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1. Wprowadzenie 

System Car Keeper jest to zespół współpracujących ze sobą elementów komunikacyjnych 
(układy elektroniczne) oraz programowych, które pozwalają na kontrolowanie oraz 
zarządzanie ruchem pojazdów na parkingu. Oprogramowanie posiada system archiwizowania 
zdarzeń, które w razie potrzeby można przeglądać w dowolnej chwili stosując różne filtry. 
Funkcja anti-passback zabezpiecza przez nieautoryzowanym przejazdem pojazdów na 
parkingu. System posiada możliwość wprowadzania korekt na parking oraz bieżący podgląd 
zdarzeń, a także podgląd stanu parkingu.  

2. Anti-passback 

Funkcja anti-passback (czyt. „antypasbek”) jest funkcją zabezpieczającą przed przedostaniem 
się użytkownika na inną strefę w sposób nieautoryzowany. Działanie tej funkcji jest oparte na 
sprawdzaniu czy użytkownik aktualnie znajduje się w strefie, z której ma nastąpić przejście 
na strefę sąsiednią. Jeśli użytkownika nie ma na tej strefie, to system nie pozwoli na przejście. 
Daje to pełną kontrolę pozycji użytkownika oraz wymusza na użytkowniku rejestrowanie 
każdego przejścia na sąsiednie strefy. Funkcja sprawdzania jest oparta na następującym 
schemacie: 

- odczytanie identyfikatora użytkownika przez czytnik, 
- odnalezienie użytkownika w bazie systemu, 
- określenie faktycznej lokalizacji użytkownika (na podstawie lokalizacji czytnika, który 

odczytał identyfikator), 
- sprawdzenie czy fizyczna lokalizacja użytkownika zgadza się z lokalizacją 

użytkownika w bazie systemu 
- zezwolenie (w przypadku zgodności powyższego warunku) bądź brak zezwolenia na 

przejście 

3. Składniki i budowa 

W skład systemu Car Keeper wchodzą oprogramowanie oraz urządzenia podłączone do 
serwera poprzez magistralę komunikacyjną RS-485. Oprogramowanie Car Keeper jest 
systemem sieciowym. Oznacza to, że kontrolę nad parkingiem można prowadzić zdalnie – z 
innego komputera niż ten, na którym zainstalowany jest serwer systemu. Głównym 
elementem wykonawczym jest serwer, który zarządza pracą całego parkingu i to do niego 
spływają wszelkie informacje oraz żądania użytkowników parkingu, jak również osób 
nadzorujących parking. Serwer przetwarza wszelkie informacje i w sposób określony podczas 
konfiguracji parkingu, zarządza elementami systemu. Magistrala komunikacyjna pełni rolę 
wymiennika danych pomiędzy serwerem, a elementami parkingu takimi jak szlabany, 
detektory pojazdów, sygnalizatory (np. świetlne), czytniki (np. czytniki radiowe do odbierania 
sygnałów pilotów). 

4. Zasilanie awaryjne UPS 

Dla właściwego działania systemu Car Keeper bardzo zalecane jest stosowanie systemów 
podtrzymania zasilania w przypadku chwilowej przerwy w dostawie energii elektrycznej. 
Zasilanie UPS zapewnia bezpieczne wyłączenie serwera systemu w przypadku długiej 
przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz zabezpiecza przed niekontrolowanym 
wyłączeniem system w przypadku chwilowego odłączenia od zasilania. 
Dedykowanym systemem zasilania awaryjnego jest system UPSilon 2000. 
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Po pierwszym uruchomieniu oprogramowania systemu zasilania UPSilon 2000 należy 
pamiętać o wybraniu właściwego typu połączenia oprogramowaniu zasilacza UPS. W 
przypadku dedykowanego systemu zasilania jest to Mega (USB). 
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Istotny jest również oraz wybór sposobu kontroli systemu przez zasilacz UPS. Zalecane jest 
ustawienie kontroli zamknięcia systemu Windows (tym samym wyłączeniu serwera) przez 
oprogramowanie zasilacza. 
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5. Elemeny systemu Car Keeper i ich funkcje 

System Car Keeper składa się z kilku elementów stanowiących logiczną całość: 
- baza danych, 
- serwer systemu Car Keeper, 
- magistrala komunikacyjna, 
- zdalna magistrala komunikacyjna, 
- konwerter RS232/485, 
- karty CK, 
- oprogramowanie zdalnej magistrali komunikacyjnej (Car Keeper Remote 

Communication Bus), 
- program administracyjny (Car Keeper Administrator), 
- program dla portiera (Car Keeper Client). 

Wszystkie powyższe elementy komunikują się ze sobą tworząc system zarządzania 
parkingiem Car Keeper. 

5.1 Baza danych 

System Car Keeper posiada zintegrowaną bazę danych, która przechowuje wszelkie 
informacje o parkingu. Jest to konfiguracja systemu, informacje o użytkownikach i zdarzenia 
systemowe. Kopia bazy danych pozwala na odtworzenie jej w dowolnej chwili (również 
przeniesienie na inny serwer Car Keeper). Dlatego bardzo ważne jest posiadanie najbardziej 
aktualnej kopii bazy danych. Pozwoli to na odbudowanie pełnej struktury parkingu (np. w 
razie awarii) do chwili gdy kopia ta została wykonana. System Car Keeper wykorzystuje 
silnik bazodanowy PostgreSQL. 
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5.2 Serwer systemu Car Keeper 

Serwer systemu Car Keeper stanowi główny elementy wykonawczy wiążący ze sobą 
wszystkie elementy parkingu. Serwer interpretuje sygnały z urządzeń oraz programów 
systemu, następnie analizuje je zgodnie z konfiguracją następnie wysyła do programów i 
urządzeń odpowiednie sygnały. Zatem działanie serwera stanowi podstawę funkcjonowania 
parkingu. Serwer uruchamia się poprzez program administracyjny. Dopiero po uruchomieniu 
serwera cały parking może funkcjonować. 

5.3 Magistrala komunikacyjna 

Magistrala komunikacyjna stanowi łącze pomiędzy serwerem systemu Car Keeper, a 
urządzeniami parkingu. Magistrala jest to przewód elektryczny, który transmituje dane w 
standardzie RS-484. Bezpośrednio do serwera podłączony jest konwerter RS-232/485. 
Następnie do konwertera podłączony jest przewód łączący z kartami systemu Car Keeper 
(karty CK). Do kart CK, które posiadają wejścia oraz wyjścia, a także czytniki radiowe, 
podłączane są urządzenia parkingu. Są to główne szlabany, detektory pojazdów oraz 
sygnalizatory. 

5.4 Zdalna magistrala komunikacyjna 

Zdalna magistrala komunikacyjna jest magistralną komunikacyjną, która podłączona jest do 
innego niż serwer systemu Car Keeper komputera. Komunikacja serwera Car Keeper z taką 
magistralą jest przeprowadzana sieciowo poprzez serwer zdalnej magistrali (Car Keeper 
Remote Communication Bus). 

5.5 Konwerter RS232/485 

Konwerter przekształca standard komunikacyjny RS-232 (zwykle widziany jako porty 
COM1, COM2, itd. w komputerze) na standard RS-485, którym komunikują się urządzenia 
systemu Car Keeper. Zmiana magistrali jest niezbędna do znacznego zwiększenia odległości 
pomiędzy urządzeniami parkingu a serwerem. Standard RS umożliwia zwiększenie 
rozpiętości magistrali systemu Car Keeper do 1000m. Konwerter podłącza się do portu COM 
serwera lub komputera z zainstalowanym Car Keeper Remote Communication Bus. 

5.6 Karty CK 

Karty CK służą do bezpośredniej komunikacji z urządzeniami parkingu. Posiadają wejścia 
(otrzymują bieżące stany urządzeń wejściowych np. detektor pętli) oraz wyjścia (sterują 
urządzeniami, otwieranie i zamykanie szlabanu lub sterowanie sygnalizatorem, np. 
świetlnym), a także czytniki identyfikatorów. Karty CK podłączane są do magistrali 
komunikacyjnej. 

5.6.1 Karta CK 6/6RX 

Każda z kart CK 6/6RX posiada 6 wejść oraz 6 wyjść, a także wbudowany czytnik radiowy. 
Dzięki temu jest w stanie odbierać sygnały pilotów i przekazywać je do systemu Car Keeper. 
Karta ta posiada bitowy przełącznik adresów. Szczegóły dotyczące ustawienia adresu można 
znaleźć w instrukcji obsługi karty. Po zmianie ustawień na karcie należy odpiąć ją od 
zasilania i po kilku sekundach podłączyć ponownie. Czynność ta ma na celu zresetowanie 
karty oraz zastosowanie nowych ustawień adresu. 

5.7 Car Keeper Remote Communication Bus 

Car Keeper Remote Communication Bus jest to oprogramowanie (zdalnej magistrali 
komunikacyjnej) umożliwiające transmisje danych pomiędzy serwerem systemu Car Keeper 
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oraz zdalną magistralą komunikacyjną. Transmisja odbywa się sieciowo. Transfer danych jest 
możliwy tylko wtedy, kiedy na komputerze ze zdalną magistralą komunikacyjną uruchomiony 
jest serwer Car Keeper Remote Communication Bus. Należy zadbać, aby połączenie sieciowe 
na wybranym porcie sieciowym nie było blokowane przez systemy Firewall (również 
programy antywirusowe mogą posiadać Firewall). W przypadku przerwania połączenia 
sieciowego w trakcie działania serwera systemu Car Keeper z oprogramowaniem zdalnej 
magistrali komunikacyjnej, serwer Car Keeper nieustannie będzie próbował połączyć się z 
oprogramowaniem zdalnej magistrali komunikacyjnej, do chwili kiedy takie połączenie 
zostanie nawiązane i komunikacja ze zdalną magistralą komunikacyjna zostanie przywrócona. 

5.8 Car Keeper Administrator 

Aplikacja Car Keeper Administrator jest przeznaczona dla administratorów parkingu. 
Pozwala na pełne skonfigurowanie struktury parkingu oraz uprawnień dla użytkowników do 
przejazdu przez szlabany. Umożliwia wykonywanie kopi bazy danych (oraz przywracanie 
bazy danych z kopii). W programie administracyjnym można również wykonywać raporty 
zdarzeń z uwzględnieniem różnych filtrów. Po skończonej konfiguracji parkingu w programie 
administracyjnym można także uruchomić serwer. 

5.9 Car Keeper Client 

Aplikacja Car Keeper Client jest przeznaczona dla osób nadzorujących parking na bieżąco. 
Pozwala na zarządzanie użytkownikami, abonamentami, posiada prosty system kasowy oraz 
wprowadzanie korekt na parkingu, a także otwieranie ręczne szlabanów, przeglądanie 
bieżących zdarzeń. Posiada także prostą diagnostykę urządzeń. W razie wystąpienia błędów 
komunikacji serwera z urządzeniami parkingu program klienci potrafi wskazać które 
urządzenie nie komunikuje się z serwerem. Działanie program Car Keeper Client możliwe 
jest dopiero się po uruchomieniu serwera. 

6. Idea działania oraz nazewnictwo  

Zasada działania systemu Car Keeper oparta jest na przetwarzaniu danych w takiej kolejności, 
w jakiej przychodzą do systemu. Serwer Car Keeper odczytuje aktualne stany kart CK, 
następnie przetwarza te dane w sposób określony w programie Car Keeper Administrator.  
Wszystkie wyniki są zapisywane w rejestrze zdarzeń i przekazywane do kart CK magistrali 
komunikacyjnej które sterują odpowiednio urządzeniami parkingu. Wszelkie akcje wykonane 
przez serwer są też przekazywane na bieżąco do programu Car Keeper Client, który 
wizualizuje aktualny stan serwera, a tym samym stan parkingu. 
W systemie Car Keeper obowiązuje następujące nazewnictwo: 

- kanały komunikacyjne, 
- czytniki, 
- identyfikatory, 
- strefy, 
- czujniki, 
- sygnalizatory, 
- bramy, 
- stacje robocze, 
- parkingowi, 
- miejsce parkingowe, 
- grupy miejsc parkingowych, 
- kalendarze bram, 
- kalendarze opłat, 
- abonamenty, 
- użytkownicy, 
- grupy użytkowników, 
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- przejazd, 
- zdarzenia, 
- PRS. 

6.1 Kanały komunikacyjne 

Kanały komunikacyjne są to wirtualne kanały służące do wymiany danych pomiędzy 
serwerem a urządzeniami parkingowymi. W rzeczywistości kanał komunikacyjny to droga 
która łączy w sposób elektryczny serwer z urządzeniem lub funkcja urządzenia. Może to być 
kanał do np. włączenia sygnalizatora (np. świetlnego – o sygnalizatorach niżej) lub do 
zamknięcia szlabanu (zakładając że szlaban posiada dwa konektory – jeden do podnoszenia 
ramienia, a drugo do opuszczenia go). 

6.2 Czytniki 

Czytnikiem w systemie Car Keeper jest każde urządzenie które pozwala zidentyfikować 
użytkownika. Może to być czytnik radiowy, który odbierze sygnał pilota (identyfikatora) 
należący do użytkownika w systemie. Czytnik przesyła każdy odczytany identyfikator do 
serwera sytemu. 

6.3 Identyfikatory 

Identyfikator jest tym, co potrafi odczytać czytnik systemu Car Keeper. W praktyce 
identyfikatorem jest pilot radiowy (w przypadku radiowych kart CK 6/6RX). Innymi 
przykładami identyfikatora mogą być tablica rejestracyjna (dla systemu PRS), tag RFID (dla 
systemu zdalnej identyfikacji radiowej RFID), itp. 

6.3.1 Piloty 

Piloty są to radiowe nadajniki, które posiadają numer seryjny na podstawie którego system 
Car Keeper jest w stanie zidentyfikować użytkownika. Oprócz numeru seryjnego posiadają 
także kod kroczący, który zmienia się z każdym wciśnięciem przycisku pilota. Kod kroczący 
ma na celu zabezpieczenie przez zapisaniem i odtworzeniem radiowej transmisji. Dwukrotne 
odebranie przez czytnik tego samego strumienia danych z pilota powoduje generowanie 
zdarzenia odtworzenia sygnału identyfikatora. 
 

! 

Jeśli pilot będzie kilkukrotnie użyty poza zasięgiem czytnika systemu Car Keeper, 

możliwe jest, że system zignoruje sygnał pilota i będzie oczekiwał na kolejny 

sygnał pilota, który będzie zawierał odpowiednio zwiększony kod kroczący. Jest to 

zabezpieczenie transmisji mające na celu wyeliminowanie sfałszowanego sygnału 

pilota. 

 

6.4 Strefy 

Każdy parking posiada strefy. Zależnie od wielkości parkingu może zawierać jedną lub 
więcej stref. To co znajduje się poza parkingiem też jest strefą. Otoczeniem parkingu. Strefą, 
która znajduje się poza parkingiem. Jeśli mamy parking, który posiad garaż, to faktycznie 
mamy na parkingu dwie strefy: 

- Parking, 
- Garaż 

Strefy w systemie Car Keeper posiadają jedną istotną cechę. Strefy są całkowicie 
odseparowane od siebie. Mogą mieć wspólną granicę, jednak nie mogą na siebie nachodzić. 
Nie istnieje część wspólna stref. Aby poruszanie się pomiędzy strefami było możliwe muszą 
pomiędzy nimi występować bramy (o bramach niżej), które pełnią rolę przejścia granicznego 
stref. 
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Strefy mogą być zagnieżdżane w sobie. Przedstawia to powyższy przykład (strefy: Parking 
oraz Garaż – będący wewnątrz strefy Parking). Strefa która jest wewnątrz innej strefy jest 
strefa wewnętrzną, natomiast strefa, które zawiera inną strefę (lub strefy) jest strefą 
zewnętrzną. Nazewnictwo takie stosowane jest odrębnie dla każdej pary stref. Dlaczego? 
Wynika to z tego, że strefy można zagnieżdżać w nieskończoność. Stojąc na granicy stref po 
jednej stronie zawsze jest strefa zewnętrzna, a po drugiej stronie strefa wewnętrzna. Należy 
jednak pamiętać o tym, że strefa wewnętrzna to ta, która jest wewnątrz innej strefy. Może 
zdarzyć się, że dwie strefy sąsiadują ze sobą. Powiedzmy, że garaż ma wspólną granicę z 
parkingiem, ale znajduje się poza parkingiem. Załóżmy, że do tego garażu można wjechać 
tylko poprzez parking. Zatem garaż będzie strefą wewnętrzną relatywnie do parkingu dlatego, 
że do garażu można wjechać z parkingu. 
Jeśli na parkingu są dwie strefy do których wjazd jest dostępny z tego samego poziomu 
zagnieżdżenia stref (np. bezpośrednio z otoczenia parkingu), ale są ze sobą połączone bramą 
wtedy żadna z nich nie jest zewnętrzna, ani wewnętrza. Koncepcja systemu Car Keeper 
jednak wymusza wskazanie strefy zewnętrznej i strefy wewnętrznej. W takim przypadku 
należy dowolnie wybrać która strefa będzie zewnętrzna a która wewnętrzna. 

6.5 Czujniki 

Czujniki w systemie Car Keeper są to wszelkiego rodzaju urządzenia, które umożliwiają 
detekcję pojazdu przy bramie. Czujnikiem może być pętla indukcyjna połączona z detektorem 
pętli. Wówczas detektor pętli podłączany jest do wejścia karty (kanał wejściowy). Czujniki 
(podobnie jak strefy) mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. Czujniki znajdują się na strefach 
(po obu stronach bramy). Dlatego sposób interpretacji czujników zewnętrznych i 
wewnętrznych jest taki sam jak w przypadku stref zewnętrznych i wewnętrznych. 

6.6 Sygnalizatory 

Jak sama nazwa wskazuje, sygnalizatory są to urządzenia służące do sygnalizowania 
użytkowników. Może to być światło zielone lub czerwone sygnalizujące o zezwoleniu na 
przejazd przez bramę lub nie. Sygnalizatory sygnalizują wystąpienie w systemie Car Keeper 
pewnego zdarzenia. Otwarcie szlabanu może zostać połączone z sygnalizatorem zielonym 
które świetlnie informuje o możliwości przejazdu. 

6.7 Bramy 

Bramy w systemie Car Keeper to wszelkiego rodzaju urządzenia umożliwiające poruszanie 
się pomiędzy strefami. Fizycznie bramami mogą być szlabany, bramy oraz różnego rodzaju 
urządzenia pełniące funkcję blokady przejazdu. Należy pamiętać, że bramą powinno być takie 
urządzenie które skutecznie (szybko) zablokuje przejazd kolejnemu użytkownikowi 
czekającemu w kolejce na przejazd. Stosowanie bram wolnobieżnych w systemie kontroli 
dostępu może spowodować, iż pojazd przedostanie się w sposób nieautoryzowany na inną 
strefę bez wiedzy samego systemu. Uniemożliwi to użytkownikowi w przyszłości wyjazd ze 
strefy na którą dostał się w nieautoryzowany sposób. Dzieje się tak w związku z działaniem 
funkcji anti-passback. 

6.8 Stacje robocze 

Stacja robocza to komputer połączony do systemu Car Keeper (poprzez sieć komputerową), 
na którym zainstalowany jest program Car Keeper Client. Stacja robocza pozwala na zdalne 
(odległe od serwera systemu Car Keeper) zarządzanie parkingiem, użytkownikami oraz 
innymi komponentami parkingu dostępnymi w programie klienckim. 

6.9 Parkingowi 
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Parkingowy systemu Car Keeper to użytkownik stacji roboczej, który identyfikuje się 
loginem, a potwierdza swoją tożsamość hasłem. Parkingowi mają możliwość zdalnym 
zarządzaniem parkingiem. 

6.10 Miejsce parkingowe 

Miejsce parkingowe w systemie Car Keeper jest to wirtualny odpowiednik fizycznego 
miejsca dla pojazdu na parkingu. 

6.11 Grupy miejsc parkingowych 

Grupa miejsc parkingowych pozwala łączyć miejsca parkingowe w grupy. W systemie 
Car Keeper każde miejsce parkingowe musi należeć do jakiejś grupy miejsc parkingowych. 
Grupy miejsc są następnie umieszczane na strefach które należą do parkingu. Tym samym 
miejsca parkingowe pojazdów są umieszczane na strefach parkingu. Grupy miejsc 
parkingowych mogą posiadać miejsca parkingowe przydzielane użytkownikom 
abonamentowym ma na stałe lub jedno dowolne miejsce z grupy miejsc parkingowych. 

6.12 Kalendarze bram 

Kalendarze bram pełnią rolę grafików, zgodnie z którymi użytkownicy mogą (lub nie) 
poruszać się pomiędzy strefami. Ponieważ poruszanie się pomiędzy strefami jest możliwe 
tylko poprzez bramy, w istocie kalendarze bram pełnią rolę uprawnień dla bram. Kalendarze 
bram pozwalają na określenie z dokładnością do godziny czy brama dla grupy użytkowników 
jest dostępna (czy mogą przejechać przez bramę). Kalendarz bram można dowolnie łączyć z 
bramą oraz grupą użytkowników, nadając tym samym uprawnienia do przejazdu grupie 
użytkowników przez określoną bramę (zgodnie z grafikiem kalendarza). 

6.13 Kalendarze opłat 

Kalendarze opłat pozwalają na określenie stawki godzinowej za pobyt na parkingu dla 
użytkowników jednorazowych. Na podstawie kalendarzy opłat obliczana jest kwota do 
zapłacenia podczas wyjazdu użytkownika jednorazowego z parkingu. 

6.14 Abonamenty 

Abonamenty w systemie Car Keeper określają dostępność miejsca parkingowego dla 
określonego użytkownika w czasie. Abonament określa czas rozpoczęcia (można 
zarezerwować miejsce dla użytkownika w przyszłości, np. za miesiąc), czas trwania, miejsce 
parkingowe lub grupa miejsca parkingowych (zależnie od rodzaju grupy miejsc 
parkingowych). Abonamenty można współdzielić pomiędzy użytkownikami 
abonamentowymi. To znaczy, można stworzyć abonament dla użytkownika A na określone 
miejsce parkingowe, następnie dodać współdzielenie tego miejsca dla użytkownika B. W 
takiej konfiguracji użytkownicy A oraz B mają jedno miejsce parkingowe. Wjazd dowolnego 
z tych użytkowników na miejsce spowoduje zablokowanie możliwości wjazdu drugiemu 
użytkownikowi. 

6.15 Użytkownicy 

Użytkownicy systemu Car Keeper to użytkownicy korzystający z parkingu. W systemie 
Car Keeper istnieje kilka rodzajów użytkowników: 

- użytkownicy abonamentowi, 
- użytkownicy jednorazowi, 
- użytkownicy specjalni. 

6.15.1 Użytkownicy abonamentowi 
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Użytkownicy abonamentowi systemu Car Keeper posiadają własne identyfikatory. Umożliwia 
to im swobodne poruszanie się po parkingu bez konieczności nadzory obsługi parkingu. 
Dostępność wolnego miejsca dla użytkownika abonamentowego określa abonament. 

6.15.2 Użytkownicy jednorazowi 

Użytkownicy jednorazowi systemu Car Keeper mogą wjeżdżać na parking tylko za pomocą 
obsługi parkingu. Użytkownicy tacy są rejestrowani podczas wjazdu na parking. W chwili 
wyjazdu obsługa parkingu pobiera opłaty za pobyt na parkingu zgodnie z kalendarzem opłat. 

6.15.1 Użytkownicy specjalni 

Użytkownicy specjalni systemu Car Keeper nie posiadają identyfikatorów, ani nie płaca za 
pobyt na parkingu. Jest to grupa użytkowników niepasujących do pozostałych grup. 
Użytkownicy specjalni nie muszą zajmować miejsca parkingowego (zależnie od ustawień 
grupy). Użytkownikiem specjalnym może być taxi, policja, itp. 

6.16 Grupy użytkowników 

Grupy użytkowników pozwalają na łączenie użytkowników w grupy. Dzięki temu łatwo 
można zarządzać uprawnieniami użytkowników do bram. W związku z istnieniem kilku 
rodzajów użytkowników istnieje również kilka rodzajów grup użytkowników. Są to 
odpowiednio: 

- grupa użytkowników abonamentowych, 
- grupa użytkowników jednorazowych, 
- grupa użytkowników specjalnych. 

Każda z rodzajów grup użytkowników posiada inne atrybuty, co związane jest z innymi 
możliwościami odpowiednich rodzajów użytkowników. 

6.17 Przejazd 

Przejazd w systemie Car Keeper określa szereg procedur które maja na celu przeniesienie 
użytkownika na sąsiednią strefę. Zanim dojdzie do uruchomienia procedury przejazdu system 
Car Keeper sprawdza czy przejazd może zostać utworzony. System weryfikuje następujące 
czynniki: 

- odnalezienie użytkownika w bazie na podstawie użytego identyfikatora 
- obecność pojazdu w zasięgu czujnika przed bramą (jeśli występuje), mając na 

względzie zamierzony kierunek jazdy użytkownika, 
- obecność innego pojazdu po drugiej stronie bramy (w przypadku wąskiego przejazdu, 

gdy dwa pojazdy nie mogą siebie ominąć i włączona jest funkcja kontrola kolizji dla 
bramy), 

- posiadanie abonamentu (użytkownicy abonamentowi), 
- sprawdzenie czy miejsce parkingowe użytkownika jest zajęte (miejsce współdzielone), 
- sprawdzenie czy dla użytkownika nie został wcześniej utworzony przejazd, 
- określenie zamierzonego kierunku jazdy użytkownika, 
- uprawnienia użytkownika do bramy (na podstawie uprawnień grupy użytkowników do 

której użytkownik należy), 
- wykonanie funkcji anti-passback, 
- utworzenie przejazdu, 

Wykonanie powyższych kroków umożliwia przejazd na sąsiednią strefę parkingu. Kolejne 
etapy działania serwera systemu Car Keeper w kontekście utworzonego przejazdu mają na 
celu przeprowadzenie użytkownika na sąsiednią strefę oraz zakończenie procedury przejazdu. 
Etapy te są następujące: 

- otworzenie bramy użytkownikowi, 
- oczekiwanie na zjazd z czujnika przed bramą (jeśli występuje), 
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- oczekiwanie na wjazd na czujnik za bramą (jeśli występuje), 
- oczekiwanie na zjazd z czujnika za bramą (jeśli występuje), 
- zamknięcie bramy, 
- ustawienie użytkownika na sąsiedniej strefie (po drugiej stronie bramy), 
- oczekiwanie na upłynięcie czasu przez który użytkownik nie może otworzyć bramy, 
- zakończenie przejazdu. 

Wykonanie pomyślnie powyższych etapów spowoduje przeniesienie użytkownika w systemie 
na strefę po drugiej stronie bramy. 

6.18 Zdarzenia 

Zdarzenia w systemie Car Keeper jest to chronologiczny rejestr systemu, które przechowuje 
w formie archiwum zdarzenia które miały miejsce na parkingu w przeszłości. 

6.18.1 Rodzaje zdarzeń 

Poniżej znajduje się kompletną lista zdarzeń jakie mogą nastąpić oraz opis w jakich 
sytuacjach mogą zostać one generowane: 

- Czujnik wewnętrzny aktywny, uaktywnienie czujnika będącego w strefie bardziej 
zbliżonej do wewnątrz parkingu. 

- Czujnik wewnętrzny nieaktywny, dezaktywację czujnika będącego w strefie bardzie 
zbliżonej do wewnątrz  parkingu. 

- Otwarcie bramy, otwarcie bramy przez parkingowego obsługującego program 
Car Keeper Client, 

- Otwarcie bramy dla wjazdu użytkownika, otwarcie bramy przez serwer systemu 
Car Keeper w celu umożliwienia użytkownikowi wjazdu na strefę, 

- Otwarcie bramy dla wyjazdu użytkownika, otwarcie bramy przez serwer systemu 
Car Keeper w celu umożliwienia użytkownikowi wyjazdu ze strefy, 

- Zamknięcie bramy, zamknięcie bramy przez system parkingowy lub parkingowego 
obsługującego program, 

- Grupa użytkowników nie ma prawa przejazdu przez bramę, grupa użytkowników do 
której użytkownik który chce przejechać przez bramę należy, nie ma prawa do 
przejazdu przez bramę. 

- Kalendarz bram nie daje prawa do przejazdu użytkownikowi z tej grupy, użytkownik z 
grupy użytkowników nie może w tej chwili przejechać przez bramę, ponieważ jest ona 
dla jego grupy użytkowników o tej godzinie zamknięta. 

- Użytkownik nie znajduje się na właściwej strefie parkingu, użytkownik przejechał 
przez bramę bez wiedzy systemu parkingowego i teraz powinien znajdować się na 
innej strefie. 

