Aplikacja e-House

Aplikacja e-House jest programem sterującym i odbierającym dane ze wszystkich urządzeń systemu e-House. Jest odpowiedzialna za komunikację, tworzenie logów, zdarzeń występujących w systemie, tworzenie danych do wizualizacji, akustycznej sygnalizacji zdarzeń, konfigurację urządzeń, uruchamianie zdarzeń z komputera i urządzeń zewnetrznych jak np. telefon komórkowy, Sterowanie funkcjami RoomManagera z innego urządzenia . Aplikacja ta powinna być uruchomiona przez cały czas działania systemu e-House, aby umożliwić odbieranie sygnałów alarmowych z urządzeń oraz aktualizować logi i dane do wizualizacji i akustycznej sygnalizacji zdarzeń oraz uruchamia bramki SMS i e-Mail do sterowania z zewnątrz. Ponadto aplikacja ta umożliwia  śledzenie stanu wszystkich urządzeń i w przypadku braku odpowiedzi przez określony czas próbuje zrestartować nie działające urządzenie a gdy to się okaże nie możliwe, zasygnalizuje konieczność wyłączenia i włączenia zasilania (co powinno zadziałać, jeśli wszystkie urządzenia są technicznie sprawne i skonfigurowane prawidłowo). Dodatkowo urządzenia posiadają także Timer, który resetuje urządzenie w przypadku gdy nie odbiera ono sygnałów z aplikacji e-House. 
Aplikacja e-House pozwala na:
·	konfigurację urządzeń z rodziny sterowników pomieszczeń (RoomManager),
·	konfigurację urządzeń z rodziny sterowników urządzeń zewnętrznych (ExternalManager) oraz modułów rozszerzenia wejść,
·	konfigurację sterownika Ogrzewania {Kotła + Wentylacji + Solar + CWU/CO + Kominek z płaszczem wodnym} (Heart),
·	nadawanie nazw wszystkich urządzeń i sygnałów w systemie e-House,
·	edycję i tworzenie zdarzeń systemowych,
·	edycję i tworzenie zdarzeń czasowych i terminarza,
·	ciągłe monitorowanie stanu wszystkich urządzeń (restart w razie potrzeby),
·	generowanie obrazów do wizualizacji zdarzeń,
·	generowanie akustycznych sygnałów zdarzeń,
·	tworzenie logów systemowych,
·	komunikację z urządzeniami systemu e-House,
·	dekodowanie sygnałów pilotów podczerwieni,
·	zdalne uruchamianie zdarzeń we wszystkich urządzeniach,
·	ustawianie  i synchronizacja czasu urządzeń,
·	pośredniczenie w przekazywaniu sygnałów i zdarzeń między urządzeniami,
·	załadowanie nowej wersji oprogramowania (firmwaru) wszystkich urządzeń poza alarmami,
·	sterowanie aplikacją WinAmp (Audio przy współpracy z pilotem do systemu eHouse),
·	odbieranie zdarzeń z urządzeń zewnętrznych z telefonów komórkowych poprzez BlueTooth, SMS lub Internet,

Moduły aplikacji e-House.

Zarządzanie sterownikiem pomieszczeń.

Moduł ten pozwala na zaprogramowanie i skonfigurowanie wszystkich ustawień urządzeń z rodziny sterowników pomieszczeń i składa się z następijących komponentów:
·	konfiguracja główna,
·	ustawienie parametrów i nazw wejść analogowych (przetworników A/C),
·	ustawienie parametrów i nazw wejść cyfrowych,
·	ustawienie parametrów i nazw wyjść cyfrowych,
·	ustawienia podczerwieni i sygnałów sterujących urządzeniami zewnętrznymi,
·	ustawienia kodów sterujących RF radiowych (dla ExternalManagera),
·	ustawienia InputExtenderów dla ExternalManager'a
·	ustawienia zdarzeń automatycznych powiązanych z wejściami analogowymi i cyfrowymi,
·	ustawienia parametrów HeatManagera,
·	ustawienia kart Mifare (zbliżeniowych - identyfikacyjnych) i parametrów kontroli dostępu dla RM,
·	ustawienia terminarza.

