Stav zásahu dané akce vás systém upozorní 
hlášením: 
 

 
 
 
Je-li modul 1Box Guard aktivní, nejsou položky sloupce Stav zásahu šedé. 
 

 
 
 
Pokud dojde při provozu modulu Guard k výpadku spojení, vyhlásí tuto skutečnost v okně modulu Alarm 
jako akci na objektu Systém NET-G: 
 

 
 
 
Obnovu spojení pak poznáte již popsaným zrušením šedého zobrazení položek Stav zásahu. 
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Odeslání výzvy k zásahu 
 
Dvojklikem nad aktivní položkou Stav zásahu v dané akci se otevírá dialog pro odeslání výzvy 
zásahovému vozu. 
 

 
 
Zde dispečer vybere zásahový vůz (jsou zobrazeny pouze volné vozy, nepoužité v jiné akci). Dále může 
zkontrolovat cílovou polohu GPS. 
Tlačítkem Mapa se otevírá internetový prohlížeč s Google mapami a daná poloha je zde zobrazena 
zelenou šipkou. 
 
Pozor! Z vašeho počítače se spuštěným modulem AppPCO musí být přes vaši LAN (lokální síť ve firmě) 
dostupný internet. 
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Tlačítkem Odeslání výjezdu dojde k samotnému odeslání zprávy s požadavkem na výjezd do 
příslušného zásahového vozu. 
 

 
 
 
O průchodu zprávy systémem je dispečer informován změnami textu Stav zásahu. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Zahájení nebo odmítnutí zásahu 
 
Přijme-li řidič na přístroji navigace požadavek na zásah, zobrazí se stav: 
  

 
 
 
Řidič zásahového vozu může z různých příčin i zásah na navigaci odmítnout, což se zobrazí stavem: 
 

 
 
 
V takovém případě dispečer může zásah odvolat (viz dále) a odeslat výzvu jinému vozu. 
 
 

Dojezd vozu na místo zásahu 
 
Pokud vůz dojede na místo zásahu (přesněji do definované vzdálenosti od cílové polohy), zobrazí se 
stav zásahu: 
 

 
 
 
Všechny barvy stavů zásahu jsou konfigurovatelné a správce systému je může upravit. 
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Kontrola času dojezdu 
 
Pro kontrolu dodržení definované doby dojezdu je ve sloupci Čas dojezdu po odeslání výzvy k zásahu 
zobrazen vypočítaný čas dojezdu (čas vzniku akce plus počet minut času dojezdu). Pokud je čas 
dojezdu starší než aktuální čas nebo pokud bylo dosaženo stavu Dojezd na místo před vypočteným 
časem dojezdu, je tento údaj zobrazen zeleně: 
 

 
 
 
Pokud nebylo dosaženo Dojezdu na místo ve stanovené době od vzniku akce, je údaj čas dojezdu 
zobrazen červeně: 
 

 
 
 
Barvy jsou opět konfigurovatelné a správce systému je může upravit. 
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Odvolání zásahu 
 
Dispečer může kdykoli v průběhu zásahu tento odvolat. Opět dvojklikem nad položkou Stav zásahu v již 
probíhajícím zásahu se zobrazí dialog:  
 

 
 
Systém je navržen pro více vozů v zásahu na jedné akci, ale obvyklé bude použití jen jednoho vozu. 
Proto bude obvykle stačit použít tlačítko Odvolej vůz. 
Při odvolání zásahu se do navigace v zásahovém voze odesílá textová zpráva, kterou může dispečer 
i upravit. Pozor – nepoužívat české znaky a diakritiku. 
 

 
 
 
Tlačítkem Odvolej zásah je zpráva odeslána do vozu a všechny položky zásahu v okně 1.Box Alarm 
modulu se vymažou. 
V dialogovém okně se zobrazí informace o zbývajících vozech v zásahu na této akci:  
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Dispečer může zvolit volbu Přidej další vůz nebo Zruš. Po požadavku na přidání vozu se zobrazí již 
známý dialog pro odeslání výzvy k zásahu. 
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