- System oczekuje już przejazdu tego użytkownika przez bramę, użytkownik który chce 
przejechać przez bramę ponownie zgłasza chęć przejazdu (np. przy użyciu pilota),  

- System oczekuje już przejazdu innego użytkownika przez bramę, pojazd przejeżdża już 
przez bramę, kolejny musi poczekać, aż przejazd zakończy się (pojazd przejedzie na 
druga stronę bramy i znajdzie się poza zasięgiem czujnika), 

- Kolizja przejazdu, czujniki po obu stronach bramy są aktywne, jeden pojazd musi 
wycofać się, 

- Czujnik przed bramą nie jest aktywny, system oczekuje że przed bramą (zależnie od 
tego czy użytkownik ma wyjechać ze strefy czy do niej wjechać) pojazd musi się 
znajdować. Jeśli pojazd znajduje się na czujniku przed bramą, oznacza to, że 
użytkownik powinien znajdować się na innej strefie (być może z drugiej strony tej 
samej bramy), 

- Zarezerwowano ostatnie wolne miejsce w grupie miejsc, ostatnie miejsce w grupie 
miejsc zostało zarezerwowane, 

- Jest wolne miejsce w grupie miejsc, zwolniło się miejsce w grupie miejsc, 
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- Użytkownik nie ma abonamentu, użytkownik abonamentowy nie ma abonamentu na 
żadne miejsce parkingowe i nie może zostać wpuszczony na teren parkingu, 

- Identyfikator niezarejestrowany, czytnik odczytał numer identyfikatora, który nie jest 
wprowadzony do systemu, 

- Sygnał identyfikatora zeskanowany i odtworzony, system wykrył, że sygnał 
identyfikatora jakiego użyto został wcześniej już zarejestrowany w systemie, teraz jest 
najprawdopodobniej odtworzony z urządzenia rejestrującego sygnały w celu 
niepożądanego wjazdu (bądź wyjazdu) na parking. Jeśli normalne używanie 
identyfikatora generuje takie zdarzenie, to trzeba identyfikator zablokować a następnie 
odblokować. 

- Przycisk identyfikatora nieaktywny, użyto przycisk identyfikatora, który nie ma 
przypisanej żadnej akcji, 

- Identyfikator zablokowany, identyfikator został zablokowany przez obsługę parkingu, 
- Przejazd anulowany, użytkownik za długo zwlekał na wjazd przed bramą i system 

zwolnił bramę w celu umożliwienia przejazdu użytkownikowi, 
- Wjazd na parking, użytkownik wjechał na parking 
- Wyjazd z parkingu, użytkownik wyjechał z parkingu 
- Przejazd na inną strefę parkingu, użytkownik przejechał na inną strefę parkingu, 
- Brak wolnych miejsc w grupie miejsc, w grupie miejsc nie ma wolnych miejsc 

parkingowych 
- Wszystkie miejsca w grupie są wolne, w grupie miejsc parkingowych wszystkie 

miejsca są nie zarezerwowane, 
- W grupie miejsc nie ma użytkownika z wybranej grupy użytkowników, system nie 

znalazł użytkownika ze wskazanej grupy użytkowników we wskazanej grupie miejsc 
parkingowych, 

- Korekta - Wyjazd z parkingu, obsługa parkingu umieściła użytkownika poza 
parkingiem, 

- Korekta - Wjazd na parking, obsługa parkingu umieścił użytkownika na parkingu, 
- Korekta - Przejazd na inną strefę parkingu, obsługa parkingu przeniosła użytkownika 

na określona strefę parkingu, 
- Korekta - Ustawienie użytkownika na miejscu parkingowym, obsługa parkingu 

ustawiła użytkownika na określonym miejscu parkingowym, 
- Zarezerwowano ostatnie wolne miejsce na parkingu, na parkingu nie ma już wolnych 

miejsc, 
- Jest wolne miejsce na parkingu, na parkingu jedno miejsce zostało zwolnione, 
- Czujnik zewnętrzny aktywny, pojazd wjechał na czujnik przed bramą, 
- Czujnik zewnętrzny nieaktywny, pojazd zjechał z czujnika przed bramą, 
- Miejsce użytkownika jest zajęte, wszystkie miejsca zarezerwowane dla użytkownika są 

zajęte (np. abonament współdzielony lub bez rezerwacji), 
- Nieznany pojazd użytkownika, PRS odczytał rejestrację użytkownika, która nie 

znajduje się na liście pojazdów użytkownika (odnalezionego na podstawie 
identyfikatora, np. pilota)  

- Pojazd istnieje już w bazie systemu, pojazd stojący przed bramą posiada numer 
rejestracyjny który należy do innego użytkownika (wymagany odczyt PRS), 

- Błąd zmiany pojazdu użytkownika, nie powiodła się próba zmiany pojazdu 
użytkownika w bazie 

- Korekta pojazdu użytkownika, aktualny pojazd użytkownika został skorygowany 
- Próba wyjazdu użytkownika abonamentowego jako jednorazowy, pojazd przed bramą 

został odnaleziony na liście użytkowników abonamentowych, a próbuje wyjechać jako 
użytkownik jednorazowy (wymagany odczyt PRS), 

- Próba wyjazdu użytkownika abonamentowego jako specjalny, pojazd przed bramą 
został odnaleziony na liście użytkowników abonamentowych, a próbuje wyjechać jako 
użytkownik specjalny (wymagany odczyt PRS), 
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- Oczekiwanie na aktywację czujnika zewnętrznego, pojazd jest w zasięgu czujnika 
zewnętrznego przy bramie, ale musi upłynąć czas potrzebny do aktywacji czujnika, 

- Przerwano oczekiwanie na aktywację czujnika zewnętrznego, oczekiwanie na 
upłynięcie czasu na aktywację czujnika został przerwany – pojazd oddalił się z zasięgu 
czujnika 

- Oczekiwanie na aktywację czujnika wewnętrznego, pojazd jest w zasięgu czujnika 
wewnętrznego przy bramie, ale musi upłynąć czas potrzebny do aktywacji czujnika, 

- Przerwano oczekiwanie na aktywację czujnika wewnętrznego, oczekiwanie na 
upłynięcie czasu na aktywację czujnika został przerwany – pojazd oddalił się z zasięgu 
czujnika 

- Tymczasowo zablokowano możliwość wjazdu przez bramę, możliwość wjazdu przez 
bramę użytkownika abonamentowego (najczęściej bez abonamentu) została 
tymczasowo zablokowana dla użytkownika, ponieważ próbuje wjechać na parking 
jako inny rodzaj użytkownika (wymagany odczyt PRS, przejazd będzie możliwy po 
zjechani a następnie wjechaniu ponownie w pole działania czujnika), 

- Tymczasowo zablokowano możliwość wyjazdu przez bramę, możliwość wyjazdu przez 
bramę użytkownika abonamentowego (najczęściej bez abonamentu) została 
tymczasowo zablokowana dla użytkownika, ponieważ próbuje wyjechać z parkingu 
jako inny rodzaj użytkownika (wymagany odczyt PRS, przejazd będzie możliwy po 
zjechani a następnie wjechaniu ponownie w pole działania czujnika), 

- Antipassback włączony, funkcja anti-passback została włączona dla bramy, 
- Antipassback wyłączony, funkcja anti-passback została wyłączona dla bramy, 
- Antipassback wyłączony - przejazd możliwy, funkcja anti-passback jest wyłączona dla 

bramy dlatego przejazd jest możliwy (użytkownik nie znajduje się na strefie przed 
bramą), 

- Słaba bateria w pilocie, pilot użytkownika ma słaba baterią (obsługują tylko nowsze 
karty CK systemu Car Keeper), 

- Problem z łącznością magistrali, wystąpiły problemy z komunikacją z urządzeniami 
podłączonymi do magistrali systemu Car Keeper, 

- Łączność magistrali przywrócona, problemy z komunikacja z urządzeniami systemu 
Car Keeper już nie występują, 

- Synchronizacja użytkownika, użytkownik nie znajduje się na strefie przed bramą, 
jednak został przeniesiony na ta strefę z uwagi na konieczność synchronizacji i 
przejazd będzie możliwy, 

- Awaria otwarcia bramy, brama nie otworzyła się w prawidłowy sposób, albo 
krańcówka otwarcia jest nieaktywna, albo nadal jest aktywna również krańcówka 
zamknięcia, 

- Awaria zamknięcia bramy, brama nie zamknęła się w prawidłowy sposób, albo 
krańcówka zamknięcia jest nieaktywna, albo nadal jest aktywna również krańcówka 
otwarcia, 

- Krańcówka otwarcia aktywna, krańcówka otwarcia bramy jest aktywna, brama 
otworzyła się 

- Krańcówka otwarcia nieaktywna, krańcówka otwarcia bramy jest nieaktywna, brama 
zaczęła zamykać się 

- Krańcówka zamknięcia aktywna, krańcówka zamknięcia bramy jest aktywna, brama 
zamknęła się 

- Krańcówka zamknięcia nieaktywna, krańcówka zamknięcia bramy jest nieaktywna, 
brama zaczęła się otwierać, 

- System uruchomiony, system został uruchomiony i obsługuje parking, 
- Zatrzymywanie systemu, oznacza, że system rozpoczął procedurę zatrzymania, która 

zakończy się, w chwili ukończenia ostatniego przejazdu, przy czym nowe przejazdy 
nie są już tworzone, 
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- System zatrzymany, oznacza, że system został zatrzymany w sposób prawidłowy i od 
chwili wystąpienie zdarzenia nie obsługuje parkingu. 

6.19 PRS 

Plate Recognition System jest systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych. System 
Car Keeper posiada możliwość integracji systemu PRS firmy Alnet Systems. Integracja ta 
polega na bieżącym odczytywaniu przez system Car Keeper tablic rejestracyjnych 
rozpoznanych przez system PRS firmy Alnet Systems. Odczytane tablice rejestracyjne mogą 
być wykorzystane jako identyfikatory do weryfikacji użytkowników przez bramą. 
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7. Instalacja systemu Car Keeper 

Instalator systemu Car Keeper zawiera zestaw programów do automatycznego zainstalowania 
systemu na komputerze. W przypadku wykrycia przez instalator serwera poprzednich wersji 
systemu Car Keeper, instalator zatrzyma aktualnie działający na komputerze system 
Car Keeper oraz wykona aktualną wersję kopii bazy. Następnie instalator zaktualizuje system 
Car Keeper i przywróci wykonaną kopię bazy odbudowując tym samym strukturę systemu w 
nowej wersji. Ingerencja użytkownika w pracę instalatora została ograniczona do minimum. 
Po uruchomieniu programu cksetup4.0.exe – instalatora systemu Car Keeper – instalator 
poinformuje o możliwości zatrzymania serwera systemu Car Keeper jeśli aktualnie jest 
uruchomiony na komputerze. W pierwszym kroku instalator przedstawi warunki licencji 
użytkowania systemu Car Keeper. Warunki należy przeczytać i zaakceptować. W przypadku 
gdy nie zgadzasz się z warunkami licencji, anuluj instalację. W dalszym kroku instalacji 
należy wskazać katalog instalacji (zalecane jest pozostawienie katalogu bez zmian) oraz 
wybrać komponenty instalacji.  
 

 
 
W przypadku, gdy całość systemu ma być na jednym komputerze należy wybrać opcję 
Serwer i stacja robocza. Jeśli serwer ma być na innym komputerze niż stacje robocze to 
serwer należy zainstalować tylko na jednym komputerze (na tym, do którego jest podłączona 
magistrala komunikacyjna), a stacje robocze na pozostałych. Jeśli wymagane jest 
zainstalowanie zdalnej magistrali komunikacyjnej na komputerze w sieci, należy wybrać 
opcję Tylko zdalna magistrala komunikacyjna, co umożliwi serwerowi systemu Car Keeper 
na łączność ze zdalną magistralą komunikacyjną, na której będzie zainstalowane 
oprogramowanie tej magistrali. Jeśli na komputerze z zainstalowaną zdalną magistralą 
komunikacyjną ma również działać program do obsługi parkingu (program kliencki), zalecane 
jest wybranie opcji Zdalna magistrala komunikacyjna i stacja robocza. 
W dalszym etapie zbierania informacji przez instalator wybieramy folder w Manu Start oraz 
utworzenie skrótów programów systemu Car Keeper na pulpicie. Po zebraniu wszelkich 
informacji od użytkownika instalator przestępuje do instalacji oprogramowania na 
komputerze. 
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Po zakończeniu instalacji instalator pokaże plik zmian oraz (w przypadku komponentów 
zawierających serwer) uruchomi program administracyjny systemu Car Keeper. Plik zmian 
zawiera informacje o nowościach, poprawkach w stosunku do poprzedniej wersji systemu. 
Pierwsze (po instalacji) uruchomienie programu Car Keeper Administrator umożliwia 
wstępne skonfigurowanie systemu do pracy. 
 

 
 
W przypadku gdy nie określono hasła administratora program poprosi o podanie hasła. 
 

 
 
Należy utworzyć hasło administratroa systemu Car Keeper (lub zostawić puste haslo) 
potwierdzając przycikiem OK. W przypadku gdy hasło administratora zostało ustawione 
wczesniej (wcześniejsza instalacja systemu) należy podać to hasło. Nastapi zalogowanie do 
systemu oraz opcjonalnie uruchomioony zostanie kreator konfiguracji systemu Car Keeper. 

8. Instrukcja obsługi 

8.1 Konwerter bazy 

Konwerter bazy jest oprogramowaniem służącym do konwersji bazy danych starszej wersji 
systemu Car Keeper do bieżącej wersji. 
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Panel Baza o konwersji zawiera pola określające dane połączeniowe z bazą, która będzie 
konwertowana. Pola te można wpisać ręcznie (odczytując dane z okna opcji programu 
Car Keeper Administrator w sekcji Baza danych) lub można też użyć przycisku Pobierz 

konfiguracje Car Keeper, który po podaniu hasła administratora systemu Car Keeper pobierze 
dane bazy z programu Car Keeper Administrator. Po wypełnieniu panelu Baza do konwersji 
można użyć przycisku Konwertuj bazę. Rozpoczęcie konwersji bazy otwiera okno wyboru 
docelowego miejsca wykonania kopii bazy. W sytuacji gdyby konwersja nie powiodła się 
można użyć tej kopii do przywrócenia bazy w celu ponownej konwersji.  

! Nie zawsze wymagane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy przed konwersją.  

 

! 
Operacja konwersji bazy może być czasochłonna. Zależy to od wielkości 

istniejącej bazy danych systemu Car Keeper. 

 
Po zakończeniu działania programu konwertującego baza danych z bieżącej konfiguracji 
systemu jest już gotowa do współpracy z nową wersją systemu Car Keeper. 

8.2 Car Keeper Remote Communication Bus 

Car Keeper Remote Communication Bus jest oprogramowaniem umożliwiającym połączenie 
ze zdalną magistralą komunikacyjną poprzez sieć Ethernet. Składa się z programu 
administracyjnego oraz z usługi, pełniącej rolę programu wykonawczego. Usługa działa w tle, 
a wszelkie opcje konfiguracyjne zawarte są w programie administracyjnym Car Keeper 
Remote Communication Bus Administrator. 
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Powyższe okno przedstawia program administracyjny oprogramowania zdalnej magistrali 
komunikacyjnej. Składa się ono z czterech paneli. 
Panel Serwer Car Keeper Remote Communication Bus umożliwia kontrolowanie usługi 
obsługującej magistralę komunikacyjną, która dla serwera Car Keeper jest zdalną magistralą 
komunikacyjną (działa na komputerze podłączonym do sieci). Przyciski tego panelu są 
dostępne zależnie od stanu serwera zdalnej magistrali komunikacyjnej. Przycisk Uruchom 
pozawala na uruchomienie usługi i udostępnienie tym samym magistrali komunikacyjnej 
innemu komputerowi (z zainstalowanym systemem Car Keeper). Przycisk Restart pozwala na 
zatrzymanie i ponowne uruchomienie usługi, natomiast przycisk Zatrzymaj pozwala na 
zatrzymanie usługi zdalnej magistrali komunikacyjnej. 
Panel Logowanie administratora pozwala na zalogowanie administratora w celu zarządzania 
konfiguracja usługi zdalnej magistrali komunikacyjnej. Logowanie administratora wymaga 
podania hasła administratora. Po poprawnym zalogowaniu (wpisaniu właściwego hasła) 
dostępne są panele  Uruchamianie serwera po starcie systemu oraz Ustawienia. Przycisk 
Wyloguj umożliwia wylogowanie administratora. Przycisk Zmień hasło umożliwia zmianę 
hasła administratora. 
 

! 
Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu programu hasło administratora jest 

puste. 

 
Panel Uruchamianie serwera po starcie systemu umożliwia ustawienie autostartu serwera 
zdalnej magistrali komunikacyjnej po włączeniu komputera. Nawet gdy użytkownik nie jest 
zalogowany usługa zdalnej magistrali komunikacyjnej może działać i udostępniać serwerowi 
systemu Car Keeper obsługę urządzeń CK podłączonych do magistrali komunikacyjnej. 
Działanie opcji Pozostaw zatrzymany powoduje, że serwer zdalnej magistrali komunikacyjnej 
jest zatrzymany po włączeniu komputera (systemu Windows), natomiast opcja Uruchom 
pozwala na automatyczny start usługi zdalnej magistrali komunikacyjnej. Opcja Uruchom jest 
zalecana, ponieważ w razie wyłączenia zasilania po ponownym włączeniu komputera 
łączność zostanie automatycznie przywrócona. 
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Panel Ustawienia posiada opcje umożliwiające skonfigurowanie działania usługi zdalnej 
magistrali komunikacyjnej. Pole Port COM z podłączoną magistralą komunikacyjną określa 
numer portu COM do którego podłączona jest fizycznie w komputerze magistrala 
komunikacyjna, która zostanie udostępniona serwerowi Car Keeper. Pole Port TCP/IP 

połączenia serwera Car Keeper (1137) określa sieciowy port komunikacyjny z którym serwer 
Car Keeper będzie próbował się połączyć w celu uzyskania łączności ze zdalna magistralą 
komunikacyjną. Domyślna wartość jest wpisana w nawiasie. Jest to port 1137. Pole Folder 

przechowywania logów serwera umożliwia wprowadzenia ścieżki do katalogu, w którym 
serwer zdalnej magistrali komunikacyjnej będzie zapisywał logi działania. Logi można 
przeglądać w celach diagnostycznych (ustalenie wadliwego działania serwera magistrali 
komunikacyjnej). 
Przycisk Zapisz ustawienia umożliwia zapisanie danych zmienionych w panelach 
Uruchamianie serwera po starcie systemu oraz Ustawienia. 
 

! 
Zapisanie zmian nie spowoduje automatycznego uruchomienia serwera zdalnej 

magistrali komunikacyjnej w przypadku wybrania opcji Uruchom w panelu 

Uruchamianie serwera po starcie systemu. Aby uruchomić serwer należy użyć 

przycisku Uruchom lub zrestartować komputer. 

 
Menu górne rozwijane posiada funkcje odpowiadające przyciskom okna głównego programu 
administracyjnego). Opcją której nie ma na oknie głównym jest Logo błędów serwera. 
Pozwala ona na pokazanie listy logów (wpisów) błędów serwera. 
 

 
 
Po wybraniu pliku z logami, należy wcisnąć przycisk Szczegóły aby zobaczyć zawartość pliku 
z lgami. 

8.3 Car Keeper Administrator 

Car Keeper Administrator jest programem administracyjnym służącym do konfigurowania 
struktury parkingu oraz grup użytkowników i ich uprawnień. Program posiada również opcje 
raportowania zdarzeń systemowych oraz zarządzania bazą danych, a także uruchamiania i 
zatrzymywania serwera systemu Car Keeper. 

8.3.1 Uruchamianie programu Car Keeper Administrator 
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Po poprawnym zainstalowaniu Systemu Car Keeper uruchamianie programu 
konfiguracyjnego odbywa się z Menu Start systemu Windows lub z ikony na pulpicie 
Car Keeper Administrator. 
Aby uruchomić program Car Keeper Administrator w trybie szybkiej konfiguracji wstępnej 
należy uruchomić program ze skrótu Car Keeper - pierwsze uruchomienie lub uruchomić z 
opcją /firstrun. 

8.3.2 Obsługa programu 

Wszystkie funkcje programu administracyjnego dostępne są w menu górnym rozwijanym. 

8.3.2.1 Administrator ���� Zaloguj administratora / Wyloguj administratora 

Polecenie przeznaczone do zalogowania użytkownika uprawnionego do przeprowadzania 
konfiguracji Systemu Car Keeper. Po jego wywołaniu pojawia się okno wymagające od 
użytkownika wprowadzenia hasła administratora nadzorującego pracę serwera. Po 
zalogowaniu możliwe jest wykonywanie wszelkich opcji administracyjnych. 

8.3.2.2 Administrator ���� Zmień hasło administratora 

Polecenie pozwala na zmianę hasła administratora systemu Car Keeper. Należy wpisać 
aktualne hasło do systemu oraz nowe dwukrotnie. Nowe hasło obowiązuje natychmiast po 
jego zmianie. 
 

! 
Należy zawsze pamiętać swoje hasło ponieważ nie ma możliwości odzyskania 

hasła w przypadku jego utraty lub zapomnienia. 

8.3.2.3 Administrator ���� Uruchom serwer 

Polecenie to służy do włączania serwera. Uruchomienie serwera jest niezbędne do 
rozpoczęcia funkcjonowania całego systemu Car Keeper. Po uruchomieniu programu 
administracyjnego na pasku zadań (obok zegara systemowego) pojawia się ikona 
administratora. Ikona może przyjmować następujące symbole: 

 oznacza, że serwer jest aktualnie uruchomiony, 

 oznacza, że serwer jest aktualnie zatrzymany. 

8.3.2.4 Administrator ���� Restart serwera 

Polecenie do wyłączenia i ponownego włączenia serwera. Wymagane po zmianach 
konfiguracyjnych. 
 

! 
Zawsze po wprowadzeniu zmian w konfiguracji systemu Car Keeper należy 

zrestartować serwer, aby zmiany w konfiguracji odniosły skutek. 

 

8.3.2.5 Administrator ���� Zatrzymaj serwer 

Zatrzymanie usługi serwera. Powoduje zatrzymanie działanie całego systemu. 

8.3.2.6 Administrator ���� Opcje 

Za pomocą tego polecenia wywołane zostaje okno ustawień ogólnych systemu. Składa się ono 
z dwóch części. Po lewej stronie widać drzewo dostępnych opcji. Po prawej stronie pojawiają 
się stosowne opcje, dla wybranego elementu drzewa. 
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Pole Nazwa instalatora pozwala na określenie nazwy firmy instalującej lub administrującej 
system Car Keeper. Pola Adres, Osoba kontaktowa oraz Telefon to dane kontaktowe 
instalatora. Powyższe dane pojawiają się w oknie Dane instalatora systemu programów 
Car Keeper Client w menu Pomoc. 
 

 
 
Pole Komunikacja (serwer Systemu Car Keeper – programy klienckie) na porcie określa na 
którym porcie TCP/IP serwer systemu Car Keeper będzie nasłuchiwał na połączenia z 
aplikacjami klienckimi (w tym także a programem administracyjnym). Jeśli na komputerze 
będzie zainstalowana aplikacja, która będzie używała danego portu można te ustawienie 
zmienić. Należy to również zrobić w programie klienckim. 
Pole Uruchamianie serwera systemu Car Keeper określa czy serwer systemu Car Keeper 
będzie uruchamiany po włączeniu systemu Windows. Dostępne są trzy opcje: 
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Serwer uruchamiany ręcznie – serwer nie będzie uruchamiany automatycznie, tylko poprzez 
opcję programu administracyjnego – Uruchom serwer. 
Serwer uruchamiany automatycznie – serwer będzie uruchamiany po uruchomieniu systemu 
Windows. 
Serwer uruchamiany automatycznie po serwerze bazy danych – serwer zostanie uruchomiony 
po starcie systemu Windows, jednak najpierw będzie musiało nastąpić uruchomienie bazy 
danych niezbędnej do działania systemu – ta opcja jest zalecana. 
Nazwa parkingu – pole to pozwala na wprowadzenie nazwy parkingu. Nazwa ta jest 
drukowana na raportach zdarzeń parkingu. 
Hasło administratora do konfiguracji systemu Car Keeper – umożliwia wprowadzenie hasła 
administratora do zalogowania się do systemu. 
 

 
 
Połączenie z serwerem bazy danych PostgreSQL. Panel ten zawiera opcje umożliwiające 
połączenie się serwera systemu Car Keeper oraz programu administrującego z bazą danych 
systemu Car Keeper. 
Adres serwera bazy danych – jest to adres komputera na którym znajduje się. Może on być 
wprowadzony w postaci adresu domenowego bądź adres IP. Adresy localhost oraz 127.0.0.1 
oznaczają, ze serwer bazy danych jest na tym samym komputerze na którym jest program 
administracyjny oraz serwer systemu Car Keeper. 
Numer portu – określa numer portu TCP/IP na którym serwer baz danych oczekuje połączeń. 
Port 5432 jest domyślnym portem połączeniowym serwera bazy danych systemu Car Keeper. 
Nazwa użytkownika – określa nazwę użytkownika, który zostanie zalogowany do serwera baz 
danych. Użytkownik ten musi mieć prawo przeglądania i modyfikacji bazy danych do której 
będzie połączony oraz w której będzie (bądź jest) zapisana konfiguracja systemu Car Keeper. 
Hasło użytkownika – hasło użytkownika podanej w polu podanego Nazwa użytkownika. 
Nazwa bazy danych – nazwa bazy danych w której będą przechowywane dane systemu 
Car Keeper. 
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Foldery serwera jest to panel w którym można ustawić, w jakich folderach będą zapisywane 
elementy serwera. 
Katalog przechowywania zdjęć użytkowników – jest to folder w którym system Car Keeper 
będzie przechowywał zdjęcia użytkowników systemu. 
Katalog przechowywania logów serwera – jest to folder w którym serwer będzie zapisywał w 
odpowiednich plikach błędy działania. Nazwy tych plików składają się z daty oraz godziny 
uruchomienia serwera. Pliki są zakładane na każdą dobę osobo. Zawsze o północy zakładany 
jest nowy plik. Jeśli w przed zakończeniem doby nie zostały wygenerowane żadne błędy, 
takie pliki logów zostają usunięte. 
Katalog przechowywania logów administratora – podobnie jak w przypadku logów serwera, 
z tym, że w tym folderze są przechowywane logi błędów które wystąpiły w programie 
administracyjnym. 
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W panelu Czasy można ustawić globalne czasy niektórych elementów systemu. 
Maksymalny czas w jakim można dodać identyfikator – określa czas w ciągu którego można 
dodawać identyfikator. Od chwili otrzymania od serwera pozwolenia na dodanie 
identyfikatora odliczany jest czas. Po upływie tego czasu serwer anuluje możliwość dodania 
identyfikatora z wybranego czytnika. Ma to na celu zwolnienie czytnika, który został 
zarezerwowany na skanowanie nowego identyfikatora, w sytuacji gdy osoba nadzorująca 
parking rozpocznie dodawanie identyfikatora i odejdzie od komputera na dłuższy okres czasu. 
 

 
 
Panel ten służy do ustawiania harmonogramu wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy 
danych. Zawiera on następujące elementy. 
Twórz kopie bazy automatycznie jest to opcja której zaznaczenie spowoduje zastosowanie 
ustawień dokonanych w tym panelu. 
Folder tworzenia kopii bazy jest to ścieżka dostępu do folderu w którym będą składowane 
kopie bazy tworzone okresowo przez program administracyjny. Można wpisać ścieżkę 
ręcznie lub wybrać ją używając przycisku Wybierz. 
Dzień tygodnia jest to zestaw pól z których można wybrać dowolną konfigurację dni w ciągu 
każdego tygodnia, w którym będą tworzone kopie bazy. 
Godzina pozwala na wprowadzenie godziny w ciągu doby, o której program administracyjny 
będzie wykonywał kopię bezpieczeństwa bazy. 
Kopiuj najnowsze kopie bazy do folderu to opcja mówiąca serwerowi aby najnowsze kopie 
bazy danych zostały dodatkowo skopiowane do wskazanego folderu. Może to być na przykład 
dodatkowy twardy dysk przeznaczony do przechowywania kopii bazy. Ścieżkę można wpisać 
ręcznie lub wybrać za pomocą przycisku Wybierz. 
 

! 
Zalecane jest aby trzymać najnowsze kopie bazy na osobnym nośniku danych. 

Podczas pierwszego uruchomienia program Car Keeper Administrator odnajdzie 

dysk wymienny zainstalowany w komputerze i zapamięta jego lokalizacje dla 

powyższej opcji. 

 
Opcja Usuwaj najstarsze kopie bazy jeśli brakuje miejsca na dysku pozwala na zarządzanie 
przez serwer kopiami baz danych poprzez usuwanie starszych wersji gdy zaczyna brakować 
miejsca na nowe wersje kopii bazy danych. Pole Minimalna ilość wolnego miejsca na 

dysku [MB] pozwala na określenie ile miejsca na dysku musi być wolnego. Gdy ilość będzie 
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mniejsza, system podczas tworzenia kopii bazy zrobi miejsce poprzez usunięcie najstarszych 
kopii bazy. 
 

