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Moduł E-mail

Moduª E-mail daje uzytkownikowi Systemu mozliwo±¢ wysyªania wiadomo±ci
e-mail poprzez istniej¡ce konto SMTP. System Vision moze uzywa¢ go do wysyªania informacji o zde niowanych w jednostce decyzyjnej zdarzeniach, sytuacjach
alarmowych b¡d¹ innych danych istotnych dla uzytkownika. Zanim przyst¡pi si¦
do kon guracji moduªu, nalezy by¢ w posiadaniu podstawowych informacji dotycz¡cych serwera pocztowego oraz samego konta.

1.1

Konfigurowanie Modułu E-mail

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem E-mail
oraz jego kon guracji. Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji Moduªu
E-mail.

Rysunek 1: Okno konfiguracji ustawień Modułu E-mail

na.

Ponizsza tabela przedstawia opis poszczególnych elementów tego ok-
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Strefa

W polu tym wybieramy stref¦, do której
przypisany b¦dzie moduª.

Adres serwera

Tutaj nalezy wpisa¢ nazw¦/adres serwera SMTP wykorzystywanego do wysyªania poczty. Informacje te mozna zazwyczaj
uzyska¢ od pomocy technicznej dostawcy
poczty elektronicznej. W przypadku w¡tpliwo±ci nalezy skontaktowa¢ si¦ z administratorem sieci.

Port

W polu tym wpisujemy numer portu, na
którym dziaªa serwer SMTP. Standardowo
jest to port 25.

Nazwa uzytkownika

Nazwa konta istniej¡cego na serwerze,
które ma by¢ wykorzystywane do nadawania wiadomo±ci e-mail przez System Vision.

Hasªo

Hasªo dost¦pu do podanego konta.

Odpowied¹ do

Adres e-mail, na który domy±lnie maj¡ by¢
kierowane odpowiedzi.

Uzyj TLS

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, ze
b¦dzie wykorzystywane zabezpieczenie
TLS przy wysyªaniu poczty. Moze to by¢
wymagane przez serwer SMTP.

Opcja wª¡czony

Zaznaczenie/odznaczenie
tej
powoduje wª¡czenie/wyª¡czenie
uªu

OK

Naci±ni¦cie tego przycisku zatwierdza zmiany dokonane w grupach adresów e-mail i
zamyka okno.

Anuluj

Uzycie tego przycisku spowoduje zamkni¦cie okna kon guracji grup adresów e-mail
bez zapisania dokonanych zmian.
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opcji
mod-

1.2

Konfigurowanie grup adresów E-mail

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat kon guracji grup adresów e-mail.
Grupy adresów pozwalaj¡ na ªatwiejsze wysyªanie e-maili do wielu odbiorców
naraz. Jednorazowe zde niowanie odpowiedniej listy adresów pozwala na jej
pó¹niejsze, szybkie i wielokrotne wykorzystanie w trakcie kon guracji akcji
moduªu. Redukuje to liczb¦ mozliwych do popeªnienia bª¦dów w trakcie budowy
logiki oraz uªatwia pó¹niejsz¡, ewentualn¡ mody kacj¦ adresów.
Okno kon guracji grup adresów e-mail dost¦pne jest poprzez wybranie w
menu pozycji Narz¦dzia -> Grupy adresów e-mail. Dost¦p do okna, a co za
tym idzie mozliwo±¢ dokonywania zmian, mozna ograniczy¢ do grupy wybranych
uzytkowników za pomoc¡ odpowiedniej kon guracji praw Systemu Vision BMS.

Rysunek 2: Okno konfiguracji grup e-mail

Tabela opisuje elementy kon guracyjne okna grup adresów e-mail.

Grupy - Dodaj

Przycisk dodawania nowej grupy adresów.
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Grupy - Usu«

Przycisk usuwania
adresów.

zaznaczonej

grupy

Opcje - Nazwa grupy

Nazwa biez¡cej grupy adresów.

Opcje - Adresy e-mail

Lista adresów e-mail nalez¡cych do danej
grupy.

Opcje - Dodaj

Przycisk dodawania nowego adresu do
grupy.

Opcje - Mody kuj

Przycisk mody kowania zaznaczonego
adresu z zaznaczonej grupy.

Opcje - Usu«

Przycisk usuwania zaznaczonego adresu z
zaznaczonej grupy.

