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Prelegent 

 Autor: Andreas Döderlein 
Product manager produktów L-WEB 

•  Prelegent: dr inż. Grzegorz Hayduk 
•  W ZDANIA od 1996 r 

•  Projektowanie i wdrażanie systemów nadrzędnych BMS 
•  Protokoły komunikacyjne, serwis, wsparcie specjalistyczne 
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Wprowadzenie 

 LWEB-900 jest wysoce elastycznym i skalowalnym 
systemem zarządzania budynkiem 
 Prezentacja skupia się na automatyce pomieszczeń 
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Architektura LWeb-900 
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Architektura klient-serwer w LWeb-900 

 Klient i serwer komunikują się przy pomocy  
usług web-services 

co umożliwia zdalny, bezpieczny (https) dostęp poprzez 
firewall-e i rutery NAT 
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Nowości w LWEB-900 

 Dodanie / aktualizacja projektu L-STUDIO 
 Zarządzanie urządzeniami 
 Konfiguracja parametrów 
 Konfiguracja harmonogramów 
 Konfiguracja trendów 
 Utworzenie raportów 
 Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu 
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DODANIE PROJEKTU L-STUDIO 
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Dodanie nowego projektu L-STUDIO 
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Widoki grafik 
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urządzenia LOYTEC (L-ROC) 

Widok grafik w serwerze LWEB-900 

urządzenia LOYTEC (L-ROC) 

Widok grafik w urządzeniach LOYTEC 
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Dostęp www 

 Widoki grafik mogą być przeglądane na 
smartfonach, tabletach lub komputerach przy 
pomocy przeglądarki www 
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Aktualizacja projektu L-STUDIO 
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ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI 
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Aktualizacja Firmware 
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Firmware jest aktualny 
 
Nowy firmware dostępny na stronie LOYTEC 
 
Nowy firmware dostępny w bazie danych 
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Kopie zapasowe i ich odtwarzanie 

 Zdefiniowanie harmonogramu wykonywania kopii 
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Wymiana urządzenia 

 Fizyczna wymiana urządzenia 
 Skonfigurowanie takiego samego 
adresu IP 
 Zezwolenie na zdalną konfigurację 
 Jeżeli to konieczne, LWEB-900 
aktualizuje firmware 
 LWEB-900 automatycznie 
odtwarza ostatnią kopię zapasową 
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Nowe możliwości 

 Możliwe jest skonfigurowanie które kolumny mają 
zostać wyświetlone na liście urządzeń 
 Wiele widoków zarządzania urządzeniami może być 
zapisanych jako obiekty w widoku nawigacji 
 Dodana obsługa aktualizacji firmware-u  
zadajników L-STAT 
 Dodana obsługa archiwów ZIP z wieloma plikami 
firmware 
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PARAMETRY 
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Parametry w projektach L-ROC 

 wystarczy zdefiniować: 
pomieszczenia 
parametry HVAC 
parametry żaluzji 
parametry oświetlenia 
parametry L-STAT 
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Widoki parametrów 

 Parametry reprezentowane w widoku arkusza 
 Widoki parametrów mogą bazować na szablonach 
 LWEB-900 dla projektów L-ROC zawiera  
predefiniowane szablony 
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Edycja wartości parametrów 
również grupowa 
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Nowe możliwości 

 Dowolny punkt danych może być wyświetlony  
w widoku parametrów  
(np. aktualna temp. pomieszczenia – obok temp. zadanej) 
 Udoskonalony sposób edycji wielu parametrów jednocześnie 

Strona 21 



© 2018                      LOYTEC                               buildings under control™   Kraków, PL                                 ZDANIA 

HARMONOGRAMY 
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Harmonogramy w projektach L-ROC 

 Każdy segment pomieszczeń  
może mieć indywidualny harmonogram 
 Potrzeba efektywnego sposobu konfiguracji dużej ilości 
harmonogramów 
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 Rozwiązanie:  
LWEB-900  
Master Schedule 
Configurator 
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Główny harmonogram 
Master Scheduler 