 
 
Opcje tego panelu pozwalają na konserwowanie zdarzeń poprzez usuwanie starych zdarzeń. 
Przydatny jest on dla konfiguracji, gdzie występuje bardzo dużo zdarzeń. Dopisywanie dużej 
ilości zdarzeń w systemie Car Keeper powoduje bardzo szybki rozrost bazy zdarzeń. System 
dobrze radzi sobie z rejestracją dużej ilości zdarzeń, jednakże generowanie raportu zdarzeń z 
bardzo rozrośniętej bazy zdarzeń może być długotrwałe i zajmować bardzo dużo zasobów 
systemowych. Zaleca się dlatego usuwanie okresowe nadmiernej ilości zdarzeń lub 
zainstalowanie na serwerze duże ilości pamięci – zależnie od ilości zdarzeń jakie są zapisane 
w bazie. Zaznaczenie pole Usuwaj zdarzenia starsze niż pozwala na usuwanie zdarzeń 
wygenerowanych wcześniej niż określa to ilość dni w polu dni. Pole Zawsze o godzinie 
pozwala na określenie godziny w ciągu doby, o której zdarzenia będą usuwane. Usuwanie 
zdarzeń następuje jednokrotnie w ciągu każdej doby. 
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Panel Ostrzeżenia systemowe umożliwia włączenie monitorowania dostępności kalendarza 
bram dla bram przejazdowych na kilka dni przed zakończeniem roku. Brak kalendarza dla 
bramy spowoduje uniemożliwienie przejazdu użytkownikom przez ta bramę. Zaznaczenie 
opcji Ostrzegaj o braku kalendarza bram … dni przed końcem roku spowoduje wyświetlanie 
komunikatu ostrzegawczego na podaną przed końcem roku ilość dni. Komunikat taki będzie 
wyświetlany tylko na komputerze gdzie jest zainstalowany oraz uruchomiony serwer systemu 
Car Keeper. Po ujrzeniu tego komunikatu administrator systemu Car Keeper powinien dodać 
brakujący kalendarz za pomocą programu administracyjnego. 
 

 
 
Panel Wbudowany UPS pozwala na skonfigurowanie wbudowanego bądź zewnętrznego 
zasilacza awaryjnego UPS. Zaznaczenie opcji Wbudowany zasilacz awaryjny UPS włącza 
obsługę zasilania z awaryjnej baterii. Pole wyboru Rodzaj zasilacza UPS pozwala na 
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określenie czy zasilacz UPS jest wbudowany w centralę mikroprocesorową CK-IC500, czy 
jest to zasilacz UPS zewnętrzny. 
 

! 
System obsługuje zasilacze zewnętrzne z protokołem zrozumiałym dla 

oprogramowania WinPower. 

 
Pole wyboru Port COM zasilacza UPS pozwala na określenie, poprzez  który port COM 
następuje komunikacja systemu Car Keeper z urządzeniem wbudowanym UPS. Dla centrali 
CK-IC500 jest to najczęściej port numer dwa – COM2. Pole Ostrzegaj o zmianach stanu 

akumulatora odpowiada za wyświetlanie użytkownikowi informacji o zmianach stanu 
zasilania. Informacje te są przedstawiane w postaci komunikatów wyświetlanych na ekranie 
monitora. System automatycznie reaguje na odpowiednie stany zasilania w przypadku 
włączonej obsługi wbudowanego zasilacza awaryjnego UPS. 
 

! 

Opcje wbudowanego UPS są zachowane dla kompatybilności ze starszymi 

wersjami systemu Car Keeper oraz urządzeń starszej wersji. Obecnie używany 

jest zewnętrzny program dostarczany wraz z zasilaczem UPS. Dla nowych 

systemów zasilania UPS zalecane jest instalowanie oprogramowania wydanego 

przez producenta zasilacza UPS. 

 

 
 
Panel Urządzenia umożliwia dokonanie wyboru jakiego typu karty CK są podłączone do 
magistrali RS systemu Car Keeper. Możliwa jest obsług jednego z dwóch rodzajów urządzeń 
- z obsługą pilotów NEO lub SPACE. 
 

! 
Wybranie niewłaściwego typu urządzenia spowoduje, że system Car Keeper 

pomimo prawidłowej komunikacji z urządzeniami CK nie będzie mógł poprawnie 

odczytywać sygnałów pilotów. 

8.3.2.7 Administrator ���� Logi błędów administratora 

System Car Keeper został wyposażony w szereg procedur samotestowych i 
autodiagnostycznych. Wyniki działań tych procedur zostają zapisywane w plikach zwanych 
logami. Poniższe okno jest wywoływane za pomocą opisywanego polecenia menu i pozwala 
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na przeglądanie wybranych logów błędów programu administracyjnego. Aby zobaczyć 
szczegóły z pliku logów należy wybrać go z listy u kliknąć przycisk Szczegóły.  
 

 

8.3.2.8 Administrator ���� Logi błędów serwera 

Polecenie to działa analogicznie do polecenia Logi błędów administratora, jednak odnosi się 
do błędów serwera. 

8.3.2.9 Administrator ���� Import danych 

Menu zawiera opcje importowania danych z innych niż kopia bazy Car Keeper źródeł danych. 
Jeśli opcja ta nie jest dostępna, należy uruchomić serwer oraz zalogować się jako 
administrator. 

8.3.2.9.1 Administrator ���� Import danych ���� Piloty nastaw ZSP 

Polecenie Piloty nastaw ZSP pozwala na załadowanie do systemu Car Keeper zestawu 
pilotów z arkusza nastaw ZSP lub USB SPACE. 
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Okno importowania nastaw ZSP zawiera opcje umożliwiające importowanie całego pliku 
nastaw ZSP. Importowanie realizowane jest w następujący sposób. Ładowane są kolejne 
numery pilotów oraz ich nazwy, przy czym z nazwy oraz z prefiksu tworzona jest nazwa 
użytkownika abonamentowego i dodawany jest do tego użytkownika pilot. Użytkownik jest 
dodawany do grupy wybranej w oknie w polu Lista grup użytkowników abonamentowych. 
Domyślną grupą miejsc parkingowych jest wskazana w polu Lista grup miejsc parkingowych 
grupa miejsc parkingowych. Prefiks dodawany do nazwy użytkownika można zdefiniować w 
polu Prefiks dodawany do nazwy każdego użytkownika. 
Importowanie danych należy wykonać w kilku krokach. Należy wybrać grupę użytkowników 
do której będą dodani użytkownicy (wraz z pilotami z pliku nastaw ZSP) oraz wybrać 
domyślną grupę miejsc parkingowych dla użytkownika. Przed rozpoczęciem importowania – 
dodawania użytkowników, należy wskazać plik z nastawami ZSP. Należy to zrobić 
przyciskiem Załaduj piloty. Opcjonalnym parametrem jest prefiks dodawany do nazwy 
użytkownika. Pozwala on na odróżnienie użytkowników dodawanych z kilku arkuszy nastaw 
do jednej grupy użytkowników (np. nazwa ulicy lub numer bloku, itp.). Rozpoczęcie 
procedury dodawania użytkowników wraz z pilotami z pliku nastaw ZSP jest realizowane po 
wciśnięciu przycisku Dodaj użytkowników. 
Jeśli zdarzy się, że pilot w arkuszu jest już w bazie systemu Car Keeper, to zostanie on 
pominięty. Nie ma więc możliwości zduplikowania któregokolwiek z pilotów dla dwóch 
użytkowników. 

8.3.2.10 Administrator ���� Baza ���� Utwórz kopię bazy 

Polecenie to pozwala na wykonanie kopii zapasowej konfiguracji programu oraz aktualnego 
stanu parkingu. Jego wywołanie powoduje wyświetlenie okna statusowego oraz okna 
pozwalającego na wybór docelowego pliku kopii bazy. Domyślnie program podpowiada za 
nazwę pliku kopii bazy kopia_sys_park_[aktualna_data].pdb – w miejsce [aktualna_data] 
program wpisuje aktualną datę. Wybranie katalogu tworzenia kopii bazy oraz zatwierdzenie 
powoduje rozpoczęcie procedury wykonywania kopii. Podczas trwania tego procesu w oknie 
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statusowym są wyświetlane informacje mówiące o postępie prac. W przypadku błędu zostanie 
wyświetlony komunikat. 

8.3.2.11 Administrator ���� Baza ���� Przywróć bazę z kopii 

Przywracanie bazy z kopii jest procesem odwrotnym do tworzenia kopii bazy. Polega to na 
odtworzeniu struktury bazy na podstawie danych zapisanych wcześniej w pliku w wyniku 
tworzenia kopii bazy. Wywołanie tego polecenia podobnie jak w przypadku tworzenia kopii 
bazy spowoduje wyświetlenie okna statusowego oraz okna umożliwiającego wybór pliku z 
kopią bazy. Po wybraniu pliku następuje rozpoczęcie procedury odtwarzania danych i 
przywracania ich w bazie. W oknie statusowym wyświetlane są na bieżąco komunikaty 
mówiące o stanie przywracania kopii bazy. W przypadku błędu wyświetlony zostanie 
stosowny komunikat. 
 

! 
Aby korzystać z istniejącej konfiguracji starszej wersji systemu należy 

konwertować ją do nowego formatu. System Car Keeper zawsze sprawdza i pyta 

czy konwertować bazę danych w przypadku wykrycia starszej wersji. 

8.3.2.12 Administrator ���� Baza ���� Optymalizuj bazę 

Polecenie to ma na celu uporządkowanie aktualnej bazy danych systemu Car Keeper. Nie 
należy stosować tego polecenia często, gdyż nie jest to konieczne. Zalecane jest stosowanie 
tego polecenia nie częściej niż raz na dwa miesiące lub w przypadku widocznego zwolnienia 
działania systemu Car Keeper. 
 

! 
Polecenie to może być czasochłonne w przypadku obszernej bazy systemu Car 

Keeper (najczęściej gdy jest bardzo dużo pozycji zdarzeń systemowych). 

8.3.2.13 Administrator ���� Baza ���� Załóż użytkownika bazy 

Polecenie to umożliwia założenie użytkownika baz danych dla systemu Car Keeper. Po jego 
użyciu zostaje wyświetlone okno umożliwiające stworzenie tego użytkownika. 
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! 
Instalator oraz pierwsze uruchomienie systemu Car Keeper Administrator dbają o 

to, aby użytkownik bazy danych został założony. Tej opcji należy używać tylko w 

przypadku błędów tworzenia użytkownika bazy i braku możliwości 

konfigurowania systemu Car Keeper 

 
Okno to składa się z trzech paneli 
Pierwszy z nich to Logowanie superużytkownika do serwera baz danych, umożliwia 
wprowadzenie danych niezbędnych do połączenia się z serwerem baz danych. 
Adres serwera baz danych – należy tu podać adres komputera na którym jest zainstalowany 
serwer baz danych. Jeśli serwer baz danych jest zainstalowany na tym samym komputerze na 
którym program administracyjny należy wpisać tu localhost. 
Port serwera baz danych – pole to pozwala na wprowadzenie portu TCP/IP na którym serwer 
baz danych oczekuje na połączenia. Domyślnie baza danych oczekuje połączeń na porcie 
5432. 
Nazwa superużytkownika – jest to nazwa użytkownika – administratora baz. Domyślnie ta 
nazwa to postgres. 
Hasło superużytkownika – jest to hasło administratora baz danych. Domyślnie hasło to 
postgres. 
Drugi panel Zakładany użytkownik systemu Car Keeper na serwerze baz danych pozwala na 
określenie nazwy zakładanego użytkownika (oraz jego hasła) którego system Car Keeper 
będzie logował do serwera baz danych, w celu późniejszej komunikacji z bazą danych. 
Wymagane jest podanie nazwy użytkownika jak i jego hasła. 
Nazwa zakładanego użytkownika – należy w to pole wpisać nazwę nowotworzonego 
użytkownika bazy danych dla systemu Car Keeper. System będzie używał tej nazwy aby 
zalogować się do serwera baz danych w celu połączenia się z bazą danych. 
Hasło tego użytkownika – w to pole trzeba wpisać hasło dla tworzonego użytkownika. Pole to 
jest obowiązkowe. 
Ponownie to samo hasło – wymagane jest wpisanie ponownie tego samego hasła w celu 
zweryfikowania poprawności wpisania hasła w pole opisane powyżej. 
Trzeci panel Postęp tworzenia użytkownika na serwerze bazy danych zawiera okno statusowe 
informujące o postępie tworzenia użytkownika. 
Wciśnięcie przycisku OK spowoduje założenie użytkownika bazy danych dla systemu Car 
Keeper. Jeśli polecenie nie powiedzie się zostanie wyświetlony błąd w oknie statusowym. Po 
założeniu użytkownika system poinformuje o możliwości założenia bazy dla stworzonego 
użytkownika bazy oraz wyświetli pytanie czy stworzony użytkownik ma być logowany do 
bazy systemu Car Keeper. Zaakceptowanie pytania spowoduje wpisanie do konfiguracji 
systemu danych użytkownika nazwy i hasła). 

8.3.2.14 Administrator ���� Baza ���� Załóż bazę danych 

Polecenie to umożliwia założenie bazy danych dla systemu Car Keeper. Po jego wywołaniu 
zostaje wyświetlone okno umożliwiające stworzenie nowej bazy danych dla wcześniej 
stworzonego użytkownika systemu Car Keeper. 
 

! 
Instalator oraz pierwsze uruchomienie systemu Car Keeper Administrator dbają o 

to, aby baza danych został założona i przygotowana do pracy. Tej opcji należy 

używać tylko w przypadku błędów tworzenia bazy danych i braku możliwości 

konfigurowania systemu Car Keeper 
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Okno to zawiera (podobnie jak okno zakładania użytkownika na serwerze baz danych) trzy 
panele. 
Panel Logowanie użytkownika systemu Car Keeper do serwera baz danych umożliwia 
wprowadzenie adresu serwera baz danych gdzie będzie zakładana baza danych oraz portu na 
którym serwer baz danych oczekuje połączeń (domyślnie 5432). Nazwa użytkownika do 

zalogowania do serwera baz danych umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika systemu 
Car Keeper dla bazy danych który będzie miał prawo do odczytu i modyfikacji bazy danych. 
Hasło tego użytkownika to hasło użytkownika systemu Car Keeper, który będzie logowany do 
serwera bazy danych w celu połączenia z bazą danych. 
Panel Zakładana baza danych systemu Car Keeper zawiera tylko jedno pole Nazwa 

zakładanej bazy danych na serwerze baz danych, w które należy wpisać nazwę zakładanej 
bazy danych dla systemu Car Keeper. W bazie tej będą przechowywane wszystkie dane 
konfiguracyjne systemu oraz aktualny stan parkingu. 
Panel Postęp tworzenia bazy danych służy do wyświetlania postępu prac nad tworzeniem 
nowej bazy danych. Po poprawnym utworzeniu bazy danych system pyta czy zapisać w 
konfiguracji nazwę utworzonej bazy w celu wykorzystania jej dla celów systemu Car Keeper. 
Ostatnim krokiem jest pytanie o to czy utworzyć obiekty konfiguracyjne bazy danych. 
Zamknięcie okna tworzenia bazy danych rozpoczyna automatyczne tworzenie obiektów bazy 
danych dla systemu Car Keeper. 

8.3.2.15 Administrator ���� Baza ���� Utwórz obiekty bazy 

Polecenie to powoduje utworzenie elementów bazy niezbędnych do przechowywania w nich 
konfiguracji systemu Car Keeper. Bez utworzenia tych obiektów nie ma możliwości 
konfigurowania systemu. Wybranie tej opcji tworzy obiekty bez wyświetlenia jakiegokolwiek 
komunikatu. Prawidłowe utworzenie obiektów jest zakończone wyświetleniem okna 
komunikatu mówiące o utworzeniu obiektów. 
 

! 
Instalator oraz pierwsze uruchomienie systemu Car Keeper Administrator dbają o 

to, aby obiekty bazy zostały utworzone. Tej opcji należy używać tylko w przypadku 

błędów tworzenia bazy danych i braku możliwości konfigurowania systemu 
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Car Keeper 

 

8.3.2.16 Administrator ���� Baza ���� Zaktualizuj obiekty bazy 

Opcja dostępna tylko w przypadku zainstalowania nowego systemu Car Keeper na starą 
wersję. Umożliwia ona zaktualizowanie bazy danych ze starej do nowej wersji. Jej wywołanie 
powoduje uruchomienie programu do konwersji bazy danych. Aby dowiedzieć się Więcej o 
programie do konwersji zasięgnij informacji w dziale „Konwerter bazy”. 
 

! 
Car Keeper Administrator stara się automatycznie zaktualizować obiekty bazy 

starszej wersji. Użyj tej opcji w przypadku przerwania aktualizacji obiektów bazy 

lub w przypadku, gdy starsza wersja bazy nie zostanie wykryta. 

8.3.2.17 Administrator ���� Baza ���� Usuń obiekty bazy 

Polecenie to wyświetla okno dialogowe z opcjami usuwania obiektów. 
 

 
 
Ponieważ usunięcie obiektów bazy jest nieodwracalne, dla zabezpieczenia przed 
przypadkowym usunięciem konfiguracji należy zaznaczyć wszystkie pola Usuń. Następnie 
należy wybrać które obiekty mają zostać usunięte. Wybór pola Elementy konfiguracji 

urządzeń powoduje usunięcie konfiguracji urządzeń, bez usuwania danych o użytkownikach, 
grupach miejsc, użytkowników, kalendarzy bram oraz opłat, a także historii systemu. 
Zaznaczenie opcji Pozostałe elementy powoduje usuniecie tych elementów, a pozostawienie 
konfiguracji urządzeń systemu. Zaznaczenie obu pól spowoduje usunięcie wszystkich 
elementów bazy danych. Sfinalizowanie usunięcia dokonuje się przyciskiem Usuń, którego 
użycie wyświetla ostatnie pytanie o usunięcie obiektów. Potwierdzenie usunięcia spowoduje 
usunięcie obiektów zgodnie z zaznaczonym kryterium. 

8.3.2.18 Administrator ���� Baza ���� Konserwacja bazy danych 

Polecenie konserwacji bazy danych umożliwia naprawianie spójności bazy. Zawiera także 
opcję usuwania zdarzeń systemu Car Keeper. Wybranie tej opcji menu wyświetla okno 
konserwacji bazy danych. 
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Okno to zawiera opcje naprawy. Pierwsza z nich Usuń zdarzenia bieżące pozwala na 
usunięcie wszystkich zdarzeń systemowych systemu Car Keeper jakie do tej pory zaistniały i 
zostały zapisane w bazie. Druga opcja Sprawdzenie spójności bazy pozwala na wyszukanie 
przez oprogramowanie błędów spójności danych (powstałych na przykład przez błąd 
systemu) oraz ich naprawienie. Tej opcji należy użyć w przypadku, gdy serwer systemu 
Car Keeper nie chce się uruchomić sygnalizując błąd spójności danych. Aby rozpocząć 
naprawianie bazy należy zaznaczyć dowolne z powyższych opcji oraz kliknąć przycisk 
Wykonaj. Opcja Napraw podstawowe obiekty bazy nakazuje systemowi skonfigurowanie od 
początku wszystkich wpisów w bazie, do których użytkownik nie ma dostępu, a które mogły 
zostać uszkodzone. W przypadku długiej nieprzerwalnej pracy systemu baza danych rozrasta 
się. Opcja Optymalizuj obiekty bazy pozwala na zmniejszenie objętości bazy. Wykonanie 
powyższych zadań następuje po wciśnięciu przycisku Wykonaj zadania. Po zakończeniu 
konserwacji można zamknąć okno przyciskiem Zamknij. 

8.3.2.19 Administrator ���� Koniec 

Polecenie kończy pracy programu konfigurującego. W przypadku gdy serwer systemu Car 
Keeper jest zatrzymany, przed zakończeniem pracy programu administrującego, użytkownik 
informowany jest o tym fakcie oraz jest pytany czy na pewno zamknąć program 
administracyjny. 

8.3.2.20 Konfiguracja parkingu ���� Kreator… 

Polecenie „Kreator…” uruchamia narzędzie do konfiguracji systemu Car Keeper. Jest to 
narzędzie ułatwiające korzystanie z kolejnych opcji zawartych w menu „Konfiguracja 
parkingu”. Kreator zawiera kilkanaście kroków działania. Przejście przez wszystkie etapy 
działania kreatora do końca, pomaga w skonfigurowaniu parkingu. 
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Korzystanie z kreatora jest bardzo proste i polega na czytaniu podpowiedzi w każdym z 
kroków oraz stosowanie się do nich. Prawidłowe wykonanie każdego kroków działania 
kreatora umożliwia przejście do następnego kroku dzięki przyciskowi „Następny >>”. 
Zawsze można wrócić do poprzedniego kroku działania kreatora korzystając z przycisku 
„<< Poprzedni”. 
W pierwszym kroku działania kreatora należy zdecydować jakie urządzenia dodatkowe: 
czujniki (np. pętle indukcyjne), 
sygnalizatory (np. świetlne), 
oraz jacy użytkownicy: 
abonamentowi (posiadają własne piloty oraz abonamenty), 
jednorazowi (wjeżdżają na parking krótkoterminowo, rozliczenie godzinowe przy wyjeździe), 
specjalni (pojazdy uprzywilejowane, np. taxi, policja, nie muszą zajmować miejsc 
parkingowych), 
będą obsługiwani na parkingu. Umożliwia to następujące okno kreatora. 
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Dalsze działanie kreatora jest uzależnione od wybranych tutaj opcji. Kreator bowiem pomija 
niepotrzebne elementy konfiguracji systemu Car Keeper zależnie od wybranych elementów. 
Po ukończeniu działania kreatora system Car Keeper jest już gotowy do działania. Można 
uruchomić serwer oraz zalogować się do programów klienckich. Opis każdego z okien 
otwieranych przy pomocy kreatora oraz konfiguracja każdego z etapów jest taka sama jak 
opisane poniżej opcje menu „Konfiguracja parkingu”. Dlatego aby dowiedzieć się więcej o 
poszczególnych oknach które pokazuje kreator należy zasięgnąć do poniższych instrukcji 
obsługi tych okien. 

8.3.2.21 Konfiguracja parkingu ���� Strefy 

Polecenie Strefy umożliwia definiowanie stref parkingu. 
 



41 
 

 
 
Okno Strefy to spełnia  dwa zadania. Pierwsze z nich to utworzenie stref parkingu. Drugie to 
przydzielenie grup miejsc w poszczególnych strefach. Jedna ze stref jakie zostaną utworzone 
musi znajdować się poza parkingiem, pozostałe strefy muszą być na. 
Dodawanie strefy realizuje się w oknie dialogowym wywołanym przyciskiem Dodaj, 
podobnie jest z edycją strefy – przycisk Edytuj. Oba te przyciski powodują wyświetlenie okna 
edycji stref. 
 

 
 
Nazwa strefy jest to pole w które należy wpisać dowolną nazwę dla tworzonej strefy. 
Strefa poza parkingiem jest to pole do zaznaczenia. Jego zaznaczenie sprawia, iż strefa będzie 
znajdowała się poza parkingiem.  
Przypisywanie grup miejsc do strefy należy zrobić, po uprzednim utworzeniu grup miejsc. 
Gdy istnieją już grupy miejsc oraz strefy które znajdują się na parkingu, przyciskiem 
Zarządzanie grupami miejsc w strefie można otworzyć okno dialogowe Powiązywanie stref z 

grupami miejsc parkingowych. 
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Na górze tego okna jest pole wyboru z listy Strefy na parkingu. Należy wybrać z listy tego 
pola strefę do które będą przypisywane grupy miejsc. Po lewej stronie jest panel Grupy miejsc 

w strefie z listą grup miejsc parkingowych które są już w wybranej strefie. Po prawej stronie 
jest panel Grupy miejsc poza strefami z wszystkimi strefami, które nie są jeszcze w żadnej 
strefie. Używając przycisków << Dodaj oraz Usuń >> należy przenosić grupy miejsc 
parkingowych do odpowiednich stref. 
 
Przycisk Usuń okna Strefy powoduje usunięcie zaznaczonej strefy. Przed usunięciem system 
zawsze prosi o potwierdzenie usunięcia. Jeśli strefa jest wykorzysta w dalszej części 
konfiguracji, system nie zezwoli na jej usuniecie, gdyż grozi to utrata spójności danych bazy. 
Jeśli w usuwanej strefie są jakieś grupy miejsc, system przed usunięciem strefy przeniesie te 
grupy miejsc poza strefę. 
 

! 
Zawsze trzeba wszystkie grupy miejsc parkingowych umieścić w strefach. Nie 

może być sytuacji, aby choć grupa miejsc parkingowych znajdowała się poza 

strefami. 

 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.22 Konfiguracja parkingu ���� Grupy miejsc parkingowych 

Polecenie umożliwia zarządzani grupami miejsc parkingowych. Wyświetla ono poniższe 
okno. 
 



43 
 

 
 
Pozwala ono modyfikować listę grup miejsc parkingowych oraz zarządzać miejscami 
parkingowymi w tych grupach. Jeśli wybrana grupa miejsc zawiera już jakieś miejsca, to są 
one wyświetlane w panelu Miejsca parkingowe w grupie. Przycisk Dodaj umożliwia 
dodawanie grupy miejsc parkingowych. Jego użycie wyświetla okno dialogowe dodawania 
grupy miejsc parkingowych. 
 

 
 
Okno to zawiera dwa elementy. Nazwa grupy miejsc parkingowych jest to nazwa tworzonej 
grupy miejsc parkingowych. Pole do zaznaczenia Tylko stałe miejsca umożliwia stworzenie 
grupy miejsc parkingowych, w której każdy z użytkowników będzie miał miejsce przypisane 
na stałe. Jeśli pole to nie zostanie zaznaczone, każdy z użytkowników który otrzyma miejsce 
w tej grupie będzie mógł zostawić pojazd na dowolnym miejscu w tej grupie miejsc. 
 
Przycisk Edytuj otwiera to samo okno, jednak pole Tylko stałe miejsca może być nieaktywne, 
jeśli do grupy są już przydzielone miejsca parkingowe. Zostaje wtedy przed wyświetleniem 
okna edycyjnego wyświetlony stosowny komunikat, mówiący o tym, ze nie będzie 
możliwości zmiany tego pola dopóki w grupie miejsc są miejsca parkingowe. 
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Aby umożliwić zmianę pola Tylko stałe miejsca należy przenieść wszystkie miejsca poza ta 
grupę miejsca i wtedy wybrać opcję Edycja. 
 
Przycisk Przenoszenie miejsc do grupy pozwala na przenoszenie do grup miejsc 
parkingowych dowolnych miejsc parkingowych. Realizowane jest to poprzez okno dialogowe 
Powiązywanie grupy miejsc z miejscami parkingowymi. 
 

 
 
Okno to działa podobnie jak okno przypisywania grup miejsc parkingowych do stref 
parkingu. Na górze okna jest pole Grupa miejsc parkingowych. Po wybraniu z niego grupy 
miejsc parkingowych, w panelu Miejsca parkingowe w grupie zostają pokazane miejsca które 
w tej wybranej grupie są już zawarte. Po prawej stronie okna jest panel Miejsca parkingowe 

poza grupami w którym jest lista wszystkich miejsc, które nie należą jeszcze do żadnej z grup 
miejsc. Używając przycisków << Dodaj oraz Usuń >> należy przenosić miejsca między 
panelami. 
 

! 
Zawsze trzeba wszystkie miejsca parkingowe przenieść do grup miejsc 

parkingowych. Nie może być sytuacji, aby choć jedno miejsce pozostanie nie 

przydzielone do grupy miejsc. Pozostawienie miejsca poza grupą miejsc 

spowoduje brak spójności danych. 

 
Przycisk Usuń okna Grupy miejsc parkingowych powoduje usunięcie zaznaczonej grupy 
miejsc parkingowych. Jeśli grupa miejsc parkingowych posiada miejsca parkingowe to nie ma 
możliwości jej usunięcia. Trzeba przenieść miejsca z grupy miejsc do innej grupy, później 
usunąć grupę miejsc. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.23 Konfiguracja parkingu ���� Miejsca parkingowe 

Polecenie do okna narzędziowego zarządzającego miejscami na całym parkingu. 
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Przycisk Dodaj powoduje wyświetlenie okna dialogowego dodawania miejsc parkingowych. 
 