Wybór krytycznych parametrów pracy dla urządzeń z rodziny sterowników pomieszczeń, które zapewniają poprawną pracę systemu:
1. Nazwa urządzenia. 
Nazwa urządzenia identyfikuje urządzenie w systemie e-House i musi być unikalna. Nazwa ta jest wykorzystywana przy tworzeniu logów,  zdarzeń i obiektów do wizualizacji obrazów. Powinna być krótka i jednoznacznie opisywać dane pomieszczenie (np. Salon, Sypialnia, WC, Łazienka itp.). Nazwy muszą spełniać wymogi nazewnictwa plików i katalogów systemu Windows.
2. Adres H, Adres L.
Adresy te są składowymi 2-u bajtowego adresu urządzenia (odpowiednio wyższym i niższym bajtem). Adres H powinen być w miarę możliwości pozostawiony bez zmian, co umożliwi grupowe adresowanie urządzeń. Całkowity 2-u bajtowy adres musi być unikalny, więc urządzenia należy dodawać po jednym i natychmias przeprogramowywać Adres L tak, aby nie wystąpiła sytuacja, kiedy to dwa urządzenia będą miały taki sam adres. Spowodowałoby to konflikt adresów i uniemożliwiłoby komunikację z urządzeniami, gdyż dwa urządzenia odpowiadałyby na ten sam adres i konieczne byłoby odłączenie jednego z nich celem przeprogramowania adresu drugiego urządzenia.
3. Prędkość interfejsu RS-485. 
Prędkość ta jest równie krytyczna jak adres urządzenia, gdyż jeśli jest ona źle skonfigurowana urządzenie nie będzie reagowało na komendy z aplikacji e-House i wszystkie sygnały z urządzenia będą zakłócały pracę innych urządzeń. Ponadto prędkości we wszystkich urządzeniach muszą być jednakowe. Dodatkowo prędkość może być ograniczona przez niską  jakość okablowania (brak terminatorów, dużą długość okablowania, brak extenderów linii gdy są niezbędne). Najlepiej jest pozostawić domyślną prędkość 115200. Zmiana prędkości interfejsu jest skomplikowana ze względu na specyfikację interfejsu RS-485 i powinna być przeprowadzona po kompletnym wykonaniu okablowania, należy dokładnie przetestować i sprawdzić czy nie pojawiają się błędy transmisji. Dodatkowo należy pamiętać że konfiguracja prędkości aplikacji nie jest automatyczna i zmienia się ją w pliku konfiguracyjnym "com.cfg" i wymagane jest wyjście z aplikacji. Najlepiej aby zmianę prędkości przeprowadził autoryzowany serwis po gruntownie przeprowadzonych testach systemu. Zmniejszanie prędkości domyślnej nie jest również korzystne gdyż przy dużej ilości urządzeń czas przesyłania danych będzie zbyt długi i będzie powodował spowolnienie pracy systemu.
4. Automatyczny Reset. 
Jest to czas w minutach, po jakim urządzenie samoczynnie zrestartuje się jeśli nie będzie poprawnej transmisji z programem e-House. Tak więc w przypadku nie poprawnej pracy urządzenie zresetuje się i zacznie wykonywać program od początku. Jeśli nie zamierzamy wykorzystywać aplikacji eHouse należy ustawić tę wartość na 0 lub np na 60 (reset co godzinę).
5. Typ Pilota. 
Pozwala na wybór pilota (Sony, Philips lub brak) do sterowania kontrolera pomieszczeń musi być właściwy z dostępnym pilotem (zalecany Sony z przełącznikiem wyboru magnetowidu).
W przypadku ExternalManagera określa ilość InputExtender'ów podłączonych do tego urządzenia.
6. LVD (Sprawdzenie napięcia zasilającego). 
Jeśli opcja ta jest włączona, urządzenie sygnalizuje aplikacji e-House stan, kiedy napięcie zasilania spadnie poniżej dopuszczalnej wartości napięcia. Jest to szczególnie cenne do wykrywania uszkodzeń zasilacza , próby odłączenia lub odcięcia zasilania od urządzenia.
7. Flaga ExternalManager Po ustawieniu tej flagi urządzenie pełni funkcję ExternalManagera.
9. Wyjście Ruchu 1,2. wyjścia, do którego można podłączyć czujnik ruchu aby uaktywnić włączenie np oświetlenia przy wykryciu ruchu, powiązane z progowym poziomem oświetlenia oraz czasem aktywności.
10. Nazwa urządzenia BlueTooth. Do identyfikacji urządzeń systemu eHouse. Całkowita nazwa urządzenia jest "eHouse"+nazwa urządzenia BlueTooth+ nr sterownika.
11. Hasło dla urządzenia BlueTooth. Do parowania urządzeń w systemie eHouse.

