www.tempwatch.se

Snabbinstallationsmanual
SensWeb + TCP/IP WEB KIT
Denna manual är avsedd för de användare som vill använda SensMax molnfunktion
för lagring av data, som läses in av TCPIP datainläsare. Det betyder att du inte
behöver installera serverprogramvaran.

Fördelarna med SensWeb:

Du behöver inte använda en egen server för SensMax besöksräknare. Speciellt I de fall av kommuner
och företag där det är svårt att installera tredjepartsmjukvara.

•
•
•
•
•

All data lagras I vår molntjänst och finns alltid tillgänglig.
All data lagras säkert. SensWeb mjukvaran är skyddad av ett SSL certifikat.
Du behöver endast en webbläsare.
SensWeb mjukvaran skapar automatiskt rapporterna.
Dessa kan även skickas med epost.

Grafiska rapporter Automatiska E-postrapporter

Easyreport (option)

SensWeb mjukvaran skapar automatiskt rapporterna.
Dessa kan även skickas med epost.

Skapa av ett SensWeb konto:
• Besök hemsidan my.sensmax.eu
• Fyll I registreringen (Använd en giltlig E-post address).
• Logga in på det skapade kontot.

Registrering av datainläsaren på SensWeb
Klicka på ”Add Collector” och ange serienummer/Kod som finns på datainläsarens hölje.

Anslut datainläsaren
Notera: Datainläsaren är inställd vid leveransen att ansluta till nätverket med DHCP.
Om din router endast använder statiska inställningar, ladda ner och använd följande
mjukvara: soft.sensmax.eu/downloads/usbconfig.zip
• Anslut nätverkskabel mellan datainläsaren och en switch/router.
• Anslut spännings adaptern
• Om allt är ok skall SERVER LINK indikator LED lysa på datainläsaren

Installation av sensorerna /räknarna
• Installera batterierna men låt locket fortfarande vara av.

• Tryck på knappen PAIRING på datainläsaren.
• Inom 10 sekunder, tryck på den lilla tryckknappen mellan
batterierna på mottagarsensorn. Om parningen är ok svarar
enheten med att pipa 2 ggr. Samtidigt börjar den gröna STATUS
LED att blinka.
• Montera samman sensorerna med de medföljande skruvarna
• Varje datainläsare kan anslutas till mellan 10 till 60 sensorer beroende på typ av
datainläsare.

Följ anvisningen i bilderna här under för hur sensorerna skall monteras vid dörr.
Tänk på att om du vill räkna barn, måste sensorerna sänkas till ca 1meter. Dock får räknaren
sämre noggrannhet då den kan räkna en arm eller liknande.

•

Tänk på att montera mottagarsensorn så att Dir A pekar mot utgången och Dir B in i butiken
eller rummet.

•
•

Sensorn bör synas på SenWeb sidan inom 5 till 10 minuter.
Gå till sidan my.sensmax.eu / Enheter (Devices) för att vara säker på att sensorn syns i
systemet.

Kom ihåg att sensorerna endast visas om de är parade med datainläsaren.

Skapa din första rapport.
Efter att sensorerna har räknat ett antal besökare och data är överförda till SensWeb, kan du
skapa din första rapport. Tänk på att det kan ta upp till 20 minuter till dess att sensorerna
synkroniserar med SensWeb sidan.
•
•
•
•

Tryck på knappen Skapa rapport.
Välj de sensorer du vill skall visas i rapporten.
Välj en av de grafiska presentationerna.
Klicka på Spara och visa.

Kom ihåg att ytterligare information om SensWeb finns på Hjälpsidan.