 
 
Powyższe okno umożliwia dodawanie miejsc parkingowych. Realizuje ono procedury 
dodawania wielu miejsc na raz. Ułatwia to dodawanie miejsc, gdyż są to obiekty najbardziej 
liczne na parkingu. W polu Opis miejsca należy wpisać nazwę miejsca parkingowego. W pole 
Ilość dodawanych miejsc należy wpisać ile miejsc ma zostać dodanych jednorazowo. 
Wszystkie miejsca otrzymają nazwę podaną w polu Opis miejsca. Pole Dołącz numer 
pozwala na zautomatyzowanie nazewnictwa miejsc parkingowych. Jeśli dodawane jest kilka 
miejsc jednocześnie, to zaznaczenie tego pola spowoduje, że do każdej nazwy miejsca 
dołączony jest numer miejsca. Pole Rozpocznij numeracje od pozwala określić od jakiego 
numeru począwszy dopisywany jest numer do nazwy miejsca. Opcja ta jest użyteczna, gdy 
dodanych jest już kilka miejsc i chcemy dodać kolejne z numeracją ciągłą np.: począwszy od 
101-go miejsca. Pole Ilość dodawanych umożliwia określenie ile miejsc będzie dodanych. Dla 
ustawień w okienku są to miejsca: Miejsce001, Miejsce002, ..., Miejsce100.  
 
Przycisk Edycja powoduje otwarcie okna edycji miejsca parkingowego. 
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Okno to zawiera tylko pole Opis miejsca umożliwiające zmianę opisu miejsca ponieważ 
miejsce parkingowe nie posiada dodatkowych atrybutów, które można edytować. 
 
Przycisk Przenoszenie miejsc do grupy pozwala na przenoszenie do grup miejsc 
parkingowych dowolnych miejsc parkingowych. Realizowane jest to poprzez okno dialogowe 
Powiązywanie grupy miejsc z miejscami parkingowymi opisany w dziale Grupy miejsc 
parkingowych. 
 
Przycisk Usuń okna Miejsca parkingowe powoduje usunięcie zaznaczonego miejsca 
parkingowego. Jeśli miejsce to należy do jakiejś grupy miejsc parkingowych lub jakiś z 
użytkowników ma wykupiony abonament na to miejsce, albo znajduje się na miejscu, to nie 
ma możliwości usunięcia tego miejsca. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.24 Konfiguracja parkingu ���� Kanały komunikacyjne ���� 

Wejściowe 

Kanały komunikacyjne wejściowe działają podobnie jak kanały komunikacyjne wyjściowe.  
 

 
 
Okno kanałów wejściowych zawiera liste kanałów wejściowych oraz przyciski umożliwiające 
dodawanie, edycję oraz usunięcie wybranego kanału wejściowego. 
Wciśnięcie przycisku Dodaj lub Edycja wyświetla okno umożliwiające odpowiednio 
stworzenie lub edycję istniejącego kanału wejściowego. 
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Nazwa urządzenia (rodzaj) określa rodzaj urządzenia (karty CK) jaka obsługuje dodawany 
lub edytowany kanał wejściowy. 
Panel Dostęp do magistrali komunikacyjnej (konwerter CK232/485) pozwala na określenie 
sposobu połączenia konwertera CK232/485 do którego podłączona jest magistrala 
komunikacyjna. Możliwe jest podłączenie go bezpośrednio do serwera lub do komputera 
zdalnego i połączenie się poprzez interfejs sieciowy (karta sieciowa LAN, WiFi, itp.). 
Port COM jest to port komunikacyjny do którego podłączone jest urządzenie „Konwerter 
CK232/485”, z którym połączona jest magistrala komunikacyjna. 
Adres IP jest to adres IP zdalnego komputera do którego są podłączony jest „Konwerter 
CK232/485”. 
Port jest to numer portu na którym połączenie ze zdalnym komputerem będzie nawiązane. 
 

! 
Jeśli podany zostaje adres IP oraz port, należy pamiętać, aby na tym komputerze 

(którego IP jest wpisane) musi być uruchomiony serwer zdalnej magistrali 

komunikacyjnej „Car Keeper Remote Communication Bus”. 

 
Adres karty jest to numer urządzenia CK podłączonego do magistrali komunikacyjnej. Numer 
ten jest adresem ustawionym na płytce urządzenia (ADDRESS). 
Numer kanału komunikacyjnego określa numer złącza wyjściowego (OUT) na karcie CK. 
Opcja Zanegowany 0=>1, 1=>0 pozwala na zamianę programową sygnału kanału 
komunikacyjnego z 1 na 0 i odwrotnie. Opcja ta może być użyteczna, kiedy na urządzenie 
podłączone ze skojarzonym kanałem podaje cały czas impuls, a aktywacja urządzenia 
powoduje przerwanie impulsu. Przykładem może być podłączony do karty na wskazanym 
kanale detektor pojazdów (oparty na pętli indukcyjnej). Detektor podaje impuls, a po 
wykryciu pojazdu impuls jest przerywany. 
Analizuj impulsy chwilowe pozwala na wykrywanie chwilowych impulsów. Karty magistrali 
są odpytywane cyklicznie, każda po kolei. Jeśli impuls wejściowy na karcie pojawi się na 
krótko i zaniknie zanim karta zostanie odpytana (impuls chwilowy) o stan wejść, to serwer 
Car Keeper nie otrzyma informacji o tym impulsie. Dzięki tej opcji impulsy chwilowe są 
interpretowane przez system Car Keeper, tak jakby impuls na wejściu karty CK trwał w 
chwili odpytania karty. 
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Nazwa kanału jest to nazwa kanału komunikacyjnego wejściowego przyjazna dla 
użytkownika. Można podawać dowolne nazwy np. Czujnik szlabanu wjazdowego lub 
pozostawiać domyślnie przypisane nazwy. 
 
Przycisk Usuń okna Kanały komunikacyjne wejściowe powoduje usunięcie zaznaczonego 
kanału komunikacyjnego wejściowego. Przed usunięciem system zawsze prosi o 
potwierdzenie usunięcia. Jeśli kanał komunikacyjny jest wykorzystywany w dalszej części 
konfiguracji, system nie zezwoli ja jego usuniecie, gdyż grozi to utrata spójności danych 
bazy. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK.  

8.3.2.25 Konfiguracja parkingu ���� Kanały komunikacyjne ���� 

Wyjściowe 

Polecenie do włączania okno narzędziowe umożliwiającego zarządzanie kanałami 
wyjściowymi. 
 

 
 
Okno to posiada listę utworzonych kanałów wejściowych oraz przyciski umożliwiające 
dodawanie, edycję oraz usunięcie wybranego kanału wyjściowego. 
Wciśnięcie przycisku Dodaj lub Edycja wyświetla okno umożliwiające odpowiednio 
stworzenie lub edycję istniejącego kanału wyjściowego. 
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Nazwa urządzenia (rodzaj) określa rodzaj urządzenia (karty CK) jaka obsługuje dodawany 
lub edytowany kanał wyjściowy. 
Panel Dostęp do magistrali komunikacyjnej (konwerter CK232/485) pozwala na określenie 
sposobu połączenia konwertera CK232/485 do którego podłączona jest magistrala 
komunikacyjna. Możliwe jest podłączenie go bezpośrednio do serwera lub do komputera 
zdalnego i połączenie się poprzez interfejs sieciowy (karta sieciowa LAN, WiFi, itp.). 
Port COM jest to port komunikacyjny do którego podłączone jest urządzenie „Konwerter 
CK232/485”, z którym połączona jest magistrala komunikacyjna. 
Adres IP jest to adres IP zdalnego komputera do którego są podłączony jest „Konwerter 
CK232/485”. 
Port jest to numer portu na którym połączenie ze zdalnym komputerem będzie nawiązane. 
 

! 
Jeśli podany zostaje adres IP oraz port, należy pamiętać, aby na tym komputerze 

(którego IP jest wpisane) musi być uruchomiony serwer zdalnej magistrali 

komunikacyjnej „Car Keeper Remote Communication Bus”. 

 
Adres karty jest to numer urządzenia CK podłączonego do magistrali komunikacyjnej. Numer 
ten jest adresem ustawionym na płytce urządzenia (ADDRESS). 
Numer kanału komunikacyjnego określa numer złącza wyjściowego (OUT) na karcie CK. 
Opcja Zanegowany 0=>1, 1=>0 pozwala na zamianę programową sygnału kanału 
komunikacyjnego z 1 na 0 i odwrotnie. Opcja ta może być użyteczna, kiedy na urządzenie 
podłączone ze skojarzonym kanałem musi być cały czas podawany impuls, a przerwanie 
impulsu spowoduje zmianę stanu urządzenia. Przykładem może być podłączony do karty na 
wskazanym kanale, sygnalizator świetlny który musi cały czas się palić, a w chwili impulsu 
ma zgasnąć. 
Typ kanału określa sposób pracy kanału podczas załączenia. 
Nazwa kanału jest to nazwa kanału komunikacyjnego wyjściowego przyjazna dla 
użytkownika. Można podawać dowolne nazwy np. Kanał bramy głównej lub pozostawiać 
domyślnie przypisane nazwy. 
 



50 
 

Przycisk Usuń okna Kanały komunikacyjne wyjściowe powoduje usunięcie zaznaczonego 
kanału komunikacyjnego wyjściowego. Przed usunięciem system zawsze prosi o 
potwierdzenie usunięcia. Jeśli kanał komunikacyjny jest wykorzystywany w dalszej części 
konfiguracji, system nie zezwoli ja jego usuniecie, gdyż grozi to utrata spójności danych 
bazy. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.26 Konfiguracja parkingu ���� Czytniki 

Polecenie Czytniki włącza okno służące do zarządzania urządzeniami skanującymi 
identyfikatory (piloty, karty zbliżeniowe, itp.), podłączonych do urządzeń Adapter 
CK232/485 jako terminale. 
 

 
 
Okno to zawiera listę zdefiniowanych czytników oraz przyciski pozwalające na dodawanie, 
edycję oraz usuwanie istniejących czytników. 
Przycisk Dodaj oraz Edycja otwierają okno umożliwiające odpowiednio dodawanie nowego 
czytnika lub edycję istniejącego poprzez okno edycyjne. 
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Nazwa urządzenia (rodzaj) określa rodzaj urządzenia (karty CK) jaka obsługuje dodawany 
lub edytowany czytnik. 
Panel Dostęp do magistrali komunikacyjnej (konwerter CK232/485) pozwala na określenie 
sposobu połączenia konwertera CK232/485 do którego podłączona jest magistrala 
komunikacyjna. Możliwe jest podłączenie go bezpośrednio do serwera lub do komputera 
zdalnego i połączenie się poprzez interfejs sieciowy (karta sieciowa LAN, WiFi, itp.). 
Port COM jest to port komunikacyjny do którego podłączone jest urządzenie „Konwerter 
CK232/485”, z którym połączona jest magistrala komunikacyjna. 
Adres IP jest to adres IP zdalnego komputera do którego są podłączony jest „Konwerter 
CK232/485”. 
Port jest to numer portu na którym połączenie ze zdalnym komputerem będzie nawiązane. 
 

! 
Jeśli podany zostaje adres IP oraz port, należy pamiętać, aby na tym komputerze 

(którego IP jest wpisane) musi być uruchomiony serwer zdalnej magistrali 

komunikacyjnej „Car Keeper Remote Communication Bus”. 

 
Adres karty jest to numer urządzenia CK podłączonego do magistrali komunikacyjnej. Numer 
ten jest adresem ustawionym na płytce urządzenia (ADDRESS). 
Lokalizacja pliku ze stanami czytnika (import stanów czytników) pozwala na wskazanie pliku 
do którego innym system zapisuje stany czytnika (np. PRS firmy ALNET). Czytnik taki jest 
czytnikiem wirtualnym, ponieważ nie jest podłączany do magistrali komunikacyjnej (nie 
istnieje w systemie Car Keeper jako urządzenie – karta CK). 
Rodzaj czytnika – pozwala na wybór rodzaju czytnika. Dzięki tej opcji można zidentyfikować 
zamiar użytkownika, którego identyfikator został odebrany przez czytnik. Jeśli jest to czytnik 
wjazdowy oznacza to dla systemu, że użytkownik chce wjechać na strefę, jeśli wyjazdowy, 
oznacza że chce wyjechać ze strefy, jeśli wjazdowo-wyjazdowy, system na podstawie 
czytnika nie określi zamierzonego przez użytkownika kierunku. 
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Numer kanału określa numer wewnętrzny czytnika karty CK, jeśli karta (również wirtualna) 
posiada kilka czytników. 
Nazwa czytnika jest to nazwa czytnika przyjazna dla użytkownika. Można podawać dowolne 
nazwy np. Czytnik bramy głównej. 
 
Przycisk Usuń okna Czytniki powoduje usunięcie zaznaczonego czytnika. Przed usunięciem 
system zawsze prosi o potwierdzenie usunięcia. Jeśli czytnik jest wykorzystywany w dalszej 
części konfiguracji, system nie zezwoli ja jego usuniecie, gdyż grozi to utrata spójności 
danych bazy. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.27 Konfiguracja parkingu ���� Urządzenia parkingowe ���� Czujniki 

Polecenie to umożliwia zarządzanie czujnikami (np. pętle indukcyjne, fotokomórki). Użycie 
tego menu otwiera okno z lista zdefiniowanych czujników. 
 

 
 
Posiada ono przyciski Dodaj oraz Edycja do, odpowiednio, dodawania oraz edycji 
istniejącego czujnika. Użycie jednego z tych przycisków wyświetla okno edycji czujnika. 
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Kanał wejściowy jest to kanał do którego podłączony jest czujnik rzeczywisty. Należy wybrać 
kanał wejściowy z listy spośród dodanych kanałów, które nie zostały jeszcze przypisane do 
innych urządzeń. 
Rodzaj czujnika określa czy jest to czujnik zewnętrzny czy tez wewnętrzny. 
Opóźnienie działania określa czas jaki pojazd musi znajdować się na czujniku, aby czujnik 
ten został wzbudzony (aby pojazd został wykryty). 
Aktywuj czujnik po odczytaniu tablicy rejestracyjnej jeśli czujnik ma ustawione opóźnione 
działanie, to włączenie tej opcji pozwala na natychmiastowe skrócenie czasu opóźnienia i 
aktywację czujnika w chwili, gdy tablica rejestracyjna pojazdu stojącego na czujniku zostanie 
odczytana przez system PRS (system PRS musi być skonfigurowany dla bramy). 
Usuń odczyt PRS po dezaktywacji pętli jest kolejną opcją związaną z odczytem tablicy 
rejestracyjnej pojazdu. Gdy pojazd w zasięgu czujnika, a jego tablica rejestracyjna została 
odczytana przez system PRS, to w chwili oddalenia się pojazdu od czujnika (gdy pojazd 
znalazł się poza zasięgiem czujnika) informacje o odczytanej tablicy rejestracyjnej zostają 
usunięte. 
Usuwanie odczytu po czasie [sek.] pozwala na określenie czasu po jakim odczyt tablicy 
zostanie usunięty, od chwili kiedy pojazd będzie poza zasięgiem czujnika (po dezaktywacji 
czujnika). 
 

! 

Należy pamiętać, iż odczyt PRS może nastąpić jeszcze kilka razy po oddaleniu się 

pojazdu od czujnika, gdyż system PRS działa niezależnie od systemu Car Keeper. 

Niepożądanym efektem może to, że tablica rejestracyjna następnego pojazdu nie 

zostanie jeszcze odczytana, a system będzie posiadał odczyt tablicy (poprzedniego 

pojazdu). 

 
Nazwa czujnika jest dowolną nazwą czujnika przyjazną użytkownikowi. 
 
Przycisk Usuń okna Czujniki powoduje usunięcie zaznaczonego czujnika. Przed usunięciem 
system zawsze prosi o potwierdzenie usunięcia. Jeśli czujnik jest wykorzystywany w dalszej 
części konfiguracji, system nie zezwoli na jego usuniecie, gdyż grozi to utrata spójności 
danych bazy. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 
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8.3.2.28 Konfiguracja parkingu ���� Urządzenia parkingowe���� 

Sygnalizatory 

Polecenie to przeznaczone jest do zarządzania sygnalizatorami obsługiwanymi przez system 
Car Keeper. Modyfikacji sygnalizatorów można dokonać poprzez poniższe okno. 
 

 
 
Okno przedstawia listę utworzonych sygnalizatorów oraz przyciski, dzięki którym można 
modyfikować sygnalizatory. Użycie przycisków Dodaj oraz Edycja wyświetla okno 
dialogowe które odpowiednio, dodaje lub edytuje sygnalizator. 
 

 
 
Kanał wyjściowy jest to lista (niepowiązanych z żadnym innym urządzeniem) kanałów 
wejściowych, z których wybrany posłuży do pobierania danych z czujnika fizycznego. 
Pole wyboru Po starce systemu ustaw na służy do zdefiniowania początkowego stanu 
sygnalizatora, np. dla światła czerwonego przed bramą powinien to być stan włączony. 
Nazwa sygnalizatora jest przyjazną dla użytkownika nazwą tego sygnalizatora. 
 
Przycisk Usuń okna Sygnalizatory powoduje usunięcie zaznaczonego sygnalizatora z listy. 
Przed usunięciem system zawsze prosi o potwierdzenie usunięcia. Jeśli sygnalizator jest 
wykorzystywany w dalszej części konfiguracji, system nie zezwoli na jego usuniecie, gdyż 
grozi to utrata spójności danych bazy. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.29 Konfiguracja parkingu ���� Urządzenia parkingowe ���� Bramy 
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Polecenie to wywołuje poniższe okno dialogowe do konfiguracji bram na parkingu. 
 

 
 
Przyciski Dodaj bramę oraz Edytuj bramę otwierają okno dialogowe odpowiedni do 
dodawania oraz edycji bramy. 
 

 
 
Okno podzielone jest na dwie części. Kolejno od lewej są następujące opcje: 
Panel Otwieranie bramy zawiera opcje otwierania bramy. Opcja Kanał pozwala na wybór 
kanału komunikacyjnego wyjściowego, który ma służyć do sterowania otwarciem bramy. 
Impuls jest długość (w sekundach) impulsu który będzie sterował otwarciem bramy. Czas 
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otwierania [sek.] jest to czas po jakim brama powinna zostać otwarta od chwili rozpoczęcia 
impulsu otwierania. Pole zaznaczenia Krańcówka otwarcia pozwala na wybór kanału 
komunikacyjnego wejściowego który połączony jest z krańcówką w bramie. Jeśli krańcówka 
zostanie wybrana to system ma informację z krańcówki że brama została otwarta i może 
zgłaszać błędy otwierania bramy jeśli ta nie otworzy się w czasie określonym w polu Czas 

otwierania [sek.]. Błąd otwarcia również może być sygnalizowany również, gdy brama 
powinna być zamknięta, a krańcówka otwarcia jest aktywna. 
Panel Zamykanie bramy zawiera analogicznie do panelu Otwieranie bramy opcje służące do 
sterowania zamknięciem bramy. Pole zaznaczenia Zamykanie bramy poza kontrolą systemu 
oznacza, że system nie ma zamykać bramy, gdyż posiada one wbudowane mechanizmy 
pozwalające na jej automatyczne zamknięcie po przejechaniu pojazdu. Pole wyboru Kanał 

otwierający oznacza, że jeśli brama jest otwarta i nastąpi żądanie zamknięcia bramy to system 
Car Keeper użyje do zamknięcia bramy kanału, który służy też do jej otwierania – 
zdefiniowany w panelu Otwieranie bramy. Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane, w 
bramach, które sterowane są tylko jednym kanałem. Pierwszy impuls otwiera bramę, drugi 
zamyka. Druga z opcji zamknięcie bramy to Inny kanał zamyka bramę. Po jej zaznaczeniu 
dostępne jest pole wyboru kanału zamykającego bramę. Należy z tego pola wybrać wtedy 
kanał który posłuży do sterowania zamykaniem bramy. 
Pole Impuls [sek.] jest to czas przez który wzbudzony jest impuls sterujący zamknięciem lub 
zamknięciem bramy (typ impulsu jest zgodny z ustawieniem kanału wyjściowego). Jednostka 
czasu to sekunda. Czas zamykania [sek.] pozwala na określenie czasu potrzebnego do 
zamknięcia bramy. Pole zaznaczenia Krańcówka zamknięcia działa analogicznie jak pole 
zaznaczenia Krańcówka otwarcia z tym, że dotyczy krańcówki zamknięcia bramy. 
Opóźnienie zamknięcia bramy po przejeździe [sek.] jest to opcja określająca opóźnienie 
zamknięcia bramy. W chwili gdy pojazd przejechał na druga stronę bramy, brama powinna 
zostać zamknięta. Podany w tym polu czas, odliczany jest od chwili przejechania pojazdu 
przez bramę. Dopiero po upływie tego czasu, system zamknie bramę. Przejechanie pojazdu na 
druga stronę bramy jest liczone w różny sposób zależnie od urządzeń peryferyjnych które są 
przy bramie. Jeśli brama nie posiada żadnych czujników, to czas liczony jest natychmiast od 
otwarcia bramy. W takiej sytuacji należy ten czas ustalić na dłuższy, aby dać pojazdowi czas 
na przejechanie przez bramę. Jeśli jest tylko czujnik przed bramą, to czas liczony jest od 
chwili oddalenia się pojazdu z zasięgu czujnika. Jeśli istnieje czujnik potwierdzający przejazd 
(nie może być zaznaczona opcja Nie wymaga potwierdzenia przejazdu przez drugi czujnik 

bramy), to czas jest liczony dopiero w chwili, gdy pojazd znajdzie się w zasięgu czujnika za 
bramą, a następnie oddali się poza zasięg tego czujnika. W takiej sytuacji (zależnie od 
odległości czujnika potwierdzającego od bramy) czas ten może być krótki (lub równy zero, 
aby brama zamknęła się natychmiast po oddaleniu pojazdu od zasięgu czujnika). 
Brama zamyka się sama po czasie [sek.] to opcja która informuje system, że gdy w przeciągu 
podanego w polu edycyjnym tej opcji czasu, nie zostanie wysłany impuls zamknięcia bramy 
(lub inne czasy konfiguracji bramy w systemie nie wskażą że brama została zamknięta), to 
brama zostanie zamknięta przez jej własną automatykę. 
Rodzaj bramy określa czy przez bramę można wjeżdżać czy wyjeżdżać lub wjeżdżać i 
wyjeżdżać. Jeśli jest to brama wjazdowo-wyjazdowa, możliwa jest do wyboru jeszcze jedna 
opcja związana z czujnikami – z kontrolą kolizji. Jest ona użyteczna w sytuacji, gdy brama 
posiada dwa czujniki (zewnętrzny i wewnętrzny) i w zasięgu obu czujników znajduje się 
pojazd. W takiej sytuacji może być konieczność ustąpienia jednemu pojazdowi przez drugi 
pojazd, np. w sytuacji gdy nie ma zbyt wiele miejsca, aby dwa pojazdy mogły się minąć z 
jednej strony bramy. Reakcją systemu na zaistniałą sytuację będzie wygenerowanie zdarzenia, 
kolizji przejazdu, oraz oczekiwanie aż którykolwiek z pojazdów cofnie się sprzed bramy, 
oddalając się z zasięgu działania czujnika. Po oddaleniu się z czujnika należy ponownie 
uruchomić procedurę przejazdu. 
Nie wymaga potwierdzenia przejazdu przez drugi czujnik bramy to opcja mówiąca systemowi 
o tym, że przejazd ma być zatwierdzony, gdy tylko pojazd przejedzie przez pierwszy czujnik 
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bramy (czujnik potwierdzający położenie pojazdu po drugiej stronie bramy nie jest brany pod 
uwagę podczas przejazdu). 
Opcja Wyłącz anti-passback dla tej bramy pozwala na wyłączenie funkcji anti-passback, 
dzięki czemu przejazd przez bramę będzie swobodny dla każdego użytkownika (mającego 
uprawnienia do tej bramy). 
Minimalny czas przebywania na strefie  pozwala na określenie czasu jaki musi upłynąć zanim 
użytkownik będzie mógł ponownie przejechać przez bramę (wyjechać, jeśli wjeżdża, lub 
wjechać, jeśli wyjeżdża). Opcja przydatna gdy nie ma pętli potwierdzającej przejazd. 
Uniemożliwia ona w chwili przejazdu pojazdu przez bramę użycia przez użytkownika 
identyfikatora do zasymulowania wyjazdu przez tą bramę (co w przyszłości może skutkować 
możliwością wprowadzenia drugiego pojazdu przez  tą bramę). 
Maksymalny czas po którym przejazd jest anulowany jest to czas, po którego upłynięciu (gdy 
pojazd nie przejechał przez bramę) przejazd jest anulowany, a brama zostanie zamknięta. 
Z prawej stronie okna są dostępne pola wyboru z listy dla stref oraz czujników. 
Panel Strefy które łączy brama określają, która strefa znajduje się każdej ze stron bramy. 
Należy wybrać dwie inne strefy, odpowiadające stanowi faktycznemu na parkingu. 
Pole Czujniki przy bramie zawiera opcje określające czujniki przy bramie. Pole zaznaczenia 
Zewnętrzny oznacza, że przed bramą znajduje się czujnik zewnętrzny. Jeśli zostanie 
zaznaczone to pole, należy wybrać z listy czujnik, który znajduje się po zewnętrznej stronie 
bramy. 
Pole zaznaczenia Wewnętrzny oznacza, że za bramą znajduje się czujnik wewnętrzny. 
Zaznaczenie tego pola wymaga wybrania z pola rozwijanej listy czujnika, który znajduje się 
od wewnętrznej strony bramy. 
Nazwa bramy jest to pole w które można wpisać nazwę bramy przyjazną dla użytkownika np. 
Brama główna. 
Panel Czytniki identyfikatorów dla bramy posiada listę czytników identyfikatorów oraz 
przyciski Dodaj czytnik oraz Usuń czytnik, które odpowiednio pozwalają na dodawanie oraz 
usuwanie czytników identyfikatorów powiązanych z bramą. Tylko sygnały z czytników 
powiązanych z bramą mogą doprowadzić do otwarcia tej bramy. Użycie przycisku Dodaj 

czytnik wyświetla listę czytników, które nie są jeszcze powiązane z edytowaną bramą. 
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Pole Czytnik wspomagający (weryfikujący/uzupełniający) inny czytnik oznacza, że 
identyfikator odczytany z dodawanego czytnika (wspomagającego) musi być odczytany, 
zanim zostanie odczytany identyfikator otwierający bramę. Umożliwia to podwójną 
weryfikację użytkownika przed bramą (np. pilot i PRS – tablica rejestracyjna pojazdu). 
Aby dodać czytnik do bramy, należy wybrać go z listy, a następnie kliknąć OK. 
Pole Usuń odczyt tablicy rejestracyjne po zamknięciu bramy oznacza, ze po zamknięciu 
bramy odczyt ostatnio dokonany przez system PRS zostanie usunięty. Pole Opóźnienie 

usunięcia odczytu 10=1sek. pozwala na określenie opóźnienia czasowego zanim odczyt 
zostanie usunięty. 
Pole zaznaczenia Użytkownik abonamentowy bez abonamentu blokuje przejazd jest 
użyteczne, gdy przez bramę mogą wjeżdżać również użytkownicy innego typu. Jeśli 
użytkownik abonamentowy chce przejechać przez bramę, ale nie ma abonamentu, to nie 
wjedzie on jako użytkownik innego typu. Musi oddalić się z zasięgu czujnika przed bramą 
zanim wjazd będzie możliwy. 
 
 
Przycisk Usuń bramę okna Bramy powoduje usunięcie zaznaczonej bramy. Przed usunięciem 
system zawsze prosi o potwierdzenie usunięcia. Jeśli brama jest wykorzystywana w dalszej 
części konfiguracji, system nie zezwoli na jej usuniecie, gdyż grozi to utrata spójności danych 
bazy. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.30 Konfiguracja parkingu ���� Zdarzenia i sterowanie 

sygnalizatorami ���� Sygnalizacja zdarzeń 

Polecenie to wywołuje okno umożliwiające stworzenie skojarzeń bramy ze zdarzeniem 
systemowym w wyniku których zostanie włączony bądź wyłączony sygnalizator. Zdarzenie 
można dodatkowo ograniczyć tak, aby sygnalizator został wysterowany tylko w związku z 
wybraną grupą miejsc parkingowych. 
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Okno to przedstawia listę akcji dla sygnalizatorów skojarzeń oraz posiada przyciski 
dodawania, edycji oraz usuwania ustawień akcji dla sygnalizatorów. 
Przycisk Dodaj oraz Edycja pokazuje okno edycji działania sygnalizatora, dzięki któremu 
można ustalić zachowanie sygnalizatora w związku z wystąpieniem zdarzenia systemowego. 
 