Opcje - Zapisz zmiany

Przycisk sªuz¡cy do zapisywania wszystkich zmian wprowadzonych dla aktualnie
wybranej grupy.

OK

Naci±ni¦cie tego przycisku zatwierdza zmiany dokonane w grupach adresów e-mail i
zamyka okno.

Anuluj

Uzycie tego przycisku spowoduje zamkni¦cie okna kon guracji grup adresów e-mail
bez zapisania dokonanych zmian.

Indywidualny adres e-mail moze by¢ stosowany w wielu grupach jednocze±nie. Nie nalezy obawia¢ si¦ dublowania wysyªanych informacji, gdyz w
obr¦bie kazdej reguªy lista adresów jest ltrowana pod k¡tem powtórze«.

1.3

Współpraca Modułu E-mail z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª powi¡zanych z Moduªem E-mail pozwala na powi¡zanie
akcji tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª udost¦pnia
tylko jedn¡ akcj¦:
• Wy±lij e-mail.
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Moduª E-mail nie udost¦pnia zadnych warunków.
1.3.1

Akcja: Wyślij e-mail

Uruchomienie tej akcji spowoduje wysªanie wiadomo±ci e-mail o podanym
temacie i tre±ci do zde niowanej listy odbiorców. Adresy mog¡ by¢ zde niowane
indywidualnie - tylko na potrzeby danej akcji lub tez mozna wykorzysta¢ jedn¡
ze zde niowanych grup adresów e-mail. Mozliwe jest takze skorzystanie z obu
tych opcji jednocze±nie. W przypadku, gdy adres e-mail b¦dzie si¦ powtarzaª w
wybranych grupach b¡d¹ b¦dzie wyst¦powaª w grupach oraz na de niowanej
indywidualnie li±cie, wiadomo±¢ zostanie wysªana tylko raz. System wst¦pnie
kontroluje list¦ adresów i usuwa z niej duplikaty w momencie realizacji akcji. Na
rysunku 3 przedstawione jest okno kon guracji.
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Rysunek 3: Okno konfiguracji sygnału

Ponizsza tabela opisuje poszczególne elementy okna:

Adresy

Lista adresów e-mail, pod które ma by¢
wysyªana wiadomo±¢.

Dodaj

Powoduje wy±wietlenie okna, w którym
nalezy wpisa¢ adres e-mail, który ma by¢
dodany do listy adresów.

Usu«

Powoduje usuni¦cie z listy aktualnie zaznaczonego adresu.

Temat

Temat wysyªanej wiadomo±ci. Mozna
umie±ci¢ tutaj dane przekazywane automatycznie przez warunek, za pomoc¡
przycisku znajduj¡cego si¦ z prawej strony
pola.

Wiadomo±¢

Tre±¢ wysyªanej wiadomo±ci. Mozna w niej
umie±ci¢ dane przekazywane automatycznie przez warunek, za pomoc¡ przycisku
znajduj¡cego si¦ z prawej strony pola.

Grupy

Wybór grup adresów e-mail, do których
ma zosta¢ wysªana wiadomo±¢. Pole dziaªa niezaleznie od wypeªnienia elementu
Adresy.
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1.4

Błedy
˛
generowane przez Moduł E-mail

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ moduª. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport Bª¦dów
Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje
oraz zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu elementów moduªu.
1.4.1

”Lista adresów jest pusta!”

Bª¡d zgªaszany, gdy lista adresów e-mail wysyªanej wiadomo±ci jest pusta.
Nalezy sprawdzi¢ kon guracj¦ reguªy, w wyniku której zaistniaª bª¡d oraz grup
adresów e-mail, które w niej uczestnicz¡.
1.4.2

”Bład
˛ wysłania wiadomości e-mail!”

Bª¡d zgªaszany jest, gdy próba wysªania wiadomo±ci e-mail zako«czy si¦
niepowodzeniem. Komunikat moze by¢ rozszerzony o tre±¢ odpowiedzi serwera pocztowego, co pozwoli na blizsze zidenty kowanie przyczyny bª¦du. W tym
przypadku nalezy zlikwidowa¢ problem post¦puj¡c zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozszerzeniu tre±ci komunikatu a dodatkowo sprawdzi¢ ustawienia serwera pocztowego w kon guracji moduªu, jak równiez dost¦pno±¢ oraz parametry
poª¡czenia sieciowego do serwera.
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