Ustawienie wejść analogowych przetwornika A/C

Wejścia analogowe służą do pomiaru wartości napięcia sygnału analogowego, który może być uzyskany z zewnętrznych czujników analogowych. Każde wejście analogowe posiada zakres pomiarowy <0,+5V) z rozdzielczością 10 bitów (1024 poziomy). Każde z wejść analogowych programuje się identycznie. Każdemu wejścu można nadać nazwę, która będzie używana w logach, zdarzeniach i  przy wizualizacji zdarzeń. Można tego dokonać naciskając prawym przyciskim myszy na wybranej sekcji wejścia analogowego. Należy stosować reguły nazewnictwa dla nazw plików i katalogów systemu Windows (nie wolno stosować znaków specjalnych np :,\,/ itp.). Na podstawie tych nazw będą tworzone zdarzenia wykorzystywane w systemie. Każde wejście analogowe posiada zadeklarowane progi minimalny i maksymalny, przy których przekroczeniu uruchamiane są zdarzenia wcześciej przyporządkowane. Występują 3 przypadki w zależności od napięcia wejściowego Ux.
1. Ux<Umin  przy przekroczeniu tego progu uruchamiane jest zdarzenie zaprogramowane w aplikacji e-House w polu "Zdarzenie (Min)".
2. Umin =<Ux<=Umax przy przekroczeniu jednego z progów uruchamiane jest zdarzenie zaprogramowane w aplikacji e-House w polu "Zdarzenie (Ok)".
3. Ux>Umax przy przekroczeniu tego progu uruchamiane jest zdarzenie zaprogramowane w aplikacji e-House w polu "Zdarzenie (Max)".
Zarówno progi jak i zdarzenia należy wybierać z listy, a nie wpisywać, gdyż w przypadku złego wpisania danych będą one ignorowane podczas dalszej pracy systemu.
Nazwy zdarzeń są tworzone przy zapisie konfiguracji więc w pierwszym kroku należy nadać wszystkie nazwy urządzeń i wszystkich sygnałów a po zapisaniu konfiguracji dopiero wybierać zdarzenia z list. W przypadku późniejszej zmiany nazw zdarzenia pochodzące od starej nazwy zostaną skasowane z systemu i znikną z listy. Brak zdarzenia w danym polu oznacza, że żadne zdarzenie nie zostanie uruchomione.

Uwaga: Część wejść analogowych jest fabrycznie podłączona do czujników:
Wejście 1 przetwornika A/C - podłączony jest standardowo czujnik oświetlenia.
Wejście 2 przetwornika A/C podłączony jest standardowo czujnik temperatury.
Do Wejścia 3 przetwornika A/C można alternatywnie podłączyć drugi czujnik temperatury.
W przypadku programowania zdarzeń zależnych od wartości danego przetwornika należy pamiętać o tym że wartości te należy wpisać dla wszystkich używanych profili (programów) roomManagera. W przeciwnym razie w przypadku zmiany profilu, będą brane progi startowe utworzone przy tworzeniu danego urządzenia. Jest to szczególnie niekorzystne przy sterowaniu ogrzewaniem elektrycznym lub oświetleniem.

Konfiguracja wyjść cyfrowych
Wyjścia cyfrowe sterują bezpośrednio przekaźnikami i są zdefiniowane jako zdarzenia dla każdego stanu (0,1) i mogą być uruchamiane jako zdarzenia czasowe lub następstwo konkretnego stanu pracy systemu (np. zmiana poziomu wejść cyfrowych, lub napięcia na wyjściach analogowych). Analogiczne można im nadać nazwy np. (Oświetlenie Centralne, Wentylator, Lampka Nocna).

Ustawienia Podczerwieni

Ustawienia dotyczące podczerwieni można podzielić na 4 grupy:
·	definicje standardowych przycisków pilota do sterowania bieżącym kontrolerem pomieszczeń,
·	przyporządkowanie zdarzen bieżącego kontrolera pomieszczeń przyciskom pilota,
·	definiowanie sygnałów pilotów (zewnętrznych - emulacja), sterujących urządzeniami zewnętrznymi,
·	tworzenie makr - sekwencji 1 do 4 komend pilota.
1. Definicje standardowych przycisków pilota do sterowania bieżącym kontrolerem pomieszczeń.
Pełne sterowanie kontrolerem pomieszczeń wymaga zdefiniowania następujących przycisków lub wykorzystania predefiniowanych dla pilota (Sony VTR3 np.RMT-V260 z wyborem numeru magnetowidu).