 
 
Okno to posiada kilka paneli umożliwiających wybór bramy, sygnalizatora przy niej oraz 
zdarzenia które ten sygnalizator aktywuje, a także konfigurowanie zachowania samego 
sygnalizatora. 
Panel Brama do powiązania ze zdarzeniem pozwala na wybór z listy bramy, przy której 
zdarzenie ma nastąpić aby wykonać działanie sygnalizatora. 
Powiąż bramę ze zdarzeniem w powyższym panelu pozwala na wybór bramy i powiązanie jej 
ze zdarzeniem, w konsekwencji czego następuje sterowanie sygnalizatorem po wystąpieniu 
wybranego zdarzenia. 
Panel Sygnalizator sygnalizujący zdarzenie przy bramie pozwala na wybór sygnalizatora, 
który zostanie aktywowany w wyniku wystąpienia pewnego zdarzenia. 
Panel Niepowiązane zdarzenia aktywujące sygnalizator umożliwia wybór zdarzenia, którego 
wygenerowanie w systemie w kontekście wybranej powyżej bramy spowoduje wykonanie 
działania względem wybranego powyżej sygnalizatora. 
Panel Powiązanie zdarzenia z grupą miejsc parkingowych posiada pole do zaznaczenia 
Zastosuj akcję tylko w powiązaniu z grupą miejsc parkingowych, którego zaznaczenie 
spowoduje konieczność wyboru grupy miejsc parkingowych. W takim przypadku 
sygnalizator zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy zdarzenie zostanie wygenerowane w 
powiązaniu z grupą miejsc parkingowych, np. Zajęto ostatnie miejsce w grupie miejsc. 
Panel Czasy pozwala na określenie zachowania sygnalizatora w wyniku wystąpienia 
zdarzenia. Jest on podzielony na dwie sekcje. 
Panel Opóźnienie włączenia sygnalizatora po wystąpieniu zdarzenia [sek.] pozwala na 
zdefiniowanie czasu, po jakim włączenie sygnalizatora ma nastąpić, od momentu wystąpienia 
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zdarzenia. Gdy zaznaczone zostanie pole bez opóźnienia sygnalizator zostanie włączony 
natychmiast po nastąpieniu zdarzenia. Jeśli pole to nie jest zaznaczone, należy w pole 
edycyjne po lewej stronie wpisać ilość sekund które będą musiały upłynąć (od chwili 
nastąpienia zdarzenia), aby system włączył sygnalizator. 
Panel Działanie sygnalizatora po jego włączeniu [sek.] pozwala na określenie zachowania 
sygnalizatora po upłynięciu czasu określonego w panelu Opóźnienie włączenia sygnalizatora 

po wystąpieniu zdarzenia [sek.]. Istnieją trzy możliwości do zastosowania. Jeśli w pole 
edycyjne tego panelu wpisany zostanie czas (w sekundach) to sygnalizator będzie włączony 
przez podaną ilość czasu, a następnie system go wyłączy. Jeśli zaznaczone zostanie pole 
włączony do odwołania to sygnalizator zostanie włączony do czasu, aż inne zdarzenie go 
wyłączy. Pole wyłącz sygnalizator pozwala na natychmiastowe wyłączenie sygnalizatora w 
wyniku wystąpienia zdarzenia. 
 
Przycisk Usuń okna Sygnalizatory dla zdarzeń powoduje usunięcie zaznaczonej akcji 
sygnalizatora w związku ze zdarzeniem. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.31 Konfiguracja parkingu ���� Zdarzenia i sterowanie 

sygnalizatorami ���� Rejestracja zdarzeń 

Polecenie to umożliwia zarządzanie rejestracją zdarzeń z poziomu specjalistycznego okna 
dialogowego. 
 

 
 
Zdarzenia w systemie mogą być rejestrowane w postaci historii. Możliwe jest późniejsze 
odtworzenie zdarzeń wg kolejności w celu zweryfikowania zachowań różnych 
użytkowników. Powyższe okno pozwala na wybór, które ze zdarzeń systemowych mają być 
zapisywane w celu późniejszego odtworzenia jako raport. Okno to posiada listę zdarzeń z 
nagłówkami Nazwa zdarzenia oraz Rejestrowane. Jeśli pole Rejestrowane jest ustawione na 
Tak to zdarzenie będzie zapisywane w rejestrze zdarzeń. Aby zmienić warunek rejestracji 
zdarzenia, należy wskazać zdarzenie na liście, a następnie kliknąć przycisk Zmień lub 
dwukrotnie kliknąć wskaźnikiem myszki na odpowiadającym polu Rejestrowane. 
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Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.32 Konfiguracja parkingu ���� Kalendarze ���� Kalendarze bram 

Polecenie to wyświetla okno dialogowe pozwalające na zarządzenie kalendarzami bram. 
 

 
 
Okno to posiada możliwość dodawania, edycji oraz usuwania kalendarzy bram. Przycisk 
Dodaj oraz Edytuj wyświetla okno dialogowe umożliwiające dodanie oraz edycję kalendarza 
bram. 
 

! 
Gdy istnieje już kalendarz bram i dodawany jest kolejny, to nazwa kalendarza 

zostanie wybranego aktualnie na liście jest automatycznie użyta do stworzenia 

nowego kalendarza. Nazwę tą jednak można zmienić. Opcja ta jest użyteczna gdy 

tworzony jest kalendarz bram na kolejny rok. 
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Okno zawiera panel Kalendarz bram który posiada tabelę – listę dni w ciągu roku (pionowe 
kolumny tabeli) oraz godziny (poziome wiersze tabeli – Godziny w ciągu doby). Pole Nazwa 

kalendarza bram umożliwia wprowadzenie nazwy dla kalendarza bram, poprzez którą będzie 
później powiązany bramą. Pole Kalendarz na rok umożliwia zdefiniowanie roku, w którym 
dodawany kalendarz będzie obowiązywał. Tabela zawierająca listę dni oraz godzin posiada 
pola do zaznaczenia obok których jest wypisana godzina. Zaznaczenie odpowiedniego pola 
powoduje, że kalendarz „pozwoli bramie” na otwarcie w określonym dniu (kolumny) i 
godzinie (wiersze). Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na tabeli wyświetla menu 
kontekstowe. 
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Menu to zawiera opcje ułatwiające zarządzanie kalendarzem bram. Opcja Zaznacz dzień 
powoduje zaznaczenie całego wybranego dnia. Opcja Odznacz dzień powoduje usunięcie 
zaznaczenia z całego wybranego dnia. Opcja Powiel dzień na kolejne dni roku powoduje 
skopiowanie zaznaczeń wybranego dnia na wszystkie dni w roku, począwszy od 
zaznaczonego. Opcja Powiel tydzień na kolejne dni roku powoduje skopiowanie ustawień 
całego tygodnia (7 kolejnych dni począwszy od zaznaczonego) na kolejne tygodnie w roku 
(począwszy od zaznaczonego dnia tygodnia). Opcja Odznacz cały powoduje usunięcie 
zaznaczeń z całego kalendarza, natomiast Zaznacz cały powoduje zaznaczenie wszystkich pól 
w całym roku. 
Dzień określa kolumna zaznaczonego pola (opis w nagłówku tabeli), natomiast godzina jest 
wypisana obok zaznaczanego pola. Tabela posiada jeden pusty wiersz. Jest to spowodowane 
tym, ze jeden dzień w ciągu roku ma 25 godzin. Jest to dzień, kiedy cofana jest godzina 
podczas zmiany czasu z letniego na zimowy. 
Różnicą pomiędzy oknami dodawania oraz edycji jest niemożność zmiany pól Nazwa 

kalendarza bram oraz Kalendarz na rok podczas edycji. 
 
Przycisk Usuń powoduje usunięcie wybranego kalendarza bram. Jeśli kalendarz bram jest 
powiązany z jakąkolwiek bramą nie ma możliwości jej usunięcia 
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Użycie przycisku Anuluj okna Kalendarze bram powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie 
zostały dokonane od chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć 
przycisku OK. 

8.3.2.33 Konfiguracja parkingu ���� Kalendarze ���� Kalendarze opłat 

Polecenie to powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego zarządzanie 
kalendarzami opłat, który posłuży do rozliczania użytkowników jednorazowych za pobyt na 
parkingu. 
 

 
 
Okno to posiada możliwość dodawania, edycji oraz usuwania kalendarzy opłat. Przycisk 
Dodaj oraz Edytuj wyświetla okno dialogowe umożliwiające dodanie oraz edycję kalendarza 
opłat. 
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Okno Kalendarz opłat posiada panel Kalendarz opłat zawierający listę dni wciągu roku 
(pionowe kolumny tabeli) oraz godziny (poziome wiersze tabeli, podpisane Godziny w ciągu 

doby). Pole Nazwa kalendarza opłat umożliwia wprowadzenie nazwy dla kalendarza opłat, 
poprzez którą będzie później wiązany grupą użytkowników jednorazowych. Pole Kalendarz 

na rok umożliwia zdefiniowanie roku, w którym kalendarz będzie obowiązywał. Tabela 
zawierająca listę dni posiada pola do wprowadzenia stawki godzinowej za pobyt na parkingu. 
Dwukrotne kliknięcie na wybranej godzinie lub wciśnięcie klawisza Enter umożliwia 
wprowadzenie stawki godzinowej za pobyt na parkingu o określonej godzinie.  
Kalendarz opłat umożliwia również na zdefiniowanie jak będzie naliczana stawka. Możliwe 
naliczanie to: za rozpoczęta godzinę (pełna stawka godzinowa), za rozpoczęte pół godziny 
(pół stawki godzinowej), kwadrans (jedna czwarta stawki godzinowej) lub minutę (jedna 
sześćdziesiąta stawki godzinowej). Aby zmienić naliczanie należy używać przycisków 
klawiatury: 1 – aby ustawić naliczanie godzinowe, 2 – naliczanie co półgodziny, 3 – co 
kwadrans lub 4 – co minutę. 
Dzień określa kolumna zaznaczonego pole (opis w nagłówku tabeli), natomiast godzina jest 
wypisana obok zaznaczanego pola. Tabela posiada jeden pusty wiersz. Jest to spowodowane 
tym, ze jeden dzień w ciągu roku ma 25 godzin. Jest to dzień, kiedy cofana jest godzina 
podczas zmiany czasu z letniego na zimowy. 
Klikając prawym przyciskiem myszki na wybranym elemencie tabeli wyświetlona zostaje 
menu kontekstowe. 
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Menu posiada opcje ułatwiające zarządzanie kalendarzem. Opcja Opłata naliczana co 
pozwala zdefiniować naliczanie opłaty. Kolejne opcje mają takie samo zastosowanie jak 
klawisze klawiatury 1, 2, 3 oraz 4. Opcja edycja stawki godzinowej działa tak jak klawisz 
Enter klawiatury. Opcja Powiel dzień na kolejne dni roku pozwala na skopiowanie ustawień 
stawek zaznaczonego dnia na wszystkie dni począwszy od zaznaczonego, aż do końca roku. 
Opcja Powiel tydzień na kolejne dni roku działa podobnie jak Powiel dzień na kolejne dni 

roku, jednak kopiuje cały tydzień (7 dni od zaznaczonego) na kolejne tygodnie począwszy od 
zaznaczonego dnia aż do końca roku. Opcja Ustaw stawki w roku wyświetla poniższe okno 
dialogowe umożliwiające ustawienie każdej godziny w ciągu doby w ciągu roku na tą samą 
stawkę oraz takie samo naliczanie stawki. 
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Pole Stawka na godzinę umożliwia wprowadzenie stawki godzinowej jaka będzie naliczana. 
Pole wyboru Naliczanie umożliwia wybór sposobu naliczania stawki. Są to odpowiednio: 
naliczanie co godzinę, co pół godziny, co kwadrans, co minutę (odpowiednio jak klawisze 1, 
2, 3 oraz 4 na klawiaturze). Wciśnięcie przycisku OK spowoduje zastosowanie ustawień na 
każą godzinę w ciągu dnia. 
Różnicą pomiędzy oknami dodawania oraz edycji jest brak możliwości zmiany pól Nazwa 

kalendarza bram oraz Kalendarz na rok podczas edycji. 
 
Przycisk Usuń okna Kalendarze opłat powoduje usunięcie wybranego kalendarza opłat. Jeśli 
opłat jest powiązany z jakąkolwiek grupą użytkowników jednorazowych to nie ma 
możliwości jego usunięcia. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.34 Konfiguracja parkingu ���� Grupy użytkowników ���� 

Abonamentowych 

Polecenie wyświetla okno do zarządzania grupami użytkowników abonamentowych. 
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Okno to składa się z dwóch elementów. Gdy nie ma jeszcze dodanej żadnej grupy 
użytkowników abonamentowych, widoczny jest tylko pierwszy panel Lista grup 

użytkowników abonamentowych. Panel ten zawiera przyciski umożliwiające zarządzanie 
grupami użytkowników abonamentowych. Przyciski Dodaj grupę oraz Edycja grupy 
otwierają okno dialogowe umożliwiające odpowiednio dodawanie oraz edycję grup 
użytkowników abonamentowych. 
 

 
 
Pole Nazwa grupy pozwala na wprowadzenie nazwy grupy użytkowników abonamentowych. 
Pole Sugerowana grupa miejsc parkingowych zawiera listę utworzonych wcześniej grup 
miejsc parkingowych. Z listy można wybrać zalecaną grupę miejsc parkingowych dla 
użytkowników którzy będą należeli do tej grupy użytkowników. Grupa ta będzie sugerowana 
podczas dodawania abonamentu użytkownikowi z tej grupy. Pole Opłata za dobę umożliwia 
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wprowadzenie stawki jaką użytkownik abonamentowy będzie musiał zapłacić za dzień 
rezerwacji miejsca parkingowego (rezerwacja miejsca po dodaniu abonamentu). 
Pole Pozwól na przejazd obcym pojazdem jest używana w połączeniu z systemem 
rozpoznawania tablic rejestracyjnych PRS. Gdy pojazd użytkownika nie zostanie odnaleziony 
w bazie, to system Car Keeper może nie otworzyć bramy takiemu użytkownikowi. Jeśli ta 
opcja zostanie zaznaczona, system Car Keeper utworzy pojazd tymczasowy, który dopisze do 
listy pojazdów użytkownika. Podczas wyjazdu z parkingu pojazd tymczasowy zostanie 
usunięty z listy. 
Pole Nie twórz pojazdów tymczasowych działa w kontekście powyższej funkcji. Zaznaczenie 
tej opcji spowoduje, że pojazd tymczasowy nie zostanie utworzony dla użytkownika, a system 
Car Keeper zinterpretuje nieznany pojazd, jako ostatni którym użytkownik wjechał na 
parking. 
Wyjazd możliwy bez abonamentu oznacza, że system Car Keeper pozwoli na wyjazd z 
parkingu użytkownikowi abonamentowemu, którego abonament skończył się podczas pobytu 
na parkingu. 
Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych grupa użytkowników abonamentowych zostanie 
dodana oraz zostanie wyświetlony drugi panel Lista bram i ich ustawień powiązanych z grupą 

użytkowników. 

 
Przycisk Usuń grupę spowoduje usunięcie grupy, pod warunkiem, że nie będzie 
użytkowników w tej grupie oraz nie będzie z nią powiązana żadna brama. 
 
Panel Lista bram i ich ustawień powiązanych z grupą użytkowników umożliwia dodawanie 
bram do wybranej grupy użytkowników, przez które użytkownicy z tej grupy użytkowników 
będą mogli przejeżdżać uwzględniając przyzwolenia ustawione w kalendarzu bram. Po 
wybraniu grupy użytkowników, zostanie w tym panelu wyświetlona lista bram oraz ich 
konfiguracji dla wybranej grupy użytkowników. Panel ten posiada przyciski umożliwiające 
dodawanie, modyfikację oraz usuwanie takich bram. Przycisk Dodaj bramę do grupy oraz 
Edycja przypisanej bramy umożliwiają odpowiednio dodawanie oraz edycję ustawień 
przypisanej bramy. Ich użycie wyświetla okno konfiguracji bramy przejazdowej. 
 

 
 
Panel Lista dostępnych bram dla grupy użytkowników zawiera listę bram, które nie zostały 
jeszcze powiązane z wybraną grupą użytkowników. Należy wybrać z niej bramę przez którą 
użytkownicy z tej grupy będą mogli przejeżdżać. Pole Lista dostępnych kalendarzy bram do 

powiązania z wybraną bramą umożliwia wybór kalendarza bram, którego ustawienia 
(uprawnienia) będą obowiązywały podczas przejazdu użytkownika (z wybranej grupy 
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użytkowników) przez dodawaną bramę. Przycisk Dodaj kalendarz umożliwia dodawanie 
nowego kalendarza bram. Panel Przyciski identyfikatora otwierające wybraną powyżej bramę 
umożliwia wybór przycisków których użycie będzie traktowane jako chęć przejechania na 
druga stronę bramy przez użytkownika z wybranej grupy użytkowników, dla której brama jest 
dodawana. Opcja ta jest użyteczna, kiedy jeden czytnik jest powiązany z dwiema bramami lub 
kiedy jeden identyfikator jest w zasięgu kilku czytników). Można wtedy ustalić, że jeden 
przycisk identyfikatora (np. pilota) otwiera jedną bramę, a drugi przycisk otwiera inną. 
Wybranie co najmniej jednego przycisku jest wymagane. Panel Użytkownicy z grupy poprzez 

wybraną bramę mają prawo zawiera dwie opcje: Wjazdu na strefę wewnętrzną oraz Wyjazd 

ze strefy wewnętrznej. Zaznaczenie pierwszej opcji spowoduje, że użytkownik z wybranej 
grupy użytkowników, będzie mógł bramą wjeżdżać na strefę która znajduje się po 
wewnętrznej tej bramy (patrz konfiguracja bramy), natomiast zaznaczenie drugiej opcji 
spowoduje, że użytkownik ten będzie mógł tę strefę opuścić. Zaznaczenie jednego z tych pól 
jest wymagane. 
Edycja ustawień różni się tylko tym, iż nie ma możliwości wyboru bramy, ponieważ 
ustawienia dla tej bramy są właśnie edytowane. 
Przycisk Usuń przypisaną bramę spowoduje usunięcie bramy z listy, a tym samym 
anulowanie możliwości przejazdu przez nią, użytkownikowi z wybranego grupy 
użytkowników. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.35 Konfiguracja parkingu ���� Grupy użytkowników ���� 

Jednorazowych 

Polecenie to służy do włączania okna służącego do zarządzania grupami użytkowników 
jednorazowych. 
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Okno to składa się z trzech paneli. Gdy nie ma jeszcze dodanej żadnej grupy użytkowników 
jednorazowych, to widoczny jest tylko pierwszy panel Grupy użytkowników jednorazowych. 
Zawiera on przyciski służące do modyfikacji tych grup. Przyciski Dodaj grupę oraz Edycja 

grupy wyświetlają okno służące do wprowadzenia oraz modyfikacji danych grupy 
użytkowników. 
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Pole Nazwa grupy jest to pole służące do wprowadzenia nazwy tworzonej (bądź 
modyfikowanej) grupy użytkowników. Pole wyboru Grupa miejsc parkingowych zawiera 
listę grup miejsc parkingowych, do której będą przydzielani użytkownicy z tej grupy 
użytkowników jednorazowych. Każdy użytkownik z tej grupy użytkowników otrzyma 
miejsce z tej grupy miejsc. Kalendarz opłat pozwala na wybór kalendarza opłat, który posłuży 
do wspomagania naliczania opłat za pobyt na parkingu. 
Istnieje możliwość stworzenia grupy użytkowników, której użytkownicy nie będą musieli być 
dokładnie rejestrowani w systemie. Opcja która na to pozwala to Użytkownicy bez 

konieczności rejestracji w systemie. Jeśli zaznaczone jest to pole, należy również wypełnić 
pole Domyślna nazwa użytkownika (indeks). Nazwa wpisana w to pole będzie nazwą 
(indeksem) każdego użytkownika który zostanie automatycznie stworzony przez system Car 
Keeper. Użytkownicy tacy będą tworzeni zawsze, gdy zaistnieje konieczność wpuszczenia na 
parking użytkownika z grupy, których użytkownicy nie będą musieli być rejestrowani. 
Opcja Sprawdź unikalność tablicy rejestracyjnej pozwala na wyszukiwanie na parkingu 
pojazdu z tablicą rejestracyjną odczytaną z pojazdu przez system PRS (system PRS musi być 
skonfigurowany) i w razie odnalezienia takiego pojazdu na parkingu, użytkownik 
jednorazowy z tymi samymi numerami rejestracyjnymi nie zostanie wpuszczony na parking. 
 
Przycisk Usuń grupę pozwala na usunięcie wybranej grupy użytkowników jednorazowych. 
Jeśli będą istnieli użytkownicy z wybranej grupy użytkowników, to nie będzie możliwości 
usunięcie takiej grupy użytkowników. 
 
Gdy zostanie dodana grupa użytkowników, zostaje wyświetlony panel drugi – Lista bram i 

ich ustawień z grupą użytkowników. Pozwala on na przyporządkowanie bram, przez które 
użytkownicy jednorazowy będą mogli przejeżdżać. Panel ten posiada przyciski umożliwiające 
dodawanie, modyfikację oraz usuwanie bram przejazdowych dla wybranej grupy 
użytkowników jednorazowych. Przycisk Dodaj bramę do grupy oraz Edycja przypisanej 

bramy umożliwiają odpowiednio dodawanie bramy przejazdowej dla wybranej grupy 
użytkowników oraz modyfikację ustawień dla bramy. Ich użycie wyświetla okno dialogowe 
konfiguracji bramy przejazdowej. 
 

 
 
Panel Lista dostępnych bram dla grupy użytkowników zawiera listę bram, które nie zostały 
jeszcze powiązane z wybraną grupą użytkowników. Należy wybrać z niej bramę przez którą 
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użytkownicy z tej grupy będą mogli przejeżdżać. Pole Lista dostępnych kalendarz bram do 

powiązania z wybraną bramą umożliwia wybór kalendarza bram, którego ustawienia 
(uprawnienia) będą obowiązywały podczas przejazdu użytkownika z wybranej grupy 
użytkowników, przez dodawaną bramę. Przycisk Dodaj kalendarz umożliwia dodawanie 
nowego kalendarza bram. Panel Przyciski identyfikatora otwierające wybraną powyżej bramę 
umożliwia określenie które przyciski identyfikatora będzie traktowane jako chęć wjazdu lub 
wyjazdu przez bramę użytkownika jednorazowego z grupy użytkowników, dla której brama 
jest dodawana. Panel posiada dwa zestawy przycisków (Wjazd oraz Wyjazd). Zaznaczenie pól 
informuje system odpowiednio, że użytkownik jednorazowy z tej grupy chce wjechać lub 
wyjechać z parkingu. Jeśli osoba nadzorująca parking użyje identyfikatora skojarzonego z tą 
bramą i grupą użytkowników to na podstawie przycisku identyfikatora system rozpocznie 
procedurę wjazdu bądź wyjazdu użytkownika jednorazowego z tej grupy użytkowników. Jeśli 
nie zostaną wybrane przyciski identyfikatora, nie będzie możliwości wpuszczenia lub 
wypuszczenia użytkownika jednorazowego za pomocą identyfikatora, jedynie za pomocą 
programu klienckiego lub przycisków powiązanych z kanałami (opcja opisana poniżej). Panel 
Kanały wejściowe otwierające bramę (włącznik ręczny połączony z kanałem) umożliwia 
wybór kanału komunikacyjnego którego wzbudzenie spowoduje rozpoczęcie procedury 
wjazdu użytkownika jednorazowego na parking (pole Kanał rozpoczynający wjazd) lub 
wyjazdu z parkingu (pole Kanał rozpoczynający wyjazd). Aby uaktywnić taką możliwość 
należy zaznaczyć odpowiednie pole (Kanał rozpoczynający wjazd lub Kanał rozpoczynający 

wyjazd) a następnie wybrać z listy kanał do którego podłączony jest urządzenie aktywujące 
(np. włącznik). 
Edycja ustawień różni się tylko tym, iż nie ma możliwości wyboru bramy, ponieważ 
ustawienia dla tej bramy są właśnie edytowane. 
 
Przycisk Usuń przypisaną bramę spowoduje usunięcie bramy z listy, a tym samym 
anulowanie możliwości przejazdu przez nią, użytkownikowi z wybranej grupy 
użytkowników. 
 
Trzeci panel Identyfikatory do obsługi wybranej bramy dla obsługi użytkowników umożliwia 
dodawanie oraz usuwanie identyfikatorów dla obsługi parkingu, które mogą być pomocne w 
zarządzaniu parkingiem (wpuszczanie oraz wypuszczanie użytkowników jednorazowych). 
Panel ten zawiera listę identyfikatorów dodanych do obsługi wybranej bramy dla wybranej 
grupy użytkowników. 
 

! 
Dodawanie oraz usuwanie identyfikatorów dla grup użytkowników jest możliwe 

tylko podczas, gdy serwer systemu Car Keeper jest uruchomiony. 

 
Przycisk Dodaj identyfikator wyświetla listę dostępnych czytników. 
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Z listy należy wybrać czytnik identyfikatorów, który posłuży do zeskanowania identyfikatora 
i kliknąć OK. Gdy pojawi się poniższe okno należy użyć identyfikator. 
 

 
 
Pojawienie się górze okna opisu Można dodać identyfikator oraz uaktywnienie przycisku OK 
jest oznaką że identyfikator został zeskanowany i można go dodać. Wciśnięcie przycisku OK 
spowoduje dodanie identyfikatora oraz skojarzenie go z wybraną grupą użytkowników oraz 
bramą. 
Przycisk Usuń identyfikator powoduje usunięcie identyfikatora do obsługi bramy. 
 
Użycie przycisku Anuluj w oknie Grupy użytkowników jednorazowych powoduje cofnięcie 
wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od chwili ostatniego otwarcia okna (nie dotyczy 
dodanych identyfikatorów). Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.36 Konfiguracja parkingu ���� Grupy użytkowników ���� 

Specjalnych 

Polecenie to służy do włączania okna służącego do zarządzania grupami użytkowników 
specjalnych.  
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Okno to składa się z trzech paneli. Gdy nie ma jeszcze dodanej żadnej grupy użytkowników 
specjalnych, widoczny jest tylko pierwszy panel Grupy użytkowników specjalnych. Zawiera 
on przyciski służące do modyfikacji tych grup. Przyciski Dodaj grupę oraz Edycja grupy 
wyświetlają okno służące do wprowadzenia oraz modyfikacji danych grupy użytkowników. 
 

 
 
Pole Nazwa grupy jest to pole służące do wprowadzenia nazwy tworzonej (bądź 
modyfikowanej) grupy użytkowników. Pole zaznaczenia Użytkownicy zajmują miejsca na 
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parkingu oznacza, że użytkownicy z tej grupy będą zajmowali miejsca na parkingu (np. taxi, 
policja). Domyślnie (gdy opcja NIE jest zaznaczona) użytkownicy z tej grupy będą tylko 
poruszali się po parkingu. Pole wyboru Grupa miejsc parkingowych jest powiązana z opcją 
Użytkownicy zajmują miejsca na parkingu i jest aktywne tylko wtedy, gdy opcja Użytkownicy 

zajmują miejsca na parkingu jest zaznaczona. Pole to zawiera listę grup miejsc 
parkingowych, do której będą przydzielani użytkownicy z tej grupy użytkowników 
specjalnych (jeśli będą mieli zajmować miejsce na parkingu) i każdy użytkownik z tej grupy 
użytkowników otrzyma miejsce z tej właśnie grupy miejsc. Podobnie jak w przypadku 
użytkowników jednorazowych istnieje możliwość stworzenia grupy użytkowników 
specjalnych, której użytkownicy nie będą musieli być dokładnie rejestrowani w systemie. 
Opcja która na to pozwala to Użytkownicy bez konieczności rejestracji w systemie. Jeśli 
zaznaczone jest to pole, należy również wypełnić pole Domyślna nazwa użytkownika (indeks). 
Nazwa wpisana w to pole będzie nazwą (indeksem) każdego użytkownika który zostanie 
automatycznie stworzony przez system Car Keeper. Użytkownicy tacy będą tworzeni zawsze, 
gdy zaistnieje konieczność wpuszczenia na parking użytkownika z grupy, których 
użytkownicy nie będą musieli być rejestrowani. 
Opcja Sprawdź unikalność tablicy rejestracyjnej pozwala na wyszukiwanie na parkingu 
pojazdu z tablicą rejestracyjną odczytaną z pojazdu przez system PRS (system PRS musi być 
skonfigurowany) i w razie odnalezienia takiego pojazdu na parkingu, użytkownik specjalny z 
tymi samymi numerami rejestracyjnymi nie zostanie wpuszczony na parking. 
 
Przycisk Usuń grupę pozwala na usunięcie wybranej grupy użytkowników specjalnych. Jeśli 
będą istnieli użytkownicy z wybranej grupy użytkowników, to nie będzie możliwości 
usunięcie takiej grupy użytkowników. Program administracyjny zawsze pyta czy na pewno 
usunąć wybraną grupę użytkowników. 
 
