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ComSys - TMS névváltoztatás
ComSys felügyeleti rendszer a továbbiakban TMS néven kerül forgalomba
A ComSys felügyeleti rendszer következõ, jelentõsen kibõvített lehetõségekkel rendelkezõ verziója a továbbiakban TMS
néven kerül forgalomba. A névváltoztatás azt is jelzi hogy az IRF Bt. és TELL Kft. partneri szerzõdése értelmében a
TMS felügyeleti rendszer terméktámogatását a két cég (IRF Bt. és TELL Kft.) a továbbiakban közösen végzi, így a
végfelhasználók hosszú távon is nagyobb biztonsággal számíthatnak az általuk használt felügyeleti központ
üzemeltetésének külsõ támogatására.
TMS általános jellemzõi

A TMS (vagyis Tell Monitoring Szoftver) megalkotásakor a kitûzött cél az volt hogy korszerû választ tudjon adni a
felügyeleteken felmerülõ igényekre függetlenül attól hogy egy induló, kis ügyfélszámú, vagy nagy ügyfélszámmal dolgozó
központról van-e szó. Megoldásként egy jól skálázható rendszer született ahol ki tudjuk szolgálni az igényeket nagyon tág
határok közt. Akár egy induló felügyelet is, ugyan verzióváltással de az ügyfelek adatainak rögzítésébe vetett munka
elvesztése nélkül fejlõdhet akár egy több telephelyes, akár egész országrészt lefedõ felügyeletté. Természetesen ez a
keret nem szabad hogy korlátozza a rendszer egyéb funkcionalitását, használhatóságát, megbízhatóságát.
Jelenleg a TMS két változatban kerül forgalomba: TMS Light, és TMS Pro. A két rendszer azonos modulokból épül fel,
azonos adattartalommal dolgozik (ennek megfelelõen a verzióváltás sem jár plusz munkával) és azonos funkciókat
biztosít a rendszer használóinak, de a rendszer moduljaiból felépíthetõ struktúra más-más a két verzióban. Az eltérés a
két rendszer közt az hogy míg az induló, vagy kisebb felügyeletek számára kialakított TMS Light csak
&bdquo;egygépes&rdquo; üzemmódban dolgozik (hasonlóan a felügyeleti rendszerek túlnyomó többségéhez), addig a TMS
Pro használatával egy több munkahelyes nagy rendszer alakítható ki.
Nézzük a TMS legfontosabb jellemzõit a teljesség igénye nélkül:
- Több önálló modul alkotja a programrendszert (Operátori és vevõket kezelõ, adminisztrátori, adatkezelõ, adatbázis, stb..)
- TMS Pro esetén lehetõség van a modulok egy gépen való futtatására is, de akár funkció vagy egyéb szempont
szerint az egyes modulok külön gépeken is futhatnak. A modulokat futtató gépek közt kis sávszélesség (internet által
biztosított) is elegendõ, ennek megfelelõen több (akár egymástól távoli) helyen is lehetnek a vevõkészülékek.
- Sokrétû és kiterjedt funkciók segítik az operátori és adminisztrációs munkát. (ügyfélcsoportok, sablonok kezelése,
részletes munkafolyamatok az operátorok számára, másodpercek alatt történelmi -akár több hónapos- adatok
gyûjtése, stb.)
- Támogatja a több munkahelyes, több operátoros rendszerek kialakítását (TMS Pro esetén).
- Megnövelt adatbiztonság és automatizálható mentési rendszer. Géphiba esetén is percek alatt újra mûködõképessé
tehetõ a felügyelet.
- TMS Pro esetén párhuzamosan futó modulokkal rendkívüli módon növelhetõ a rendszer üzembiztonsága (hardverhiba is 515 mp átmeneti kieséssel, adatvesztés nélkül kezelhetõ)