Przycisk (Dla SONY RMT-V260A /Video2)	Funkcja
Clear						Anuluj 
0-9						0-9 wybieranie kanału nr. wej, wyj,
Play						Włącz
Stop						Wyłącz
Koło przewijania (zgodnie z kierunkiem zegara)  	+ 
Koło przewijania (przeciwnie do kierunku zegara)	-
TV/Video					Temperatura (progi)		
Display						Oświetlenie 
Input Select					Wyjście Cyfrowe
Audio Monitor					Wejście analogowe (progi)
Rec						Reset urządzenia
OK						OK
Power						Przełącz (Zmiana stanu sygnału danego wyjścia)
Smart File					Profil użytkownika (0..24) ustawień włączających określony program w danym pomieszczeniu
Menu						Wybór urządzenia zewnętrznego do sterowania (innego RM)

Aby przeprogramować kody pilota dla danego kontrolera pomieszczeń należy wybrać z listy odpowiednią nazwę kontrolera pomieszczeń oraz typ pilota (Sony lub Philips) w ustawieniach ogólnych a następnie wybrać z listy odpowiedni sygnał. Jeśli chcemy nadać nową nazwę można ją wpisać w odpowiednim polu. Następnie należy nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod", a następnie nacisnąć określony przycisk pilota (w ciągu 30s). Kod pilota powinien się pojawić na nagłówku przycisku. Następnie należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod" i ten sam przycisk pilota. Po pojawieniu się kodu na nagłówku przycisku należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod". Jeśli w oknie rezultatów pojawi się komunikat o zgodności kodów należy dodać go do listy naciskając przycisk "Dodaj".
Po przeprogramowaniu wszystkich przycisków należy nacisnąć przycisk "Zapisz kody".

2. Przyporządkowanie zdarzeń bieżącego kontrolera pomieszczeń przyciskom pilota
Aby stworzyć definicje kodów pilota dla danego kontrolera pomieszczeń należy wybrać z listy odpowiednią nazwę kontrolera pomieszczeń oraz typ pilota (Sony lub Philips) w ustawieniach ogólnych a następnie wybrać z listy odpowiedni sygnał. Jeśli chcemy nadać nową nazwę można ją wpisać w odpowiednim polu. Z listy należy wybrać zdarzenie, które będzie uruchamiane po naciśnięciu przycisku. Następnie należy nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod" a następnie nacisnąć wymagany przycisk pilota. Kod pilota powinien się pojawić na nagłówku przycisku. Następnie należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod" i ten sam przycisk pilota. Po pojawieniu się kodu na nagłówku przycisku należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod". 
Po zaprogramowaniu wszystkich potrzebnych przycisków należy nacisnąć przycisk "Zapisz kody".

3. Definiowanie sygnałów pilotów, sterujących urządzenia zewnętrzne
Aby dodać sygnał pilota do sterowania urządzeń zewnętrznych (TV, HiFi, Video, DVD itd) pod kontrolą danego kontrolera pomieszczeń należy:
- wybrać z listy odpowiednią nazwę kontrolera pomieszczeń w ustawieniach ogólnych.
- wpisać nazwę opisującą dany sygnał np. (TV ON/OFF).
- następnie należy nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod" i nacisnąć wymagany przycisk pilota. Kod pilota powinien się pojawić na nagłówku przycisku. 
- należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod" i ten sam przycisk pilota. Po pojawieniu się kodu na nagłówku przycisku należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod". 
- jeśli w oknie rezultatów pojawi się komunikat o zgodności kodów należy dodać go do listy naciskając przycisk "Dodaj".
- po zaprogramowaniu wszystkich potrzebnych przycisków należy nacisnąć przycisk "Zapisz kody".