Gdy zostanie dodana grupa użytkowników, zostaje wyświetlony panel drugi – Lista bram i 

ich ustawień z grupą użytkowników. Pozwala on na przyporządkowanie bram, przez które 
użytkownicy specjalni będą mogli przejeżdżać. Panel ten posiada przyciski umożliwiające 
dodawanie, modyfikację oraz usuwanie bram przejazdowych dla wybranej grupy 
użytkowników specjalnych. Przycisk Dodaj bramę do grupy oraz Edycja przypisanej bramy 
umożliwiają odpowiednio dodawanie bramy przejazdowej dla wybranej grupy użytkowników 
oraz modyfikację ustawień dla bramy. Ich użycie wyświetla okno dialogowe konfiguracji 
bramy przejazdowej. 
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Panel Lista dostępnych bram dla grupy użytkowników zawiera listę bram, które nie zostały 
jeszcze powiązane z wybraną grupą użytkowników. Należy wybrać z niej bramę przez którą 
użytkownicy z tej grupy będą mogli przejeżdżać. Pole Lista dostępnych kalendarz bram do 

powiązania z wybraną bramą umożliwia wybór kalendarza bram, którego ustawienia 
(przyzwolenia) będą obowiązywały podczas przejazdu użytkownika z wybranej grupy 
użytkowników, przez dodawaną bramę. Przycisk Dodaj kalendarz umożliwia dodawanie 
nowego kalendarza bram. Panel Przyciski identyfikatora otwierające wybraną powyżej bramę 
umożliwia określenie które przyciski identyfikatora będzie traktowane jako chęć wjazdu lub 
wyjazdu przez bramę użytkownika specjalnego z grupy użytkowników, dla której brama jest 
dodawana. Panel posiada dwa zestawy przycisków (Wjazd oraz Wyjazd). Zaznaczenie pól 
informuje system odpowiednio, że użytkownik specjalny z tej grupy chce wjechać lub 
wyjechać z parkingu. Jeśli osoba nadzorująca parking użyje identyfikatora skojarzonego z tą 
bramą i grupą użytkowników to na podstawie przycisku identyfikatora system rozpocznie 
procedurę wjazdu bądź wyjazdu użytkownika specjalnego z tej grupy użytkowników. Jeśli nie 
zostaną wybrane przyciski identyfikatora, nie będzie możliwości wpuszczenia lub 
wypuszczenia użytkownika specjalnego za pomocą identyfikatora, jedynie za pomocą 
programu klienckiego lub przycisków powiązanych z kanałami (opcja opisana poniżej). Panel 
Kanały wejściowe otwierające bramę (włącznik ręczny połączony z kanałem) umożliwia 
wybór kanału komunikacyjnego którego zwarcie spowoduje rozpoczęcie procedury wjazdu 
użytkownika specjalnego na parking (pole Kanał rozpoczynający wjazd) lub wyjazdu z 
parkingu (pole Kanał rozpoczynający wyjazd). Aby uaktywnić taką możliwość należy 
zaznaczyć odpowiednie pole (Kanał rozpoczynający wjazd lub Kanał rozpoczynający wyjazd) 
a następnie wybrać z listy kanał do którego podłączony jest urządzenie aktywujące (np. 
włącznik). 
Edycja ustawień różni się tylko tym, iż nie ma możliwości wyboru bramy, ponieważ 
ustawienia dla tej bramy są właśnie edytowane. 
 
Przycisk Usuń przypisaną bramę spowoduje usunięcie bramy z listy, a tym samym 
anulowanie możliwości przejazdu przez nią, użytkownikowi z wybranej grupy 
użytkowników. 
 
Trzeci panel Identyfikatory do obsługi wybranej bramy dla obsługi użytkowników umożliwia 
dodawanie oraz usuwanie identyfikatorów dla obsługi parkingu, które mogą być pomocne w 
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zarządzaniu parkingiem (wpuszczanie oraz wypuszczanie użytkowników specjalnych). Panel 
ten zawiera listę identyfikatorów dodanych do obsługi wybranej bramy dla wybranej grupy 
użytkowników. 
 

! 
Dodawanie oraz usuwanie identyfikatorów dla grup użytkowników jest możliwe 

tylko podczas, gdy serwer systemu Car Keeper jest uruchomiony. 

 
Przycisk Dodaj identyfikator wyświetla listę dostępnych czytników. 
 

 
 
Z listy należy wybrać czytnik identyfikatorów, który posłuży do zeskanowania identyfikatora 
i kliknąć OK. Gdy pojawi się poniższe okno należy użyć identyfikator. 
 

 
 
Pojawienie się górze okna opisu Można dodać identyfikator oraz uaktywnienie przycisku OK 
jest oznaką że identyfikator został zeskanowany i można go dodać. Wciśnięcie przycisku OK 
spowoduje dodanie identyfikatora oraz skojarzenie go z wybraną grupą użytkowników oraz 
bramą. 
Przycisk Usuń identyfikator powoduje usunięcie identyfikatora do obsługi bramy. 
 
Użycie przycisku Anuluj okna Grupy użytkowników specjalnych powoduje cofnięcie 
wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od chwili ostatniego otwarcia okna (nie dotyczy 
dodanych identyfikatorów). Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.37 Konfiguracja parkingu ���� Stacje robocze 

Polecenie umożliwia modyfikację autoryzowanych stacji roboczych (komputerów z 
zainstalowanym programem Car Keeper Client), które będą mogły łączyć się z serwerem. 
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Okno Stacje robocze zawiera listę wszystkich zdefiniowanych stacji roboczych mogących 
obsługiwać parking. Przyciski Dodawanie oraz Edycja wyświetlają poniższe okno dialogowe 
umożliwiające wpisanie stacji roboczej lub wybranie jej w sieci lokalnej. 
 

 
 
W pole Adres / maska IP można wpisać ręcznie adres IP komputera, albo maskę adresu np. 
(*.*.*.* - oznacza dowolny adres IP) lub użyć przycisku Z sieci i wybrać z otoczenia 
sieciowego komputer, który będzie mógł logować się do serwera. 
 

! 

Maska adresu IP może zawierać znaki specjalne * oraz ?, gdzie * - oznacza 

dowolną liczbę, a ? – dowolną cyfrę. W przypadku wpisania maski IP zamiast 

adresu, system Car Keeper próbuje dopasować do adresu stacji roboczej podaną 

maskę IP. Jeśli dopasuje, to utworzy w bazie nową stacje roboczą z pobranym z 

sieci adresem IP stacji roboczej. Jako nazwa stacji roboczej zostanie wpisana 

maska na podstawie dana której stacja robocza została zakwalifikowana do pracy 

z systemem Car Keeper. 

 
Przycisk Pobierz z nazwy stacji roboczej umożliwia pobranie adresu ze stacji roboczej, której 
nazwa wpisana jest w pole Nazwa stacji roboczej. Może to być nazwa z grupy roboczej lub 
domena. 
 

! 
Należy pamiętać, że stacja robocza może mieć kilka adresów IP. System 

Car Keeper umożliwia połączenie tylko wtedy jeśli właściwy adres IP (z kilku 

przydzielonych dla stacji roboczej) zostanie wysłany do serwera. Adres IP jest 

wysyłany zależnie od interfejsu sieciowego, przez który nastąpi połączenie z 
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serwerem. Każda stacja robocza ma własny adres 127.0.0.1 oraz inny 

przydzielony dla każdego interfejsu sieciowego – np. dla karty sieciowej lub 

modemu. 

 
Użycie przycisku Ten komputer spowoduje wpisanie w powyższe pola wartości 
odpowiadających komputerowi na którym jest aktualnie uruchomiony program 
administracyjny uruchomiony. W pole nazwa należy wpisać nazwę komputera, jeśli nie 
została wprowadzona automatycznie. 
Przycisk Z sieci umożliwia przeglądanie w poszukiwaniu oraz wybór komputera z sieci. 
 
Przycisk Usuń okna Stacje robocze powoduje usunięcie zaznaczonej stacji roboczej, tym 
samym odebranie możliwości obsługi parkingu ze stacji roboczej, której adres IP został 
usunięty. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.38 Konfiguracja parkingu ���� Parkingowi 

Polecenie umożliwiające dodawanie osób nadzorujących pracę parkingu. Wywołuje ono 
poniższe okno. 
 

 
 
Dopisanie do tej listy nazw użytkowników i haseł umożliwia logowanie się do programu 
klienckiego. Przycisk Dodaj oraz Edycja wyświetla okno umożliwiające wprowadzanie 
danych parkingowych. 
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Nazwa użytkownika jest to nazwa login użytkownika, który należy wpisać w okno logowania 
w programie klienckim. Pole Hasło to hasło, które pozwala zautoryzować parkingowego 
posługującego się nawą użytkownika – loginem. Pole Hasło ponownie służy do 
zweryfikowania poprawności wpisanego hasła, dlatego w to pole należy wpisać to samo hasło 
które zostało wpisane w pole Hasło. Imię i Nazwisko to imię oraz nazwisko parkingowego, 
który będzie posługiwał się wprowadzonym loginem. 
Panel Uprawnienia pozwala na określenie jakie czynności w programie Car Keeper Client 
użytkownik będzie mógł wykonywać. 
Uprawnienie Abonenci – Modyfikacja - pozwala na dodawanie, zmianę i usuwanie 
użytkowników abonamentowych. 
Uprawnienie Abonenci – Zarządzanie abonamentami - pozwala na dodawanie i usuwanie 
abonamentów użytkowników abonamentowych. 
Uprawnienie Abonenci – Modyfikacja identyfikatorów - pozwala na dodawanie i usuwanie 
identyfikatorów użytkowników abonamentowych. 
Uprawnienie Abonenci – Blokowanie identyfikatorów - pozwala na blokowania i 
odblokowywanie identyfikatorów użytkowników abonamentowych. 
Uprawnienie Abonenci – Synchronizacja parkingu - pozwala na włączanie synchronizacji 
stanu parkingu dla użytkowników abonamentowych. 
Uprawnienie Jednorazowi – Modyfikacja - pozwala na wpuszczanie na parking, zmianę i 
wypuszczanie z parkingu użytkowników jednorazowych. 
Uprawnienie Specjalni – Modyfikacja - pozwala na wpuszczanie na parking, zmianę i 
wypuszczanie z parkingu użytkowników specjalnych. 
Uprawnienie Bramy – Ręczne sterowanie - pozwala na ręczne otwieranie i zamykanie bram. 
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Uprawnienie Parking – Korekty - pozwala na wprowadzanie wszelkich korekt na parkingu; 
zmiany pojazdów użytkowników abonamentowych, przenoszenie ich na strefy oraz na 
miejsca parkingowe. 
Uprawnienie Kasa – Rozliczenia - pozwala na prowadzenie transakcji kasowych. 
Uprawnienie Przejazdy – Anulowanie - pozwala anulowanie przejazdów przez bramy 
użytkowników abonamentowych. 
 
Przycisk Usuń okna Parkingowi powoduje usunięcie zaznaczonego parkingowego. 
 
Użycie przycisku Anuluj powoduje cofnięcie wszystkich zmian, jakie zostały dokonane od 
chwili ostatniego otwarcia okna. Aby potwierdzić zmiany należy użyć przycisku OK. 

8.3.2.39 Narzędzia ���� Usunięcie odstępów z numerów tablic 

rejestracyjnych pojazdów 

Polecenie służy do usunięcie wszelkich znaków odstępu wprowadzonych podczas 
wpisywania numerów rejestracyjnych pojazdów użytkowników. Opcja ta jest przydatna gdy 
dodawany jest system rozpoznawania tablic PRS. System PRS firmy Alnet interpretuje tablice 
rejestracyjne jakby nie miały znaków odstępu (same litery i liczby). Użycie tej opcji pozwoli 
błyskawicznie dostosowanie utworzonej wcześniej bazy pojazdów do systemu rozpoznawania 
tablic systemu PRS. 

8.3.2.40 Raporty ���� Raport zdarzeń 

Polecenie to służy do wyświetlania okna służącego do tworzenia raportów zdarzeń. Raport 
zdarzeń jest to przedstawiona chronologicznie oraz przefiltrowana lista zdarzeń jakie 
wystąpiły w systemie Car Keeper w ciągu danego okresu. Poniżej przedstawiono okno 
generowania raportów. 
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Okno to składa się z przycisków drukowania, panelu Raport z okresu oraz panelu Schematy 

raportów i zakładek umożliwiających tworzenie raportu. 
Przyciski drukowania są to przycisku znajdujące się na górze okna raportów. Przycisk 
Drukarka pozwala na wybranie drukarki dla ustawień której będzie generowany raport. 
Utwórz raport służy do wygenerowania raportu na podstawie wszelkich ustawionych opcji 
raportu. Przycisk Pokaż raport jest aktywny gdy zostanie wygenerowany raport i pozwala na 
powrót do strony podglądu raportu. 
Panel Raport z okresu pozwala na określenie zakresu dat dla których raport zostanie 
wygenerowany. Przyciski Dzisiaj oraz Bieżący miesiąc pozwalają na automatyczne wybranie 
zakresu raportu. 
Schematy raportu to panel zawierający opcje zapisywania oraz odczytywania schematami 
raportów. Schemat raportu są to wszelkie ustawienia wszystkich opcji raportu. Używanie 
przycisków tego panelu pozwala na utworzenie nowego raportu, odczytanie zapisanego 
raportu, zapisanie aktualnych ustawień raportu oraz usunięcie zapisanego raportu. 
Zakładki ustawień raportów zawierają pogrupowane opcje umożliwiające tworzenie raportów. 
Zakładka Ogólne zawiera opcje określające ogólne ustawienia raportu. Układ strony jest to 
służy do określenia czy raport na kartce będzie drukowany poziomo czy pionowo. Panel 
Marginesy (mm) pozwala określić wielkość marginesów na kartce. Panel Czcionka zawiera 
przycisk Wybór czcionki pozwalający na wybór kroju czcionki użytej do wygenerowania 
raportu. Tekst Podgląd wybranej czcionki jest podglądem czcionki jaka została aktualnie 
wybrana do generowania raportu. Poniżej pole zaznaczenia Drukuj ustawienia raportu 
umożliwia wydruk na pierwszej stronie raportu ustawień, które zostały zastosowane do 
sporządzenia raportu. Drukuj nagłówek na każdej stronie umożliwia wydrukowanie nagłówek 
kolumn raportu na każdej ze stron raportu. Większe odstępy między liniami tekstu umożliwia 
rozszerzenie odległości poziomych pomiędzy kolejnymi wierszami raportu. 
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Zakładka Zdarzenia zawiera listę wszystkich zdarzeń, które mogą wystąpić w systemie 
Car Keeper. 
 

 
 
Należy wybrać te zdarzenia, które mają być zawarte w raporcie. Co najmniej jedno zdarzenie 
musi zostać wybrane do wygenerowania raportu. 
 

! 
Należy pamiętać że w bazie zapisywane są tylko te zdarzenia, które zostały 

skonfigurowane w rejestracji zdarzeń. 

 
Przyciski Zaznacz wszystkie oraz Odznacz wszystkie oznaczają odpowiednio zaznaczenie 
wszystkich zdarzeń oraz usunięcie zaznaczeń. 
Zakładka Użytkownicy pozwala na wybranie użytkowników, którzy których raport ma 
dotyczyć. 
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Panel Rodzaje użytkowników pozwala na określenie użytkowników, których zdarzenia będą 
raportowane. Można wybrać dowolnych z trzech rodzajów użytkowników. Ponadto system 
poprzez panel Atrybuty użytkowników pozwala na określenie dodatkowych atrybutów 
użytkowników których raport ma dotyczyć, dzięki czemu będzie on bardziej ścisły. Należy 
pamiętać, iż można używać znaków specjalnych, tak zwanej maski. Są nimi * - zastępująca 
dowolną ilość dowolnych znaków oraz ? – zastępujący jeden dowolny znak. Chcąc na 
przykład raportować wszystkich użytkowników których nazwisko zaczyna się na literę K 
można w pole Nazwisko wpisać K* co sprawi że na raporcie pierwszą litera nazwiska 
użytkownika musi być literą K a kolejne inne mogą być dowolne. 
 

! Należy pamiętać że maska nie dotyczy numeru identyfikatora. 
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Zakładka Parkingowi, Stacje robocze, pozwala wybrać osoby nadzorujące parking, którzy 
byli zalogowani w trakcie wystąpienia zdarzenia. Jeśli np. parkingowy wpuścił na parking 
użytkownika jednorazowego to dzięki tym ustawieniom można wyszczególnić parkingowych 
oraz komputery (stacje robocze) w sieci z których użytkownik jednorazowy został 
wpuszczony na parking. Przyciski Zaznacz wszystkie oraz Odznacz wszystkie pozwalają 
odpowiednio na zaznaczenie oraz odznaczenie wszystkich elementów na powiązanych z nimi 
listach. Pole wyboru stacji roboczych Stacje robocze do raportowania posiada szczególną 
cechę. W związku z tym, że istnieje możliwość definiowania maski adresu IP stacji 
roboczych, które mogą logować się do systemu, system tworzy automatycznie stacje robocze 
z odpowiednimi adresami na podstawie maski w chwili zalogowania tej stacji roboczej. W 
takiej sytuacji dodawane zostają nowe stacje robocze z dokładnym adresem IP. Zaznaczenie 
adresu IP, które jest maską powoduje automatyczne oznaczenie wszystkich adresów, które z 
tej maski zostały utworzone. Gdy są zaznaczone wszystkie adresy IP powstałe z maski adresu 
IP i jeden z nich zostanie odznaczony, spowoduje to automatyczne odznaczenie elementu 
będącego maską adresu IP, z którego adres IP stacji roboczej został utworzony. 
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Zakładka Elementy raportu i sortowanie pozawala na określenie elementów (kolumn raportu) 
jakie będą widoczne na raporcie oraz jak będą posortowane. 
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Zakładka ta zawiera dwa panele. Kolumny na raporcie oraz Sortowanie. Pierwszy z nich 
umożliwia wybór danych jakie będą na raporcie. Panel ten zawiera dwie listy Elementy 

raportu oraz Dostępne elementy. Wybór kolumn na raporcie polega na przeniesieniu 
elementów z prawej strony do lewej używając przycisków Dodaj oraz Usuń. Istnieje 
możliwość wyboru kolejności kolumn na raporcie (np. L.p., Data zdarzenia zamiast Data 
zdarzenia, L.p.). Służą do tego przyciski Wyżej oraz Niżej, które odpowiednio wybrane 
elementy raportu na liście przenoszą o jedną pozycję wyżej oraz niżej. Kolejność elementów 
w panelu Elementy raportu świadczy o kolejności wydruku. Elementy drukowane na raporcie 
(kolumny) drukowane są w kolejności listy (od góry do dołu). Panel Sortowanie umożliwia 
wybór sortowania elementów raportu. Można zdefiniować dwie kolumny, po względem 
których nastąpi sortowanie (Podstawowe oraz Dodatkowe). Raport jest sortowany od 
najmniejszych elementów do największych (np. daty z przeszłości do teraz). Zaznaczenie pola 
Malejąco (dla każdej wybranej kolumny sortowania) pozwala na odwrócenie kolejności 
sortowania. 
Po wybraniu powyżej opisanych elementów można utworzyć raport używając przycisku 
Utwórz raport. 
 

! 
Generowanie raportu może być bardzo czasochłonne oraz może zabierać dużo 

zasobów systemowych. Zależy to od ilość zdarzeń jakie zostaną w systemie 

zarejestrowane. 

 
Okno podglądu wydruku posiada przyciski nawigacyjne (|�, �, �, �|, +, -) pozwalające 
poruszać się po wygenerowanym raporcie, powiększać podgląd oraz go zmniejszać. 
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Powyżej pokazano okno podglądu raportu. Przycisk Wróć pozawala powrócić do ustawień 
raportu. Przycisk Drukuj drukuje wygenerowany raport. 
 

! 
Warto zapisywać ustawienia raportów jako schematy w celu późniejszego 

odtworzenia. 

 

8.4 Car Keeper Client 

Car Keeper Client, inaczej aplikacja kliencka jest najczęściej wykorzystywaną częścią 
oprogramowania Car Keeper podczas pracy systemu. Aplikacje klienckie obsługują osoby 
nadzorujące parking – parkingowi. Pozwala na tworzenie użytkowników, zarządzać stanem 
parkingu, korygować błędy, tworzyć raporty z historii parkingu, wspomaga rozliczenia 
użytkowników z pobytu na parkingu. 

8.4.1 Uruchamianie 

Po poprawnym zainstalowaniu systemu w menu start znajduje się katalog o nazwie Car 
Keeper. Skrót o nazwie Car Keeper Client uruchamia aplikację kliencką Systemu Car Keeper. 

8.4.2 Polecenia menu 

Po uruchomieniu aplikacji klienckiej dostępne są następujące polecenia menu: 

8.4.2.1 System ���� Logowanie 
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Polecenie to pokazuje do logowania. To samo okno można też otworzyć używając klawiszy 
Ctrl+Shift+L. Umożliwia ono przeprowadzenie autoryzacji osoby nadzorującej parking. Aby 
możliwa była dalsza praca w programie klienckim należy po uruchomieniu zalogować się do 
serwera. Zawsze zapamiętywana jest ostatnia nazwa jaka była użyta do zalogowania w 
systemie. 
 

 
 
Powyższe okno pozwala na autoryzację osoby nadzorującej parking. Należy wpisać swoją 
nazwę użytkownika (login) oraz hasło i wcisnąć przycisk Zaloguj. Jeśli dane będą prawidłowe 
użytkownik zostanie zalogowany następnie następuje sprawdzenie wersji oprogramowania. 
Jeśli nie będzie ono odpowiadało wersji serwera, to serwer rozłączy program kliencki i 
wyloguje użytkownika. Jeśli wersja oprogramowania będzie prawidłowa, to zostaną 
przywrócone okna jakie były otwarte przed ostatnim zamknięciem programu. Po zalogowaniu 
opcja ta zamienia się na wyloguj. Efekt logowania można tez uzyskać klikając dwukrotnie na 
oknie aplikacji gdy nie jest nikt zalogowany. 

8.4.2.2 System ���� Diagnostyka urządzeń 

Diagnostyka urządzeń jest to narzędzie służące do informowania użytkownika o wadliwym 
działaniu urządzeń Car Keeper podłączonych do magistrali komunikacyjnej. 
 

 
 
Okno diagnostyczne posiada listą urządzeń, które działają wadliwie. Lista podzielona jest na 
kolumny, które opisują dane urządzenie. Port COM to port, do którego podłączone jest 
urządzenie. Adres IP to adres IP komputera zdalnego, do którego podłączone jest urządzenie 
Car Keeper i obsługiwane w sposób zdalny. Port to port TCP/IP, poprzez który serwer 
komunikuje się ze zdalna magistralą komunikacyjną. Karta to adres terminala, w którym 
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został odnotowany błąd działania. Błąd urządzenia to opis błędu jaki nastąpił. Błąd sieci, to 
opis błędu powstałego w wyniku wadliwej komunikacji sieciowej ze zdalna magistralą 
komunikacyjną. Jeśli ten opis jest widoczny, to możliwe, ze nastąpiło zerwanie komunikacji 
sieciowej z urządzeniem zdalnym, a nie w samym urządzeniu Car Keeper. Ilość błędów, to 
licznik błędów jakie zostały odnotowane od chwili wystąpienia pierwszego błędu działania. 
Diagnostyka systemu umożliwia łatwe zlokalizowanie wadliwych urządzeń Car Keeper i 
pozwala na określenie, które z urządzeń parkingu funkcjonują nieprawidłowo. 
Przycisk Reset nad listą błędów komunikacji urządzeń służy do czyszczenia tej listy z błędów. 
Po wyczyszczeniu listy pozostanie ona pusta do czasu otrzymania następnej informacji o 
błędzie. 

8.4.2.3 System ���� Opcje 

Polecenie wywołuje okno opcji programu. Zawiera ono opcje dotyczące aplikacji klienckiej. 
Jest ono podzielone na dwie części. Po lewej stronie jest drzewo opcji. Klikając myszką na 
odpowiedni element, z prawej strony okna pokazują się opcje dotyczące wybranego elementu. 
 

 
 
Panel Połączenie służy do zdefiniowania danych połączeniowych z serwerem systemu Car 
Keeper. Adres IP serwera jest to adres sieciowy IP komputera, na którym jest serwer 
uruchomiony. Należy wpisać tutaj adres IP ręcznie, bądź użyć przycisku Wybierz z sieci 

lokalnej, który wyświetla okno umożliwiające wybór komputera w całej sieci do której 
komputer (z zainstalowanym programem klienckim) jest podłączony. Połącz na porcie jest to 
pole w którym należy wpisać port połączeniowy na którym serwer oczekuje na połączenie od 
programów klienckich. Port ten jest też ustawiany w programie administracyjnym. Zarówno 
w programie klienckim jak i w administracyjnym porty te powinny być takie same. Przycisk 
Wybierz ten komputer pozawala na automatyczne pobranie adresu IP komputera, na którym 
jest uruchomiony program kliencki i wpisanie tego komputera w pole Adres IP serwera. 
Przydatne jest to w sytuacji, gdy serwer oraz program kliencki pracują na tym samym 
komputerze. 
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Panel Różne posiada dwie opcję. Czas pokazywania podpowiedzi dla elementów aplikacji 

[sek.] jest to czas w sekundach, przez jaki, będą wyświetlane podpowiedzi w aplikacji 
klienckiej dla elementów aplikacji. Są to także pojawiające się opisy użytkowników w oknach 
Stan parkingu, Użytkownicy Abonamentowi itp. Opcja Pokazuj okno diagnostyki w 

przypadku problemów sprzętowych sprawia, że w przypadku, gdy zaistnieją problemy 
sprzętowe urządzeń Car Keeper, to aplikacja kliencka, pokaże automatycznie okno 
diagnostyki urządzeń, z listą wadliwie działających urządzeń systemu Car Keeper. 
 

 
 
Panel Zdarzenia służy do modyfikacji zachowania okna Zdarzenia. Wszystkie te opcje mają 
zastosowanie tylko dla okna Zdarzenia. Pole zaznaczenia Miganie ostatniego zdarzenia 
umożliwia sygnalizowanie powstania nowego zdarzenia w systemie w postaci jego migania. 
Jeśli pole to jest zaznaczone, ostatnio wygenerowane zdarzenie będzie migało w ciągu czasu 
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podanego w polu Czas migania ostatniego zdarzenia [sek.]. Jedno mignięcie trwa jedną 
sekundę. Jest to zmiana koloru ostatniego opisu. Kolor migania można ustalić dowolnie 
dzięki opcji Kolor błysku ostatniego zdarzenia. Jest to przycisk którego kliknięcie otwiera 
okno wyboru koloru dla błysku. Aktualnie wybrany kolor określa kolor tego przycisku. Panel 
Dźwiękowa sygnalizacja zdarzeń pozwala na dodanie do generowanych przez system zdarzeń 
dźwięków. Jeśli z panelu wybrana jest opcja Brak dźwięku, nie będą generowane żadne 
dźwięki przez program kliencki. Opcja Głośniczek systemowy powoduje, że podczas 
powstanie nowego zdarzenia, będzie generowany pisk z głośniczka systemowego będącego 
wewnątrz komputera tzw. beeper. Opcja panelu Inny dźwięk służy do zdefiniowana 
dowolnego innego dźwięku z pliku typu *.wav, który będzie informował o powstaniu nowego 
zdarzenia. Opcja ta zawiera obok pole, które służy do wprowadzenia nazwy pliku *.wav, 
który będzie odtwarzany. Dwa przyciski służą do wyboru pliku dźwiękowego oraz do 
odtworzenia tego dźwięku w celu jego sprawdzenia. Najbardziej zaawansowaną opcją jest 
Indywidualne dźwięki do zdarzeń. Pozwala ona na przyporządkowanie każdemu ze zdarzeń 
innego dźwięku. Jeśli jest wybrana ta opcja, to należy skonfigurować dźwięki jakie będą 
odpowiedzialne za informowanie o konkretnym zdarzeniu. Umożliwia to przycisk Dostosuj. 
Jego użycie wyświetla okno dialogowe wyboru dźwięków do zdarzeń. Można nagrać 
dowolne dźwięki zwykle czytanie nazwy zdarzenia. 
 

! Trzeba połączyć się z serwerem aby ustawić dźwięki indywidualne dla zdarzeń. 

