SITE-IP SİTE GÜVENLİK PROGRAMI
GENEL
Multitek IP interkom sistemlerindeki VIP70-ALARM , VIP70-SMART , VIP71-ALARM cihazlarında alarm
özelliği mevcut olup , alarm oluşması durumunda cihaz siren çaldırarak, monitör üstünde ikaz vererek
dairede oturanlara ikaz vermektedir. Benzer şekilde alarmın olması durumunda , isteğe bağlı olarak cihazın
uygun internet bağlantısı varsa , alarm bilgileri cep telefonuna gönderilmektedir.
Bütün bunların yanında , alarma en hızlı müdahale edebilecek site güvenliğinin de durumdan haberdar
edilmesi ve güvenliğin gerekli acil önlemleri derhal alması sağlanması gerekmektedir. Bu hizmeti verebilmek
amacıyla SITE-IP adı verilen SİTE GÜVENLİK PROGRAMI geliştirilmiştir.
Bu programın , monitörlerinde güvenlik özellikleri alan ve güvenliği bulunan bütün apartman ve
sitelere kurulması tavsiye edilir. Zira bu program sayesinde alarm durumunda ortaya çıkan acil
bilgilendirme ile hızlı müdahale sağlanacak ve kişilerin can ve mal emniyeti en iyi şekilde korunmuş
olacaktır.
SITE-IP programı bir güvenlik yazılımı olup , IP interkom ağına bağlanan bir bilgisayara yüklenir. Anında
müdahale açısından bu bilgisayarın güvenlik merkezinde kurulu olması gereklidir. Bilgisayarın harici
kullanımlara kapalı olması , virüslere karşı korumalı olması tavsiye edilir.
IP INTERKOM ağındaki bir daire cihazı alarmı tespit ettiğinde , alarma ilgili blok ,daire numarası , zone ,tarih
, saat gibi bilgileri güvenlik bilgisayarına gönderir ve SITE-IP programı bunları analiz ederek görsel olarak
ekrana döker.

14.1 SITE-IP GÜVENLİK PROGRAMININ BİLGİSAYARA YÜKLENMESİ
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a) Alarm durumlarının izlenebilmesi için güvenlikte bir bilgisayara SITE-IP alarm raporlama programının
yüklenmesi ve bu bilgisayarın ip adresinin 10.99.30.1 olarak tanımlanması gerekir.
Alarm raporlama programının ayarlar /Genel Ayarlar kısmında Haberleşme Tipi Ethernet seçilir ve TCP-IP
/port numarasıda 100 olarak tanımlanır.Başka bir ayara gerek yoktur.

b) Yukarıdaki işlemler tanımlandığında , güvenlik , sitedeki her hangi bir dairede alarm oluştuğunda ,
bilgisayar ekranından alarmın hangi bloktan ,hangi daireden ve hangi alarm bölgesinden geldiğini görür ve
ekrana çıkan sayfadaki talimatlara göre ilk tedbirini alır.