Lehetõség van a TMS Pro verzióban több operátor egyidejû munkájára is. Ez két módon is megvalósítható:
- Ügyfelek adatkezelési csoportokba szervezhetõk és egyes operátorok egyes csoportokba tartozó ügyfelek eseményeit
kezelik. Elõnyös, ha operátorok távoli telephelyeken helyezkednek el és a területileg is hozzájuk tartozó ügyfelek
eseményeit kell kezelniük
- Az ügyfelek adatkezelési csoportjait operátori modulokhoz rendelhetjük, így egy-egy számítógépen az oda bejelentkezõ
operátor csak a géphez rendelt ügyfelek eseményeit látja, kezelheti. Ha egy ügyfélcsoportot több géphez is
hozzárendelünk, akkor az elsõdleges gép kiesése esetén a következõ automatikusan átveszi, megjeleníti a (pl. kapcsolati
hiba miatt) kiesett géphez rendelt ügyfelek eseményeit is. Elõnyös ha távoli terminálokon kezelik a hozzájuk tartozó
ügyfeleket, de helyettesíteni tudják egymást, vagy egy központi a távolikat.
- Operátorok minden ügyfélt kezelhetnek és a feladatokat egy közös "tálcáról" veszik el, így kiegyenlített a terhelésük.
Elõnyös, ha központi helyen együtt dolgoznak,akár változó létszámban.

Ebben a rendszerben az adatok kezelése (amit a TMS végez) és az adatok tárolása elvált egymástól, így azokat
TMS Pro esetén akár külön számítógép is végezheti, sõt az adattárolást végzõ számítógép ebben az esetben akár
nagyobb megbízhatóságú Linux alapú rendszer is lehet. Ezen két modul közt az adatcsere TCP/IP protokollon történik
még akkor is ha a két komponens egy számítógépen belül helyezkedik el. A TMS önmaga is több fõ komponensbõl áll:
A TMS önálló komponensei:
- Operátori modul: Tartja a kapcsolatot a vevõkkel és a beérkezett adatokat megjeleníti, és támogatja a rendszer
operátorának tevékenységét
- Adminisztrátori modul: Minden az ügyfelek kezelésével kapcsolatos definíciós feladat itt végezhetõ el.
- Adatmegjelenítõ modul (TMS Pro esetén): A modul felülete nagyban hasonlít az operátori modulra, de nem alkalmas a
vevõk kezelésére, és nem lehet vele az események nyugtázását elvégezni. Alapvetõ célja, hogy távoli géprõl is
nyomon követhetõ legyen az operátor tevékenysége, valamint megadott feltételeknek megfelelõen, korlátlan idõszakra
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másodpercek alatt visszakereshetõek legyenek a beérkezett események.
- Adatmentést, és visszatöltést végzõ modul: A rendszer lehetõséget biztosít automatizált vagy kézi mentésre is.
Mentéskor egy állomány készül, ami tartalmazza a TMS teljes adattartalmát. A mentés készülhet a lokális gépre is,
de akár távolira is hálózaton keresztül (TMS Light esetén is!). Probléma esetén az adatvisszatöltés kézzel egy
állományból egy egyszerû kezelõi felületen keresztül történhet meg.
- Paraméterek beállítását végzõ modul: Ha egy adott gépen szeretnénk a TMS egyes komponenseit használni,
akkor ott elõször be kell állítani a modulok mûködéséhez szükséges paramétereket (pl. adatbázis elérésének
paraméterei), ezen adatok kezelésére szolgál a rendszer ezen komponense.
- Szerver ellenõrzõ modul: Rendszeresen ellenõrzi a kapcsolatot az operátori modul és a szerver közt. Hiba esetén
leállítja az operátori modult, majd a kapcsolat felépülése esetén újra indítja azt. Figyeli a rendszer kiemelt fontosságú
moduljainak mûködését (adatbázis szerver, egyébként felügyelet nélküli vevõt kezelõ modulok, stb.)
- Térkép generátor: Az ügyfelek adatai alapján statikus térkép állományokat generálhatunk a védett objektum
környezetérõl

TMS Light verzióról való váltás, mivel a két rendszer azonos adatstruktúrát használ, gyakorlatilag percek alatt
megoldható a mûködõ felügyelet minimális zavarásával.

http://www.irfbt.hu

Támogató: Joomla!

Generálás: 21 September, 2020, 20:53