 

 
 
Okno wyboru dźwięków do zdarzeń jest to lista zdarzeń oraz ścieżek dostępu do plików 
skojarzonych z tymi zdarzeniami, które będą odtwarzane po wystąpieniu zdarzenia. Lista ta 
posiada trzy kolumny edycyjne. Kolumna Odtwarzaj posiada (obok każdego ze zdarzeń) 
ikonę, która służy do odtworzenia dźwięku skojarzonego z wybranym zdarzeniem. Kolumna 
Wybierz służy do wyboru pliku który będzie skojarzony ze zdarzeniem. Po jej kliknięciu 
nastąpi otwarcie okna, umożliwiającego wybór pliku typu *.wav. Wybranie pliku jest 
jednoznaczne ze skojarzeniem go ze zdarzeniem. Trzecia kolumna Usuń umożliwia usunięcie 
dźwięku i pozostawienie zdarzenia bez dźwięku. W takim przypadku, gdy wystąpi dane 
zdarzenie nie zostanie odtworzony żaden dźwięk. 
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Opcja Ilość pozycji w zdarzeniach w oknie Zdarzenia umożliwia zdefiniowanie maksymalną 
ilość zdarzeń jakie będą widoczne w oknie zdarzeń. Jeśli ilość zdarzeń będzie większa niż 
wpisana tu maksymalna ilość, to najstarsze zdarzenia będą usuwane. 

8.4.2.4 System ���� Zarejestruj 

Polecenia to pozwala na rejestrację programu. 
 

 
 
Rejestracja umożliwia pełne funkcjonowanie programu, w przypadku kiedy nie ma 
identyfikatorów. Zarejestrowanie 30 sztuk identyfikatorów jest jednoznaczne z 
zarejestrowaniem programu i używaniem go w pełnej funkcjonalności. 

8.4.2.5 System ���� Koniec 

Polecenie ta umożliwia zakończenie pracy aplikacji klienckiej. Jeśli zalogowany jest 
parkingowy (osoba nadzorująca parking) to program pyta czy ma go wylogować. Dopiero po 
wylogowaniu następuje zamknięcie programu klienckiego. 

8.4.3 Polecenia dostępne w czasie pracy 

8.4.3.1 System ���� Wyloguj 

Polecenie to zamyka połączenie z serwerem oraz wyloguje parkingowego. Można tego 
dokonać tez poprze kombinację klawiszy Ctrl+Shift+W. Program zapyta czy na pewno 
wylogować. Kliknięcie na przycisku Tak spowoduje wylogowanie. W celu dalszej pracy z 
systemem niezbędne jest ponowne zalogowanie się do serwera. Po wylogowaniu polecenie to 
zostaje zmienione na Zaloguj. 

8.4.3.2 Użytkownicy ���� Abonamentowi 

Polecenie to otwiera okno użytkowników abonamentowych. Jeśli okno to jest już otwarte, to 
przenosi parkingowego do tego okna pokazując je ponad wszystkimi innymi otwartymi 
oknami. Okno to zawiera listę wszystkich użytkowników abonamentowych. 
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Na górze okna znajdują się przyciski umożliwiające zarządzenia użytkownikami oraz 
ułatwiające ich wyszukiwanie. Poniżej znajduje się lista użytkowników abonamentowych. 
Każdy z użytkowników jest przedstawiony w postaci prostokątnego obszaru. W każdym 
takim obszarze na górze widnieje imię oraz nazwisko użytkownika. Na dole każdego z tych 
obszarów jest nazwa grupy użytkowników, do której użytkownik należy. Większą część 
obszaru zajmuje zdjęcie użytkownika. Oprócz wymienionych powyżej elementów, mogą 
pojawiać się również następujące ikony: 
 

 użytkownik nie posiada abonamentu i znajduje się poza parkingiem, 

 
użytkownik nie posiada abonamentu, ale znajduje się na terenie parkingu (może być 
również na miejscu parkingowym), 

 użytkownik posiada abonament i jest na parkingu, 

 użytkownik posiada abonament i jest na swoim miejscu parkingowym, 

 użytkownik posiada abonament, ale przebywa na obcym miejscu parkingowym. 

 
Po prawej górnej stronie każdego z  obszarów jest liczba porządkowa użytkownika na liście. 
Zatrzymując wskaźnik myszki nad obszarem, pokazuje podpowiedź (tak zwana chmurka), na 
której znajdują się niektóre informacje na temat użytkownika. Są to kolejno: 

- imię nazwisko oraz indeks (w nawiasie), 
- posiadanie abonamentu, 
- grupa użytkowników, 
- numer rejestracyjny aktualnego pojazdu (którym ostatnio się poruszał po parkingu), 
- nazwa strefy na której aktualnie się znajduje, 
- data wjazdu na parking. 

Przycisk Dodaj umożliwia dodawanie nowych użytkowników do listy. Jest to możliwe dzięki 
oknu dialogowemu. 
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Okno to jest podzielone na cztery panele. Panel Dane kontaktowe pozwala na wprowadzenie 
danych umożliwiających identyfikację właściciela (użytkownika) pojazdu. Panel ten zawiera 
pola: 
Indeks, jest to pole w które można wpisać dowolną nazwę identyfikującą danego 
użytkownika, jeśli pole to pozostanie puste, to program podczas wpisywania imienia oraz 
nazwiska, przeniesie je (imię nazwisko) do tego pola, 
Imię, pole w które należy wpisać imię użytkownika pojazdu, 
Nazwisko, analogicznie jak wyżej, jest to nazwisko użytkownika pojazdu, 
Adres, jest to adres użytkownika pojazdu, 
Kod pocztowy, kod pocztowy miejscowości, w której mieszka użytkownik pojazdu, 
Miejscowość to miejscowość zamieszkania użytkownika pojazdu, 
Województwo, to województwo w którym znajduje się dana miejscowość. 
E-mail to adres e-mail użytkownika pojazdu, przycisk obok pola z symbolem koperty 
pozwala na wysłanie wiadomości e-mail użytkownikowi, 
Telefon 1, Telefon 2 to numery telefonów użytkownika, przyciski obok pól pozwalają na 
wykonanie rozmowy telefonicznej się z użytkownikiem (tylko jeśli zainstalowane jest 
oprogramowanie pozwalające na wykonywania połączeń w komputera). 
Przyciski Usuń zdjęcie oraz Wybierz zdjęcie, pozwalają na usunięcie zdjęcia użytkownika 
oraz wybranie zdjęcia dla użytkownika. 
 
Panel Przynależność określa przynależność użytkownika do grupy użytkowników, oraz do 
grupy miejsc parkingowych wraz z miejscem parkingowym. Dane grupy miejsc oraz miejsca 
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parkingowego są traktowane tylko jako podpowiedzi podczas dodawania abonamentu 
użytkownikowi. W panelu tym występują pola: 
Grupa użytkowników, określa grupę użytkowników do jakiej będzie należał tworzony 
użytkownik. Od tego do jakiej grupy należy użytkownik, zależy to, przez jakie bramy i o 
jakich godzinach użytkownik będzie mógł przez nie przejeżdżać. Od grupy użytkowników 
zależy też wielkość stawki naliczania za pobyt na parkingu (stawka za dobę). 
Grupa miejsc parkingowych umożliwia wybór, na jakiej grupie miejsc parkingowych będzie 
domyślnie tworzony abonament. Grupę tą będzie można zmienić podczas dodawania 
abonamentu. Jest to jedynie propozycja grupy miejsc dla tworzonego użytkownika. Do 
wyboru są dwie możliwości: Domyślna oraz Z listy. Pozwalają one na wybór odpowiednio, 
grupy miejsc domyślnej dla grupy użytkowników oraz dowolnej innej grupy miejsc wybranej 
z listy grup miejsc. 
Miejsce parkingowe – pole to jest dostępne tylko w przypadku, gdy wybrana powyżej grupa 
miejsc parkingowych posiadających stałe miejsca. Jeśli miejsca w grupie miejsc nie są na 
stałe powiązane z użytkownikami, to pole to jest zamieniane na opis Dowolne miejsce w 

grupie miejsc. 
Na dole tego panelu znajduje się opis mówiący ile jest miejsc w wybranej grupie miejsc 
parkingowych. 
 
Panel Pojazdy użytkownika służy do zdefiniowania pojazdów którymi będzie poruszał się po 
parkingu. Posiada on następujące pola umożliwiające wprowadzenie danych pojazdu: 

- Numer rejestracyjny 
- Marka, 
- Model 
- Kolor - pole to składa się z dwóch elementów, pola na wprowadzenie nazwy koloru 

samochodu oraz pola rozwijanego, umożliwiającego wybór wizualny koloru pojazdu. 
Należy wybrać najbardziej odpowiedni kolor z listy, a następnie wpisać kolor w pole 
edycyjne. 

 
Panel Identyfikatory użytkownika umożliwia dodawanie identyfikatorów dla użytkownika. 
Posiada także listę dodanych już identyfikatorów. 
 

! 

Należy pamiętać, iż posiadanie więcej niż jednego identyfikatora nie daje 

możliwości poruszania się użytkownikowi więcej niż jednym pojazdem. Aby 

umożliwić jednej osobie poruszanie się kilkoma pojazdami należy stworzyć 

kilku użytkowników w ilości odpowiadającej ilości pojazdów. Każdy z 

użytkowników musi mieć inny identyfikator – co najmniej jeden dla każdego z 

pojazdów. 

 
Kliknięcie przycisku Dodaj identyfikator otwiera okno dialogowe wyboru sposobu dodania 
identyfikatora. 
 

 
 
Identyfikator można dodać używając go w zasięgu czytnika, albo poprzez wpisanie jego 
danych ręcznie. Wybierając opcję dodawania identyfikatora który aktualnie posiadamy 
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pojawia się okno wyboru czytnika identyfikatorów, który będzie użyty do zeskanowania 
identyfikatora (jeżeli czytnik jest tylko jeden to okno wyboru czytnika zostanie pominięte). 
 

 
 
Wybranie czytnika oraz klikniecie przycisku OK, otwiera okno dodawania identyfikatora. 
 

 
 
Powyższe okno pozwala na dodanie (zarejestrowanie) użytkownikowi nowego identyfikatora. 
Należy użyć trzykrotnie pod rząd tego samego identyfikatora, aby przycisk OK stał się 
aktywny. Oznacza to, iż identyfikator został zeskanowany i można go dodać użytkownikowi. 
Dodawanie identyfikatora może zostać anulowane przez serwer. Dzieje się tak z uwagi na 
fakt, iż dodawanie identyfikatora z użyciem czytnika, powoduje zarezerwowanie tego 
czytnika na potrzeby dodawania nowego identyfikatora do systemu. Jeśli czytnik jest 
zarezerwowany, to nie ma możliwości otwarcia bramy (z użyciem zarejestrowanego 
identyfikatora), jeśli jest ona powiązana tylko z tym jednym czytnikiem. 
W przypadku wybrania opcji Nie posiadam identyfikatora ale znam jego numer pozwala na 
wpisanie numeru seryjnego identyfikatora ręcznie. 
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Powyższe okno pozwala na wybranie rodzaju dodawanego identyfikatora oraz wprowadzenie 
jego numeru. 
 
Przycisk Usuń identyfikator służy do usuwania wybranego (na liście identyfikatorów) 
identyfikatora użytkownikowi. Każda próba usunięcia identyfikatora musi zostać 
potwierdzona. 
Przycisk Zablokuj pozwala na zablokowanie identyfikatora. Użycie identyfikatora, który jest 
zablokowany spowoduje, że brama nie zostanie otworzona, oraz zostanie wygenerowany 
odpowiednie zdarzenie. 
Przycisk Odblokuj pozwala na odblokowanie identyfikatora, który został wcześniej 
zablokowany. 
 

! 
Jeśli używanie identyfikatora generuje zdarzenie „Sygnał identyfikatora 

zeskanowany i odtworzony”, to jego zablokowanie oraz ponowne 

odblokowanie spowoduje aktualizację kodu tego identyfikatora, a w 

konsekwencji normalną pracę identyfikatora w systemie. 

 
Przycisk Abonament służy do dodania abonamentu dodawanemu (bądź edytowanemu) 
użytkownikowi. 
 

! 
Należy pamiętać, iż w przypadku dodawania użytkownika, użycie przycisku 

Dodaj identyfikator, bądź Abonament spowoduje zatwierdzenie 

wprowadzonych zmian oraz dodanie użytkownika do bazy systemu Car 

Keeper i przejście w tryb edycji użytkownika. 

 
Okno dodawania abonamentu zostanie opisane w dalszej części opisu okna użytkowników 
abonamentowych. 
Na dole okna Dodawanie abonenta znajdują się przyciski Anuluj oraz OK, które odpowiednio 
anulują oraz zatwierdzają zmiany. 
 
Przycisk Edycja okna listy użytkowników abonamentowych umożliwia zmianę danych 
użytkownika abonamentowego wybranego na liście użytkowników. Edycję można też 
wykonać poprzez dwukrotne kliknięcie wskaźnikiem myszki na danym użytkowniku. Edycja 
użytkownika, odbywa się na tym samym oknie co dodawanie użytkownika. 
 
Przyciskiem Usuń można usunąć użytkownika z listy. Usunięcie użytkownika polega na 
oznaczeniu go jako usuniętego. W systemie Car Keeper użytkownicy nigdy nie są usuwani 
nieodwracalnie. Zastosowano takie rozwiązanie po to, aby można było utworzyć raport 
zdarzeń wszystkich użytkowników. W celu odzyskania (przywrócenia) usuniętego 
użytkownika należy użyć przycisku Przywróć. 
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Przycisk Abonament służy do otwierania okna modyfikacji abonamentów użytkownikom 
abonamentowym. To dzięki abonamentom (aktualnym w danej chwili) użytkownik ma prawo 
wjazdu na miejsce parkingowe. Aby umożliwić użytkownikowi dostęp do dwóch miejsc 
parkingowych, należy dodać dwa abonamenty (każdy na inne miejsce). 
 

 
 
Okno modyfikacji abonamentów składa się z czterech paneli. Pierwszy panel Okresy 

abonamentowe dla użytkownika zawiera dane użytkownika którego abonamenty są aktualnie 
modyfikowane. 
Poniżej znajduje się panel Przydzielone abonamenty dla użytkownika który zawiera listę 
abonamentów użytkownika. Domyślnie pokazywane są abonamenty aktualne oraz te które 
będą aktualne w przyszłości. Na dole okna znajduje się pole zaznaczenia Pokaż stare 

abonamenty dzięki któremu można przeglądać wszystkie abonamenty (wraz z nieaktualnymi, 
z przeszłości). Poniżej listy abonamentów jest przycisk Usuń który umożliwia usunięcie 
wybranego abonamentu użytkownikowi. Program zawsze pyta czy na pewno usunąć 
abonament. Jeśli użytkownik, przebywa w chwili usunięcia abonamentu na miejscu, którego 
ten abonament dotyczy, to nie zostanie on zdjęty z tego miejsca. Należy wprowadzić korektę 
lub poczekać aż użytkownik wyjedzie z parkingu (pod warunkiem włączenia opcji wyjazdu z 
parkingu użytkownikowi bez abonamentu).  
Panel Dodawanie okresu abonamentowego miejsca indywidualnego pozwala na dodanie 
nowego abonamentu użytkownikowi. Panel ten zawiera kilka pól, które umożliwiają 
skonfigurowanie dodawanego abonamentu. Pole rozwijane Rozpoczyna się w dniu umożliwia 
zdefiniowanie, od którego dnia abonament będzie aktualny. Po rozwinięciu pola ukazuje się 
kalendarz, z którego można wybrać datę rozpoczęcia okresu abonamentowego. Gdy 
zaznaczone jest pole Kończy się w dniu, to z rozwijanego pola poniżej należy wybrać dzień 
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kiedy okres abonamentowy ma zakończyć się. Alternatywą tego wyboru jest pole wyboru 
Nigdy się nie kończy. Jego zaznaczenie spowoduje, że okres abonamentowy nie będzie miał 
końca i będzie obowiązywał zawsze (od dnia rozpoczęcia). Grupa miejsc parkingowych 
określa grupę miejsc parkingowych, na której w danym okresie będzie użytkownik będzie 
miał prawo przebywać. Jeśli grupa miejsc parkingowych ma miejsca stałe dla użytkowników, 
to należy w polu Miejsce parkingowe wybrać miejsce na dla użytkownika obowiązujące w 
trakcie trwania okresu abonamentowego. Jeśli grupa miejsc parkingowych nie ma miejsc 
przypisanych na stałe, pole to jest nie aktywne. W takiej sytuacji użytkownik może zająć 
dowolne miejsce w grupie miejsc w trakcie trwania okresu abonamentowego. Kliknięcie na 

przycisku  powoduje wybranie domyślnej grupy miejsc parkingowych dla użytkownika. 
Zaznaczenie pola Nie rezerwuj miejsca umożliwia dodanie abonamentu takiego, że gdy 
będzie on aktualny, to miejsce dla użytkownika nie zostanie zarezerwowane i pomimo tego, 
że ma on abonament na to miejsce, inny użytkownik będzie mógł mieć przydzielone przez 
system to samo miejsce, co uniemożliwi wjechanie na nie użytkownikowi, który ma 
abonament bez rezerwacji miejsca w chwili gdy inny użytkownik otrzyma abonament na to 
miejsce. Pole zaznaczenia Opłać po dodaniu umożliwia dokonanie opłaty za abonament na 
miejsce od razu po jego dodaniu. Jeśli grupa użytkowników nie wymaga opłat za miejsca 
parkingowe to pole to jest zamienione na grupa użytkowników nie wymaga opłat. Przycisk 
Szukaj miejsca służy do wyszukiwania wolnych miejsc parkingowych w wybranym okresie 
(od Rozpoczyna się w dniu do Kończy się w dniu lub Nigdy się nie kończy) w wybranej grupie 
miejsc parkingowych. Jeśli nie ma dostępnych miejsc dla użytkowników w wybranej grupie 
miejsc parkingowych w wybranym okresie, to zostanie wyświetlony komunikat o braku 
wolnych miejsc w wybranym okresie abonamentowym. Znalezienie miejsca parkingowego 
może być zasygnalizowane w dwojaki sposób. Zależy to od tego, czy grupa miejsc 
parkingowych ma miejsca przypisane na stałe dla użytkowników. W przypadku stałych 
miejsc, wymagane jest wskazanie jakie miejsce użytkownik będzie miał przydzielone z 
nowym abonamentem. Program wyświetli okno z dostępnymi miejscami dla danej grupy 
miejsc parkingowych. Gdy miejsca nie są przypisane na stałe, to zostanie wyświetlony tylko 
komunikat, że są wolne miejsca i abonament będzie mógł być dodany. 
Poniżej przedstawione zostało okno wyboru miejsc parkingowych. 
 

 
 
Z okna tego należy wybrać miejsce parkingowe i zatwierdzić wybór używając przycisk OK. 
Dane wybrane w oknie zostaną przeniesione do odpowiednich pól okna Abonamenty dla 

użytkownika. 
 



102 
 

Przycisk Dodaj okna Abonamenty dla użytkownika umożliwia dodanie abonamentu 
użytkownikowi zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Jeśli abonament nie będzie mógł 
zostać dodany, system wyświetli informację z błędem. 
 
Panel Dodawanie okresu abonamentowego na miejsce współdzielone umożliwia dodanie 
abonamentu na miejsce, na które inny użytkownik ma już abonament. Takie miejsce nazywa 
się miejscem współdzielonym. Miejsce współdzielone umożliwia korzystanie z niego dwóm 
(lub więcej) użytkownikom. Jeśli jeden z użytkowników jest już na miejscu, drugi z nich nie 
zostanie wpuszczony na to samo miejsce. Jedno miejsce może współdzielić dowolna ilość 
użytkowników. Panel tworzenia miejsca współdzielonego posiada przycisk Dodaj 

współdzielone, którego wciśnięcie spowoduje wyszukanie wszystkich użytkowników, którzy 
mają abonament na dowolne miejsce parkingowe. Lista użytkowników pokazana zostanie w 
oknie dialogowym Abonamenty użytkowników. Wybranie użytkownika spowoduje 
wyświetlenie jego abonamentów. 
 

 
 
Aby umożliwić współdzielenie miejsca należy wybrać użytkownika z listy Użytkownicy z 

aktualnymi abonamentami, a następnie wybrać abonament na miejsce, które ma być 
współdzielone z listy Abonamenty. Kliknięcie przycisku OK spowoduje dodanie abonamentu 
na miejsce wybranego użytkownika, użytkownikowi, któremu dodajemy nowy abonament (z 
okna Abonamenty dla użytkownika). 
 
Wyszukiwanie użytkowników abonamentowych w oknie Lista użytkowników 

abonamentowych jest możliwe pod przyciskiem Szukaj. Wciśnięcie tego przycisku otwiera 
okno wyszukiwania. 
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Możliwe jest wyszukiwanie użytkownika abonamentowego według jednego z pięciu 
kryteriów. Za każdym razem gdy użytkownik zostanie znaleziony zostaje on zaznaczony na 
liście użytkowników. 
Pierwsze kryterium jest to wyszukiwanie Kodu z identyfikatora. Wybranie tej opcji oraz 
wciśniecie przycisku Szukaj otwiera okno wyboru czytnika do zeskanowania identyfikatora, a 
następnie okno skanowania identyfikatora (procedura skanowania identyfikatora została 
opisana przy okazji dodawania identyfikatora użytkownikowi abonamentowemu). Gdy 
identyfikator zostanie zeskanowany system zaznacza użytkownika który jest właścicielem 
zeskanowanego identyfikatora. 
Opcja Numeru rejestracyjnego umożliwia wyszukiwanie użytkownika, według numeru 
rejestracyjnego pojazdu. Należy w pole edycyjne tej opcji wpisać numer rejestracyjny 
pojazdu (bądź fragment tego numeru) i kliknąć przycisk Szukaj. 
Opcja Indeksu umożliwia wyszukiwanie na podstawie pola Indeks podanego podczas 
tworzenia użytkownika. Należy wprowadzić indeks lub fragment i wcisnąć przycisk Szukaj. 
Opcja Imienia i nazwiska umożliwia wyszukiwanie użytkownika na podstawie imienia oraz 
nazwiska. Można podać zarówno imię i nazwisko, albo imię lub nazwisko. Ta opcja pozwala 
także na wprowadzenie fragmentu imienia oraz nazwiska w celu wyszukiwania. 
Opcja Znajdź użytkownika bez abonamentu umożliwia szybkie zlokalizowanie użytkownika, 
który nie ma abonamentu. 
Opcja Wyszukaj całe wyrazy umożliwia wyszukiwanie pełnej nazwy. Znalezienie tekstu 
wyszukiwanego we fragmencie odpowiadającego elementu nie jest traktowane wtedy jako 
znaleziony element. Wyszukiwana fraza musi odpowiadać całemu znalezionemu elementowi. 
Pole zaznaczenia Rozpocznij wyszukiwanie od elementu za zaznaczonym umożliwia 
wyszukiwanie użytkownika od miejsca, gdzie znajduje się wybrany aktualnie użytkownik. 
Rozpoczęcie wyszukiwania zawsze po kliknięciu przycisku Szukaj. 
Opcja Lista umożliwia wyświetlenie wszystkich wyników wyszukiwania w formie listy. 
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Lista wyników zawiera opcję grupowego wysłania wiadomości mailowych do użytkowników 
ze znalezionych. 
 
Kontynuacja wyszukiwania na podstawie zadanego kryterium jest możliwa po kliknięciu 

przycisku Szukaj dalej (z ikoną ), którego działanie jest równoznaczne z zaznaczeniem 
pola Rozpocznij wyszukiwanie od elementu za zaznaczonym w oknie wyszukiwania 
użytkownika oraz wyszukiwaniem na podstawie ostatnio zadanych kryteriów. 
 
Okno użytkowników abonamentowych posiada menu kontekstowe. 
 

 
 
Pierwsze opcje tego menu odpowiadają funkcjom przycisków opisanych powyżej (Edycja, 
Usuń, Abonament, Szukaj użytkownika, Szukaj dalej). 
Opcja Ustaw użytkownika na strefie… otwiera okno z listą stref. Z listy należy wybrać strefę, 
na którą użytkownik zostanie przeniesiony. 
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Po wybraniu strefy użytkownik zostaje przeniesiony na wybraną strefę. Jeśli na tej strefie jest 
jego wolne miejsce parkingowe, to również zostanie umieszczony na tym miejscu. 
Opcja Znajdź na miejscu parkingowym pozwala na zlokalizowanie użytkownika 
abonamentowego na miejscu parkingowym. 
Korekta pojazdu użytkownika umożliwia zmianę aktualnego pojazdu użytkownika. Wybranie 
tej opcji spowoduje otwarcie okna z listą pojazdów użytkownika. Aby zmienić aktualny 
pojazd użytkownika należy wskazać ten pojazd i wcisnąć przycisk OK. 
 

 
 
Opcja Synchronizuj słuzy do automatycznego porzadkowania parkingu. Działanie polega na 
jednorazwoym umieszczeniu użytkownika na strefie, z której próbuje przejechać na drugą 
stronę bramy. Inaczej można powiedzieć, że funkcja synchronizacji pwoduje jednorazowe 
automatyczne skorygowaenie aktualnego miejsca pobytu użytkownika abonamentowego na 
parkingu (lub poza parkingiem). Synchronizacje można właczyć dla wybranego użytkownika, 
dla gruop użytkwoników lub dla wszystkich użytkowników abonamentowych. 
 

! 
Synchronizacja jest przydatna gdy na dłuższy czas zaniknie zasilanie na 

parkingu i pojazdy zostaną wypuszczane bez kontroli systemu Car Keeper. 

 
Opcja Widok pozwala na zmianę widoku w oknie użytkowników abonamentowych. 

8.4.3.3 Użytkownicy ���� Jednorazowi 
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Polecenie to otwiera okno użytkowników jednorazowych. Jeśli okno to jest już otwarte, to 
przenosi parkingowego do tego okna pokazując je ponad wszystkimi innymi otwartymi 
oknami. Okno to zawiera listę wszystkich użytkowników jednorazowych, którzy aktualnie 
przebywają na parkingu. 
 

 
 
Okno to, podobnie jak okno użytkowników abonamentowych składa się z przycisków 
zarządzania użytkownikami jednorazowymi oraz listy użytkowników jednorazowych, którzy 
aktualnie znajdują się na parkingu. Każdy z użytkowników jest przedstawiony w postaci 
prostokątnego obszaru. W każdym takim obszarze na górze widnieje imię oraz nazwisko 
użytkownika (w przypadku braku imienia i nazwiska wyświetlana jest nazwa – indeks lub w 
przypadku jej braku rejestracja, ostatecznie identyfikator użytkownika). Na dole każdego z 
tych obszarów jest nazwa grupy użytkowników, do której użytkownik należy. Większą część 
obszaru zajmuje zdjęcie użytkownika. Oprócz wymienionych powyżej elementów, mogą 
pojawiać się również następujące ikony: 
 

 
użytkownik powinien już wyjechać z parkingu (planowany okres pobytu zakończył 
się), 

 użytkownik jest na parkingu, 

 użytkownik jest na swoim miejscu parkingowym, 

 
Po prawej górnej stronie każdego z obszarów jest liczba porządkowa użytkownika na liście. 
Zatrzymując wskaźnik myszki nad obszarem, pokazuje podpowiedź (tak zwana chmurka), na 
której znajdują się niektóre informacje na temat użytkownika. Są to kolejno: 

- imię nazwisko oraz indeks (w nawiasie), 
- posiadanie abonamentu, 
- grupa użytkowników, 
- numer rejestracyjny aktualnego pojazdu (którym ostatnio się poruszał po parkingu), 
- nazwa strefy na której aktualnie się znajduje, 
- data wjazdu na parking. 

Przycisk Wjazd umożliwia rozpoczęcie procedury wjazdu użytkownika jednorazowego na 
parking. Pierwszym etapem w przypadku użytkowników jednorazowych jest pobranie danych 
użytkownika jednorazowego. 
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Okno to jest podzielone na cztery panele. Panel Dane kontaktowe pozwala na wprowadzenie 
danych umożliwiających identyfikację właściciela (użytkownika) pojazdu. Panel ten zawiera 
pola: 
Indeks, jest to pole w które można wpisać dowolną nazwę identyfikującą danego 
użytkownika, jeśli pole to pozostanie puste, to program podczas wpisywania imienia oraz 
nazwiska, przeniesie je (imię nazwisko) do tego pola, 
Imię, pole w które należy wpisać imię użytkownika pojazdu, 
Nazwisko, analogicznie jak wyżej, jest to nazwisko użytkownika pojazdu, 
Adres, jest to adres użytkownika pojazdu, 
Kod pocztowy, kod pocztowy miejscowości, w której mieszka użytkownik pojazdu, 
Miejscowość to miejscowość zamieszkania użytkownika pojazdu, 
Województwo, to województwo w którym znajduje się dana miejscowość. 
E-mail to adres e-mail użytkownika pojazdu, przycisk obok pola z symbolem koperty 
pozwala na wysłanie wiadomości e-mail użytkownikowi, 
Telefon 1, Telefon 2 to numery telefonów użytkownika, przyciski obok pól pozwalają na 
wykonanie rozmowy telefonicznej się z użytkownikiem (tylko jeśli zainstalowane jest 
oprogramowanie pozwalające na wykonywania połączeń w komputera). 
Przyciski Usuń zdjęcie oraz Wybierz zdjęcie, pozwalają na usunięcie zdjęcia użytkownika 
oraz wybranie zdjęcia dla użytkownika. 
 