Grupowanie pomieszczeń wg wspólnych funkcji: 
Pomieszczenia konferencyjne 
Pomieszczenia biurowe 
Produkcja 
Pomieszczenia specjalne 
Pomieszczenia nieużywane 
…. 
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Główny harmonogram 

Zdarzenia mogą być definiowane na każdym 
poziomie hierarchii: 
 Zdefiniowanie domyślnego harmonogramu dla 
każdej grupy (typu pomieszczenia) 
 Nadpisanie domyślnych harmonogramów, 
harmonogramami pomieszczeń – gdzie konieczne 
 Priorytety zdarzeń: Niski, Normalny, Nadpisanie 
(Low, Normal, Override) 
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TRENDY I RAPORTY 
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Trendy historyczne 

 LWEB-900 automatycznie zapamiętuje długoterminowe 
dane historyczne 
 Widoki grafik importowane do LWEB-900 automatycznie 
uzyskują dostęp do długoterminowych danych historycznych 
 Dane historyczne mogą być prezentowane tabelarycznie  
lub jako wykres 
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Ograniczenie rozmiaru rejestracji (1/2) 

 Domyślny rozmiar 
rejestracji danych 
definiowany jest  
w ustawieniach 
projektu 
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Ograniczenie rozmiaru rejestracji (2/2) 

 Zmiana limitów dla wybranych rejestracji danych 
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Raporty 1/2 

 Raporty bazują na rejestracji danych: 
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Raporty 2/2 

 Raporty bazują na: 
Wbudowanych szablonach 
Szablonach zdefiniowanych przez użytkownika 

 Raporty mogą być: 
wyzwalane okresowo, zdarzeniami lub ręcznie, 
generowane m.in. w formacie PDF, Excel lub Word, 
automatycznie dystrybuowane pocztą e-mail 
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Nowe możliwości 

 Dodane wprowadzanie korekt do wartości danych 
historycznych 

 Udoskonalone szablony wbudowane 
 Nowy typ raportu: wartości aktualne 
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ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI  
I PRAWA DOSTĘPU 
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Zarządzanie użytkownikami  
w automatyce pomieszczeń 
 Projekty automatyki pomieszczeń mają dużą ilość 
użytkowników końcowych 
 Użytkownicy końcowi często się zmieniają 
 Proponuje się użycie grup zamiast użytkowników  
do zdefiniowania praw dostępu 
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Rodzaje uwierzytelniania 

 Uwierzytelnianie LWEB-900: nazwa użytkownika 
i hasło zapamiętane w bazie danych LWEB-900 
 Uwierzytelnianie Windows: Serwer LWEB-900 jest 
połączony do serwera Active Directory, który 
realizuje uwierzytelnianie 
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Uwierzytelnianie Windows 

 LWEB-900 pozwala dodać całą grupę Windows jako 
uwierzytelnionego użytkownika Windows 
 W ten sposób możliwe jest zdefiniowanie praw 
dostępu dla członków grupy Windows w LWEB-900  
i zarządzanie użytkownikami z Active Directory 
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Prawa dostępu 

 Brak dostępu (No access) 
 Odczyt (Read) 
 Odczyt/zapis (Read/Write) 
 Konfiguracja (Configure) 
 Pełna kontrola (Full Control) 
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Listy dostępu Access Control List (ACL) 

 Listy ACL mogą być zdefiniowane dla każdego 
obiektu w widoku nawigacji 
 Lista ACL definiuje które operacje użytkownik może 
wykonać na obiekcie 
 Wpisy na liście ACL mogą być dziedziczone 
 Możliwe użycie grup zamiast użytkowników jako 
wpisów na liście ACL 
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Przykład listy ACL 
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Podsumowanie 

 Zapewniona współpraca LWEB-900 oraz L-STUDIO 
 Automatyka pomieszczeń stawia specyficzne 
wymagania które LWEB-900 spełnia 
 Aktualnie rozwijane nowe możliwości: 

integracja z kamerami CCTV, 
konfiguracja wielo-budynkowa (multi-site) 
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Pytania? 
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