4. Tworzenie makr - sekwencji 1 do 4 komend pilota
Aby utworzyć sekwencję 1 do 4 komend pilota do sterowania urządzeń zewnętrznych (TV, HiFi, Video, DVD itd) będącego pod kontrolą danego kontrolera pomieszczeń należy:
- wybrać z listy odpowiednią nazwę kontrolera pomieszczeń w ustawieniach ogólnych.
- nacisnąć przycisk "Dodaj" i przejść na koniec listy, jeśli chcemy dodać lub wybierz z listy pozycję do zastąpienia.
- w polach 1, 2, 3, 4 wybierz chronologicznie sygnały pilota zdefiniowane w grupie 3. Sygnały te będą wykonywane w tej samej kolejności.
- po zaprogramowaniu wszystkich potrzebnych przycisków należy nacisnąć przycisk "Zapisz kody".
- na zakończenie w ustawieniach ogólnych należy nacisnąć przycisk "Zapisz Ustawienia", aby wygenerować zdarzenia podczerwieni.
Ustawienia pilotów RF (dla ExternalManagera)
Aby ustawić parametry pilotów RF należy wybrać z listy urządzenie które jest ExternalManagerem i zaznaczyć flagę External Manager oraz w polu Remote Controller Type wybrać liczbę InputExtenderów, które są podłączone do tego urządzenia. Następnie należy zapamiętać konfigurację i wybrać zakładkę External Manager. Następnie należy nacisnąć przycisk Learn RF i po paru sekundach nacisnąć i  trzymać przycisk  górny przycisk pilota (B1,B2,B3) a następnie wcisnąć dolny przycisk pilota (ON) przez parę sekund (operację tę należy wykonać w czasie mniejszym od 30 sec od naciśnięcia przycisku Learn RF). 
Po poprawnym odczytaniu kodu pilota pojawi się on w polu Code oraz jego nr seryjny w polu Serial No. Należy wpisać nazwę użytkownika a następnie  nacisnąć przycisk Add. Operację tę należy powtórzyć dla wszystkich pilotów, które zamierzamy używać jako piloty RF. W przypadku błędów można wybrać z listy konkretny pilot i nacisnąć przycisk Remove aby go usunąć. Po zdefiniowaniu wszystkich pilotów należy nacisnąć przycisk Update.
W przypadku gdyby któryś pilot przestał działać, należy wybrać go z listy i nacisnąć przycisk Learn RF a następnie przyciski pilota tak aby zaktualizować jego dane. Jeśli jednak pilot nie działa i nie wysyła także danych podczerwieni, może oznaczać to konieczność zmiany baterii na nowe. 
Po dodaniu wszystkich pilotów konieczne jest zdefiniowanie kombinacji przycisków.  Dolny przycisk pilota (ON) jest włącznikiem zasilania a w przypadku gdy nie jest przytrzymywany żaden inny przycisk pilot wysyła tylko sygnał podczerwieni. Pozostałe przyciski są numerowane od dołu wg. schematu:

   ____________
  /                     |
/    B2       B3    |
|                       |
|    B1               |
|                       |
|   ON               |
|                       |
|_____________|
                   |
                   |\
                   | \
                   |  \
                   \_/
Przy programowaniu każdego przycisku lub kombinacji należy wybrać odpowiedni pilot z listy, a następnie z listy Remote Controler Functions wybrać odpowiednią kombinację przycisków. Następnie w polach wyboru należy zaznaczyć odpowiednie funkcje oraz pożądaną strefę a następnie nacisnąć przycisk "Change Current". 
Operację należy powtórzyć dla każdej kombinacji przycisków pamiętając zawsze o wyborze odpowiedniej Strefy w polu Zone.
Czynności te należy powtórzyć dla wszystkich pilotów z listy. Po zdefiniowaniu wszystkich pilotów należy nacisnąć przycisk Update All by załadować zmiany 
w ExternalManagerze. Ze względu na bardzo ważne funkcje sterowania systemem zabezpieczeń należy sprawdzić każdy pilot w praktyce czy dla każdego przycisku wykonuje pożądane działania.
Dodatkowo w oparciu o powyższe funkcje można utworzyć zdarzenia dla External Managera w polu Event Editor które będą wyzwalane zdalnie z systemu lub przez terminarz.


