
РЪКОВОДСТВО
ЗА РАБОТА

С ПАРКИНГ БАРИЕРА



Стъпка 1. Достъп до интернет

Стъпка 2. Влизане в профила

Стъпка 3. Управление на бариера
      Влезли във Вашият акаунт веднага на екрана ви се 
визуализира бутон с изображение на автомобил.
 един клик върху бутона и бариерата се вдига, а 
бутона се обелязва като маркиран, което индилира 
“вдигната бариера”.
 с втори клик можете 
ръчно да свалите бариерата.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 
С  ПАРКИНГ БАРИЕРА И 

СОФТУЕР НА VAiOS

   В настоящото кратко ръководство можете да се запознаете и научите как се работи с 
паркинг бариера на VAiOS, управлявана през web-баирания софтуер на VAiOS.

   Всички софтуерни на VAiOS са web-базирани. Това означава, че за да можете да ра- 
ботите с тях е необходимо първо да имате достъп до интернет.

   След като напишете web-адреса или го изберете от запаметен пряк път (shortcut) от 
     устройството си, трябва да въведете избраните от Вас 
     потребителско име и парола за достъп до софтуера.

   При преминаване на автомобила датчици за- 
сичат кога да затворят бариерата, за да не падне 
върху колата.

   Ако нищо не се случи в следващите 20 секунди 
бариерата се спуска автоматично.

УПРАВЛЕНИЕ НА БАРИЕРАТА
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   С цел оптимизиране на работата и намаляване възможностите от проблеми от вся- 
какво естество, потребителските профили имат възможност само за контрол на бари- 
ерата.
   За създаване и администриране на потребителските профили е направен admin про- 
фил, който генерира профили и може да определя техния времеви достъп.

СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
   Създаването на профили (друг admin профил или потребителски) се случва от меню 
“Потребители”. 
   Менюто се достъпва от иконата за профил в горния десен ъгъл. Отваря се падащо 
меню, от което се избира пподменю “Потребители”.

   За да създадете нов профил кликнете на бутона “Добави потребител” (горе вдясно 
на прозореца).
   При досигане на по-голям брой потребителски прфили, администрирането им е 
улеснено като всяка колона в прозореца разполага с бутон за търсене по ключова 
дума, както и бутони за сортиране.
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   В отворения нов прозорец трябва да въведете данните на новия акаунт:
 Потребител: това е полето на потребителското име, с което ще се достъпва до 
системата, затова трябва да бъде изписано на латиница.
 Име: в това поле вече можете да пишете и на кирилица; тук отбелязвте името 
на човека;
 Имейл: това поле е важно да е попълнено, защото на посочения тук мейл при 
забравена парола системата може да праща допълнителен начин за достъп и ревизия 
на забравената парола;
 “Телефон”, “ПИН-код” не са задължителни за попълване полета.
 Избирате тип профил от реда “Група”, което е падащо меню.
   Накрая натиката бутона “Запиши”.

   Активира ви се бутона “Нова парола”, т.е. първо трябва да създадете профил и да го 
запишете, след което системата Ви дава право да зададете и парола за достъп до 
системата на съответния профил.

   Идентичен е начинът за създаване и на допълнителни admin акаунти. Единствено в 
реда “Група” трябва да е отбелязано “admin” вместо “users”.
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ВРЕМЕВО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА

   При изтичане на времето акаунта става неактивен, което ще рече, че потребителя 
няма да може да достъпва системата. За да има отново достъп полето “Expires” 
трябва да е празно, т.е. да се изтрие времевото ограничение или да се даде бъдещата 
дата.
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   Интересна и много удобна е фунционалността за ограничаване на времето, в което 
даден профил може да оперира със системата.

   Това се случва от същия прозорец за профила. В горната дясна част на прозореца е 
разположен бутона “Expires”. В полето отдолу може да се изпише направо или от 
съседния бутон да се избере от календара датата и часа, докогато профила може да 
оперира със системата.