Edycja InputExtender'ów

Aby skonfigurować InputExtendery należy wybrać z listy urządzenie które jest ExternalManagerem i zaznaczyć flagę External Manager oraz w polu Remote Controller Type wybrać liczbę InputExtender'ów, które są podłączone do tego urządzenia. Następnie należy zapamiętać konfigurację i wybrać zakładkę Input Extenders. Dla przejrzystości raportów i logów należy nadać nazwy każdej lini każdego Extendera, gdyż w przypadku wystąpienia alarmu  w logach  oraz przy powiadomieniu SMS pojawia się nazwa czujnika. Po nadaniu nazw dla każdego Extendera należy skonfigurować strefy (profile) ochrony. Zaznaczenie rubryki W spowoduje wygenerowanie ostrzeżenia przez ExternalManager (linia LAMP zostanie uaktywniona) w przypadku uaktywnienia danego czujnika w zaznaczonej strefie. W przypadku zaznaczenia rubryki A dla danej lini wygenerowany zostanie sygnał alarmu. Po zmodyfikowaniu danej strefy należy nacisnąć przycisk Update Local. Po skonfigurowaniu wszystkich stref dla danego InputExtendera należy nacisnąć przycisk Program Extenders. Czynności tę należy powtórzyć dla wszystkich zainstalowanych InputExtenderów (Uprzednio ustawiając pole wyboru kolejnego InputExtendera).


Zarządzanie zdarzeniami

Aby zaprogramować zdarzenia w systemie należy z menu aplikacji eHouse (naciskacjąc ikonkę aplikacji na pasku systemowym) i wybrać "Event Manager".
następnie nacisnąć przycisk "+" aby dodać nowe zdarzenie. Mamy do wyboru 3 możliwości:
1. Jednokrotne uruchomienie zdarzenia z kalendarza.
2. Wielokrotne uruchomienie zdarzenia.
3. Bez uruchamiania zdarzenia (tylko do stworzenia zdarzenia).


AD 1. Jednokrotne uruchomienie zdarzenia:
W polu wyboru należy wybrać "Execute Once" i następnie z kalendarza wymaganą datę oraz ustawić czas uruchomienia.
Następnie należy wybrać z listy nazwę urządzenia w polu "Device Name". 
Na zakończenie z listy należy wybrać zdarzenie w polu "Event Name" i na zakończenie nacisnąć przycisk Update.

AD2. Wielokrotne uruchomienie zdarzenia:
W polu wyboru należy wybrać "Multiple Executions" i następnie w opcjach (rok,dzień,miesiąc,dzień tygodnia, godzina, minuta) wybrać określoną cyfrę lub "Any" (dla wielokrotnego spełnienia warunku). np. ustawienie rok=2008,month=any,day=1,dzień tygodnia=any, godzina=0,minuta=15 oznacza że zdarzenie będzie wykonywane przez cały rok 2008 pierwszego dnia każdego miesiąca 15 minut po północy.



Poza zdarzeniami odnoszącymi się do urządzeń systemu eHouse (RoomManager, ExternalManager, HeartManager, Alarm) jest dodatkowo zdefiniowane urządzenie LocalPC stanowiące komputer PC, na którym jest zainstalowana aplikacja eHouse. Posiada ona kilka stałych zdarzeń oraz możliwe jest uruchomienie aplikacji z wewnątrz programu eHouse.

Kontrola Dostępu

RoomManager może współpracować z czytnikiem kart zbliżeniowych Mifare, do identyfikacji i ograniczenia praw dostępu dla użytkowników. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w obiektach hotelowych i w siedzibach firm. Po przyłożeniu karty do czytnika sprawdzana jest autoryzacja karty i powiązane z nią prawa dostępu do poszczególnych zdarzeń RoomManagera. Użytkownik mający zdefiniowane uprawnienia może uruchomić dane zdarzenie jeśli jego karta ma uprawnienia do tego zdarzenia, wyjścia cyfrowego, wejścia cyfrowego, lub funkcji sterującej. Prawa dostępu mają charakter tylko lokalny i nie odnoszą sie do sterowania z komputera PC, internetu, modułów BT, SMS.
Aby stworzyć reguły dostępu dla wybranego RM należy:
·	 Przyłożyć kartę do czytnika ( w logach pojawi się jej nr który należy skopiować do pola "Nr karty") lub wpisać go manualnie z karty,
·	Wpisać nazwę powiązaną z kartą,
·	Zaznaczyć wszystkie reguły dostępu, do których właściciel danej karty ma mieć dostęp,
·	Dodać kartę (Wciśnięcie przycisku ("Dodaj kartę"),
·	Powtórzyć poprzednie kroki dla wszystkich nowych kart,
·	Załadować wszystkie uprawnienia do RoomManagera ("Załaduj"),
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