Panel Przynależność określa przynależność użytkownika do grupy użytkowników 
jednorazowych, oraz do grupy miejsc parkingowych wraz z miejscem parkingowym. Na 
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podstawie podanych w tym panelu danych użytkownik zostanie przydzielony do miejsca na 
parkingu. W panelu tym występują pola: 
Grupa użytkowników, określa grupę użytkowników do jakiej będzie należał tworzony 
użytkownik. Od tego do jakiej grupy należy użytkownik, zależy to, przez jakie bramy i o 
jakich godzinach użytkownik będzie mógł wjechać i wyjechać z parkingu. Od grupy 
użytkowników zależy też wielkość stawki naliczania za pobyt na parkingu. 
Grupa miejsc parkingowych umożliwia wybór, na jakiej grupie miejsc parkingowych będzie 
przebywał pojazd użytkownika. Do wyboru są dwie możliwości: Domyślna oraz Z listy. 
Pozwalają one na wybór odpowiednio, grupy miejsc domyślnej dla grupy użytkowników oraz 
dowolnej innej grupy miejsc wybranej z listy grup miejsc. 
Miejsce parkingowe – pole to jest dostępne tylko w przypadku, gdy wybrana powyżej grupa 
miejsc parkingowych posiadających stałe miejsca. Jeśli miejsca w grupie miejsc nie są na 
stałe powiązane z użytkownikami, to pole to jest zamieniane na opis Dowolne miejsce w 

grupie miejsc. Przycisk z ikoną  obok, pozwala na wyszukanie wolnych miejsc w wybranej 
grupie miejsc w okresie podanym w panelu Planowany pobyt. 
 

! 
Zawsze warto sprawdzać dostępność miejsc po zmianie długości planowanego 

pobytu na parkingu, w celu upewnienia się, czy miejsce jest w tym okresie 

dostępne. 

 
Na dole tego panelu znajduje się opis mówiący ile jest miejsc w wybranej grupie miejsc 
parkingowych. 
 
Panel Pojazdy użytkownika służy do zdefiniowania pojazdów którymi będzie poruszał się po 
parkingu. Posiada on następujące pola umożliwiające wprowadzenie danych pojazdu: 

- Numer rejestracyjny 
- Marka, 
- Model 
- Kolor - pole to składa się z dwóch elementów, pola na wprowadzenie nazwy koloru 

samochodu oraz pola rozwijanego, umożliwiającego wybór wizualny koloru pojazdu. 
Należy wybrać najbardziej odpowiedni kolor z listy, a następnie wpisać kolor w pole 
edycyjne. 

 
Panel Planowany pobyt umożliwia zdefiniowanie czasu jaki użytkownik jednorazowy będzie 
przebywał na parkingu. Użytkownik powinien przed upływem tego czasu wyjechać z 
parkingu, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że będzie stał na miejscu, na którym po 
planowanym pobycie inny użytkownik będzie miał abonament, co uniemożliwi mu wjazd na 
to miejsce (lub na parking, jeśli będzie miał tylko jedno miejsce zarezerwowane). Możliwe do 
zdefiniowania są trzy opcje planowanego pobytu na parkingu: 
Tylko dziś, oznacza że przed północą użytkownik jednorazowy opuści parking, 
Do dnia, pozwala na zdefiniowanie dnia, do którego użytkownik jednorazowy będzie na 
parkingu. Wybranie tej opcji pozwala na wpisanie daty lub wybranie jej z kalendarza 
rozwijanego. Kalendarz znajduje się obok pola Do dnia, 
Nieznany (bez ograniczeń), opcja określa nieznany pobyt na parkingu. Jest najbardziej nie 
zalecana, gdyż rezerwuje miejsce parkingowe, nie dając nawet możliwości przydzielenia 
abonamentu użytkownikowi abonamentowemu na miejsce, na którym będzie użytkownik 
jednorazowy, który aktualnie ma zostać wpuszczony na parking. 
Zatwierdzenie wprowadzonych zmian (przycisk OK) otwiera okno wyboru bramy, przez którą 
będzie wjeżdżał użytkownik jednorazowy. 
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Wybranie bramy oraz zaakceptowanie wyboru rozpoczyna procedurę wjazdu użytkownika 
jednorazowego na parking. 
 

! 
Należy pamiętać, że podczas wjazdu użytkownika jednorazowego pojazd musi 

znajdować się na czujniku jeśli taki przed bramą jest zainstalowany. 

 
Przycisk Edytuj pozwala na edycję danych użytkownika jednorazowego. Kliknięcie tego 
przycisku otwiera okno takie samo jak podczas pobierania danych użytkownika 
jednorazowego przed wjazdem tego użytkownika na parking (dodawanie użytkownika 
jednorazowego). Zmiana danych użytkownika oraz zaakceptowanie ich spowoduje zmianę 
tych danych w systemie.  
 

! 
Należy pamiętać, że nie ma możliwości zmiany miejsca dla użytkownika 

jednorazowego na parkingu podczas jego edycji. 

 
Przycisk Wyjazd okna Lista użytkowników jednorazowych umożliwia stworzenie procedury 
wyjazdu użytkownika jednorazowego z parkingu. Ten sam efekt można uzyskać klikając 
dwukrotnie przyciskiem myszki na użytkowniku. Zależnie od tego czy jest to użytkownik bez 
konieczności rejestracji w systemie czy tez z rejestracją, procedura ta różni się. W przypadku 
grupy użytkowników bez konieczności rejestracji użycie tego przycisku otwiera okno z 
pytaniem czy wypuścić użytkownika jednorazowego z parkingu. 
 

 
 
Potwierdzenie wypuszczenia użytkownika wymaga wybrania bramy wyjazdowej do wyjazdu 
użytkownika. 
 



110 
 

 
 
Po wybraniu bramy z listy następuje utworzenie procedury wyjazdu użytkownika. 
 

! 
Należy pamiętać, że podczas wyjazdu użytkownika jednorazowego pojazd 

musi znajdować się na czujniku jeśli taki przed bramą jest zainstalowany. 

 
W przypadku grupy użytkowników, która wymaga rejestracji przycisk Wyjazd otwiera okno 
Wyjazd użytkownika jednorazowego. 
 

 
 
Okno to zawiera cztery panele. Panel Użytkownik wyjeżdżający z parkingu zawiera dane 
użytkownika (imię oraz nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo), 
którego wyjazd będzie przeprowadzony. 
Panel Pojazd użytkownika zawiera dane mówiące o pojeździe, który opuści parking (numer 
rejestracyjny, marka oraz model pojazdu, kolor). 
Panel Przebywanie na parkingu zawiera informacje mówiące o czasie jaki upłynął od czasu 
wjazdu na parking. Zawiera pola: 
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Wjazd, jest to data i czas wjechania na parking, 
Wyjazd, jest to data oraz czas tworzenia procedury wyjazdu z parkingu (zawsze powinien to 
być aktualny czas), 
Czas przebywania na parkingu, jest to czas jaki użytkownik przebywał na parkingu. Składa 
się on z ilości dni oraz godzin, minut i sekund. 
Panel Rozliczenie zawiera pole Kwota obliczona, jest to kwota jaka została obliczona za pobyt 
na parkingu na podstawie kalendarza opłat przyporządkowanego do grupy użytkowników do 
której dany użytkownik należy. Pole Kwota do zapłaty umożliwia wprowadzenie kwoty jaką 
użytkownik rzeczywiście zapłaci za pobyt na parkingu. Domyślnie jest to kwota obliczona 
przez system. Pole Opis transakcji jest to opis dla raportu kasowego, określający powód 
pobrania gotówki od użytkownika. 
Wprowadzenie odpowiednich danych oraz zaakceptowanie ich, kliknięciem przycisku OK, 
otwiera okno wyboru bramy wyjazdowej dla użytkownika który będzie opuszczał parking. Po 
wybraniu bramy oraz zaakceptowanie wyboru przyciskiem OK rozpoczyna procedurę 
wyjazdu użytkownika z parkingu. 
 

! 
Należy pamiętać, że podczas wyjazdu użytkownika jednorazowego pojazd 

musi znajdować się na czujniku jeśli taki przed bramą jest zainstalowany. 

 
Przycisk Szukaj umożliwia wyszukiwanie użytkowników jednorazowych. Otwiera on okno 
wyszukiwania, w którym można ustalić kryteria wyszukiwania użytkownika. 
 

 
 
Okno to pozwala na określenie jednego z trzech kryteriów wyszukiwania. Rozpoczęcie 
wyszukiwania odbywa się zawsze po kliknięciu przycisku Szukaj. Jeśli użytkownik zostanie 
znaleziony, system zaznaczy go na liście użytkowników jednorazowych. 
Zaznaczenie opcji Numeru rejestracyjnego umożliwia wyszukiwanie użytkownika 
jednorazowego na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu. W pole edycyjne tej opcji 
należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, bądź fragment tego numeru.  
Opcja Indeksu umożliwia wyszukiwanie użytkownika na podstawie wartości pola indeks 
wprowadzonej podczas wjazdu użytkownika jednorazowego. Można wprowadzić zarówno 
całą jak i fragment wartości.  
Opcja Imienia i nazwiska umożliwia wyszukiwanie użytkownika jednorazowego na 
podstawie imienia oraz nazwiska. Można podać zarówno imię i nazwisko, albo imię lub 
nazwisko, aby wyszukać użytkownika. Ta opcja pozwala także na wprowadzenie fragmentu 
imienia oraz nazwiska w celu wyszukiwania. Rozpoczęcie wyszukiwania po kliknięciu 
przycisku Szukaj. 
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Kontynuacja wyszukiwania na podstawie zadanego kryterium jest możliwa po kliknięciu 

przycisku Szukaj dalej (z ikoną ), którego działanie jest równoznaczne z zaznaczeniem 
pola Rozpocznij wyszukiwanie od elementu za zaznaczonym w oknie wyszukiwania 
użytkownika oraz wyszukiwaniem na podstawie ostatnio zadanych kryteriów. 
 
Okno użytkowników jednorazowych posiada wbudowane menu kontekstowe. 
 

 
 
Podobnie jak w przypadku użytkowników abonamentowych, pierwsze opcje tego menu 
odpowiadają funkcjom przycisków opisanych powyżej. 
Opcja Znajdź na miejscu parkingowym pozwala na zlokalizowanie użytkownika 
jednorazowego na miejscu parkingowym.  
Opcja Widok pozwala na zmianę widoku listy użytkowników jednorazowych. 

8.4.3.4 Użytkownicy ���� Specjalni 

Polecenie to otwiera okno użytkowników specjalnych. Jeśli okno to jest już otwarte, to 
przenosi parkingowego do tego okna pokazując je ponad wszystkimi innymi otwartymi 
oknami. Okno to zawiera listę wszystkich użytkowników specjalnych, którzy aktualnie 
przebywają na parkingu. 
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Okno to, podobnie jak okno użytkowników jednorazowych składa się z przycisków 
zarządzania użytkownikami specjalnymi oraz listy użytkowników specjalnych, którzy 
aktualnie znajdują się na parkingu. Każdy z użytkowników jest przedstawiony w postaci 
prostokątnego obszaru. W każdym takim obszarze na górze widnieje imię oraz nazwisko 
użytkownika (w przypadku braku imienia i nazwiska wyświetlana jest nazwa – indeks lub w 
przypadku jej braku rejestracja, ostatecznie identyfikator użytkownika). Na dole każdego z 
tych obszarów jest nazwa grupy użytkowników, do której użytkownik należy. Większą część 
obszaru zajmuje zdjęcie użytkownika. Oprócz wymienionych powyżej elementów, mogą 
pojawiać się również następujące ikony: 
 

 
użytkownik powinien już wyjechać z parkingu (planowany okres pobytu zakończył 
się), 

 użytkownik jest na parkingu, 

 użytkownik jest na swoim miejscu parkingowym, 

 
Po prawej górnej stronie każdego z obszarów jest liczba porządkowa użytkownika na liście. 
Zatrzymując wskaźnik myszki nad obszarem, pokazuje podpowiedź (tak zwana chmurka), na 
której znajdują się niektóre informacje na temat użytkownika. Są to kolejno: 

- imię nazwisko oraz indeks (w nawiasie), 
- posiadanie abonamentu, 
- grupa użytkowników, 
- numer rejestracyjny aktualnego pojazdu (którym ostatnio się poruszał po parkingu), 
- nazwa strefy na której aktualnie się znajduje, 
- data wjazdu na parking. 

Przycisk Wjazd umożliwia rozpoczęcie procedury wjazdu użytkownika specjalnego na 
parking. Pierwszym etapem w przypadku użytkowników specjalnych jest pobranie danych 
użytkownika specjalnego. 
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Okno to jest podzielone na cztery panele. Panel Dane kontaktowe pozwala na wprowadzenie 
danych umożliwiających identyfikację właściciela (użytkownika) pojazdu. Panel ten zawiera 
pola: 
Indeks, jest to pole w które można wpisać dowolną nazwę identyfikującą danego 
użytkownika, jeśli pole to pozostanie puste, to program podczas wpisywania imienia oraz 
nazwiska, przeniesie je (imię nazwisko) do tego pola, 
Imię, pole w które należy wpisać imię użytkownika pojazdu, 
Nazwisko, analogicznie jak wyżej, jest to nazwisko użytkownika pojazdu, 
Adres, jest to adres użytkownika pojazdu, 
Kod pocztowy, kod pocztowy miejscowości, w której mieszka użytkownik pojazdu, 
Miejscowość to miejscowość zamieszkania użytkownika pojazdu, 
Województwo, to województwo w którym znajduje się dana miejscowość. 
E-mail to adres e-mail użytkownika pojazdu, przycisk obok pola z symbolem koperty 
pozwala na wysłanie wiadomości e-mail użytkownikowi, 
Telefon 1, Telefon 2 to numery telefonów użytkownika, przyciski obok pól pozwalają na 
wykonanie rozmowy telefonicznej się z użytkownikiem (tylko jeśli zainstalowane jest 
oprogramowanie pozwalające na wykonywania połączeń w komputera). 
Przyciski Usuń zdjęcie oraz Wybierz zdjęcie, pozwalają na usunięcie zdjęcia użytkownika 
oraz wybranie zdjęcia dla użytkownika. 
 
Panel Przynależność określa przynależność użytkownika do grupy użytkowników specjalnych 
oraz do grupy miejsc parkingowych wraz z miejscem parkingowym. Na podstawie podanych 
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w tym panelu danych użytkownik zostanie przydzielony do miejsca na parkingu. W panelu 
tym występują pola: 
Grupa użytkowników, określa grupę użytkowników do jakiej będzie należał tworzony 
użytkownik. Od tego do jakiej grupy należy użytkownik, zależy to, przez jakie bramy i o 
jakich godzinach użytkownik będzie mógł wjechać i wyjechać z parkingu. Od rodzaju grupy 
zależy też, czy użytkownik będzie zajmował miejsce na parkingu.  
 

! 
W przypadku gdy zostanie wybrana grupa użytkowników, którzy nie zajmują 

miejsca na parkingu, pola: Grupa miejsc parkingowych, Miejsca parkingowe 

zostaną wyszarzone co oznacza, że nie ma potrzeby wyboru miejsca dla 

takiego użytkownika. 

 
Jeśli użytkownik z wybranej grupy nie będzie zajmował miejsca na parkingu to zostanie 
pokazany napis informacyjny (użytkownicy nie zajmują miejsca na parkingu). 
Grupa miejsc parkingowych umożliwia wybór, na jakiej grupie miejsc parkingowych będzie 
przebywał pojazd użytkownika. Do wyboru są dwie możliwości: Domyślna oraz Z listy. 
Pozwalają one na wybór odpowiednio, grupy miejsc domyślnej dla grupy użytkowników oraz 
dowolnej innej grupy miejsc wybranej z listy grup miejsc. 
Miejsce parkingowe – pole to jest dostępne tylko w przypadku, gdy wybrana powyżej grupa 
miejsc parkingowych posiadających stałe miejsca. Jeśli miejsca w grupie miejsc nie są na 
stałe powiązane z użytkownikami, to pole to jest zamieniane na opis Dowolne miejsce w 

grupie miejsc. Przycisk z ikoną  obok, pozwala na wyszukanie wolnych miejsca w 
wybranej grupie miejsc w okresie podanym w panelu Planowany pobyt. 
 

! 
Zawsze warto sprawdzać dostępność miejsc po zmianie długości planowanego 

pobytu na parkingu, w celu upewnienia się, czy miejsce jest w tym okresie 

dostępne. 

 
Na dole tego panelu znajduje się opis mówiący ile jest miejsc w wybranej grupie miejsc 
parkingowych. 
 
Panel Pojazdy użytkownika służy do zdefiniowania pojazdów którymi będzie poruszał się po 
parkingu. Posiada on następujące pola umożliwiające wprowadzenie danych pojazdu: 

- Numer rejestracyjny 
- Marka, 
- Model 
- Kolor - pole to składa się z dwóch elementów, pola na wprowadzenie nazwy koloru 

samochodu oraz pola rozwijanego, umożliwiającego wybór wizualny koloru pojazdu. 
Należy wybrać najbardziej odpowiedni kolor z listy, a następnie wpisać kolor w pole 
edycyjne. 

 
Panel Planowany pobyt umożliwia zdefiniowanie czasu jaki użytkownik specjalny będzie 
przebywał na parkingu. Użytkownik powinien przed upływem tego czasu wyjechać z 
parkingu, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że będzie stał na miejscu, na którym po 
planowanym pobycie inny użytkownik będzie miał abonament, co uniemożliwi mu wjazd na 
miejsce (lub na parking, jeśli będzie miał tylko jedno miejsce zarezerwowane). Możliwe do 
zdefiniowania są trzy opcje planowanego pobytu na parkingu: 
Tylko dziś, oznacza że przed północą użytkownik jednorazowy opuści parking, 
Do dnia, pozwala na zdefiniowanie dnia, do którego użytkownik specjalny będzie na 
parkingu. Wybranie tej opcji pozwala na wpisanie daty lub wybranie jej z kalendarza 
rozwijanego. Kalendarz znajduje się obok pola Do dnia, 
Nieznany (bez ograniczeń), opcja określa nieznany pobyt na parkingu. Jest najbardziej nie 
zalecana, gdyż rezerwuje miejsce parkingowe, nie dając nawet możliwości przydzielenia 
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abonamentu użytkownikowi abonamentowemu na miejsce, na którym będzie użytkownik 
jednorazowy, który aktualnie ma zostać wpuszczony na parking. 
Zatwierdzenie wprowadzonych zmian (przycisk OK) otwiera okno wyboru bramy, przez którą 
będzie wjeżdżał użytkownik specjalny. 
 

 
 
Wybranie bramy oraz zaakceptowanie wyboru rozpoczyna procedurę wjazdu użytkownika 
specjalnego na parking. 
 

! 
Należy pamiętać, że podczas wjazdu użytkownika specjalnego pojazd musi 

znajdować się na czujniku jeśli taki przed bramą jest zainstalowany. 

 
Przycisk Edytuj pozwala na edycję danych użytkownika specjalnego. Kliknięcie tego 
przycisku otwiera okno takie samo jak podczas pobierania danych użytkownika specjalnego 
przed wjazdem tego użytkownika na parking (dodawanie użytkownika specjalnego). Zmiana 
danych użytkownika oraz zaakceptowanie ich spowoduje zmianę tych danych w systemie.  
 

! 
Należy pamiętać, że nie ma możliwości zmiany miejsca dla użytkownika 

specjalnego na parkingu podczas jego edycji (podobnie jak w przypadku 

użytkownika jednorazowego). 

 
Przycisk Wyjazd okna Lista użytkowników specjalnych umożliwia stworzenie procedury 
wyjazdu użytkownika specjalnego z parkingu. Ten sam efekt można uzyskać klikając 
dwukrotnie przyciskiem myszki na użytkowniku. Zależnie od tego czy jest to użytkownik bez 
konieczności rejestracji w systemie czy tez z rejestracją, procedura ta różni się. W przypadku 
grupy użytkowników bez konieczności rejestracji użycie tego przycisku otwiera okno z 
pytaniem czy wypuścić użytkownika specjalnego z parkingu. 
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Potwierdzenie wypuszczenia użytkownika wymaga wybrania bramy wyjazdowej do wyjazdu 
użytkownika. 
 

 
 
Po wybraniu bramy z listy następuje utworzenie procedury wyjazdu użytkownika. 
 

! 
Należy pamiętać, że podczas wyjazdu użytkownika specjalnego pojazd musi 

znajdować się na czujniku jeśli taki przed bramą jest zainstalowany. 

 
W przypadku grupy użytkowników, która wymaga rejestracji przycisk Wyjazd otwiera okno 
Wyjazd użytkownika jednorazowego. 
 

 
 
Należy wybrać bramę wyjazdową dla użytkownika oraz kliknąć przycisk OK. 
 

! 
Należy pamiętać, że podczas wyjazdu użytkownika specjalnego pojazd musi 

znajdować się na czujniku jeśli taki przed bramą jest zainstalowany. 
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Przycisk Szukaj umożliwia wyszukiwanie użytkowników specjalnych. Otwiera on okno 
wyszukiwania, w którym można ustalić kryteria wyszukiwania użytkownika. 
 

 
 
Okno to pozwala na określenie jednego z trzech kryteriów wyszukiwania. Rozpoczęcie 
wyszukiwania odbywa się zawsze po kliknięciu przycisku Szukaj. Jeśli użytkownik zostanie 
znaleziony, system zaznaczy go na liście użytkowników specjalnych. 
Zaznaczenie opcji Numeru rejestracyjnego umożliwia wyszukiwanie użytkownika 
specjalnego na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu. W pole edycyjne tej opcji należy 
wpisać numer rejestracyjny pojazdu, bądź fragment tego numeru. 
Opcja Indeksu umożliwia wyszukiwanie użytkownika na podstawie wartości pola indeks 
wprowadzonej podczas wjazdu użytkownika specjalnego. Można wprowadzić zarówno całą 
jak i fragment wartości.  
Opcja Imienia i nazwiska umożliwia wyszukiwanie użytkownika specjalnego na podstawie 
imienia oraz nazwiska. Można podać zarówno imię i nazwisko, albo imię lub nazwisko, aby 
wyszukać użytkownika. Ta opcja pozwala także na wprowadzenie fragmentu imienia oraz 
nazwiska w celu wyszukiwania. Rozpoczęcie wyszukiwania po kliknięciu przycisku Szukaj. 
 
Kontynuacja wyszukiwania na podstawie zadanego kryterium jest możliwa po kliknięciu 

przycisku Szukaj dalej (z ikoną ), którego działanie jest równoznaczne z zaznaczeniem 
pola Rozpocznij wyszukiwanie od elementu za zaznaczonym w oknie wyszukiwania 
użytkownika oraz wyszukiwaniem na podstawie ostatnio zadanych kryteriów. 
 
Okno użytkowników specjalnych posiada wbudowane menu kontekstowe. 
 

 
 
Podobnie jak w przypadku użytkowników jednorazowych, pierwsze opcje tego menu 
odpowiadają funkcjom przycisków opisanych powyżej. 
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Opcja Znajdź na miejscu parkingowym pozwala na zlokalizowanie użytkownika specjalnego 
na miejscu parkingowym. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku użytkowników 
specjalnych, którzy zajmują miejsce na parkingu. 
Opcja Widok pozwala na zmianę widoku listy użytkowników specjalnych. 

8.4.3.5 Obsługa użytkowników jednorazowych oraz specjalnych za pomocą 

identyfikatora lub kanału wejściowego  

Ponieważ użytkownicy jednorazowi i specjalni mogą być wpuszczani na parking (lub 
wypuszczani z parkingu) za pomocą identyfikatora, który posiada parkingowy albo za 
pomocą kanału wejściowego (do którego podłączony jest np. przycisk) może zaistnieć 
konieczność wprowadzenia danych tego użytkownika. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy 
użytkownik jednorazowy lub specjalny należy do grupy, w której jest konieczność rejestracji 
danych użytkownika w systemie. W takiej sytuacji serwer systemu Car Keeper rozsyła do 
wszystkich programów klienckich informację, że użytkownik jednorazowy chce wjechać lub 
wyjechać. Taka sytuację sygnalizuje poniżesz okno programu klienckiego. 
 

 
 
Z tego okna należy wybrać z listy odpowiednią grupę użytkowników, z której użytkownika 
chcemy wspuścić na parking (lub wypuścić z parkingu). Może to być zarówno grupa 
użytkowników jednorazowych jak i specjalnych. Po wskazaniu grupy w powiązaniu z bramą 
należy wcisnąć przycisk Obsługa przejazdu co spowoduje otwarcie odpowiedniego okna 
wpuszczenia lub odpowiednio wypuszczenia użytkownika jednorazowego lub specjalnego. Te 
funkcje systemu są również dostępne w oknach użytkowników jednorazowych i specjalnych 
pod pryciskami Wjazd oraz Wyjazd. Okna te opisane są w działach obsługi tych rodzajów 
użytkowników. Przycisk Zamknij spowoduje zamknięcie okna użytkowników oczekujących 
na przejazd i zaniechanie obsługi przejazdu. 

8.4.3.6 Parking ���� Stan parkingu 

Polecenie to otwiera okno stanu parkingu. Jeśli okno to jest już otwarte, to przenosi 
parkingowego do tego okna pokazując je ponad wszystkimi innymi otwartymi oknami. Okno 
stanu parkingu zawiera listę wszystkich miejsc parkingowych połączonych w grupy. 
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Całe okno jest podzielone na trzy części. Są to przyciski akcji, lista miejsc parkingowych oraz 
statystyki zajętości poszczególnych grup miejsc na parkingu. 
Lista miejsc parkingowych jest to wykaz miejsc parkingowych. Miejsca są posortowane 
grupami w których się znajdują oraz według nazw miejsc. Grupy miejsc parkingowych są 
oddzielone poziomym paskiem tytułowym grupy. Na pasku znajduje się ikona w formie 
mówiąca o tym czy strefa jest zwinięta czy rozwinięta. Następnie nazwa strefy (pogrubiona) 
na której grupa się znajduje, następnie nazwa grupy. Dodatkowo możne znajdować się 
informacja o rodzaju miejsc w grupie miejsc (czcionka pochyła). Klikając wskaźnikiem 
myszki na tym pasku można zwijać i rozwijać grupę miejsc. 
Każde z miejsc jest przedstawione w postaci prostokątnego obszaru, na którym widoczne są: 

- nazwa miejsca parkingowego, 

- symbol miejsca  określający czy miejsce jest aktualnie zarezerwowane, 

- symbol pojazdu  określający czy pojazd aktualnie stoi na miejscu parkingowym  
(jeśli pojazd stoi na miejscu, ale powinien już wjechać to symbol pojazdu pokazany 
jest półprzezroczysto), 

- numer rejestracyjny pojazdu dla którego miejsce jest zarezerwowane (jeśli miejsce jest 
współdzielone przez kilku użytkowników, to pokazany jest napis Współdzielone). 

 
Zatrzymując wskaźnik myszki nad obszarem, pokazuje podpowiedź (tak zwana chmurka), na 
której znajdują się niektóre informacje na temat użytkownika. Są to kolejno: 

- nazwa użytkownika (grupa użytkowników), 
- poniżej numer rejestracyjny, 
- grupa miejsc parkingowych, 
- nazwa miejsca parkingowego, 
- data ostatniego wjazdu na miejsce parkingowe oraz data ostatniego wyjazdu z miejsca. 

 
Przycisk Statystyki pozwala na pokazanie (lub ukrycie) statystyk zajętości parkingu. 
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Panel statystyk zawiera listę grup miejsc parkingowych (poziome wiersze) oraz pięć kolumn, 
które określają odpowiednio: 

- nazwę grupy miejsc parkingowych, 
- ilość wszystkich miejsc w grupie miejsc parkingowych, 
- ilość miejsc wolnych w danej grupie miejsc parkingowych, 
- ilość zajętych miejsc w grupie miejsc oraz wykres określający zajętość wszystkich 

miejsc w grupie. 
Ostatni wiersz statystyk jest podsumowaniem wszystkich grup miejsc parkingowych i 
oznaczony jest jako Cały parking. 
 
Przycisk Szukaj okna Stan parkingu pozawala na wyszukanie miejsca parkingowego za 
pomocą okna wyszukiwania. 
 

 
 
Wyszukiwanie można realizować według następujących kryteriów: 

- Nazwy miejsca parkingowego, 
- Imienia i nazwiska użytkownika zajmującego miejsce parkingowe, 
- Numeru rejestracyjnego pojazdu. 

To, na podstawie którego z tych pól będzie wyszukiwane miejsce parkingowe zależy od 
wyboru jednej z powyższych opcji. 
Zaznaczenie pola Rozpocznij wyszukiwanie od elementu za zaznaczonym, pozwala na 
wyszukiwanie miejsca parkingowego począwszy od tego, który jest za zaznaczonym. 
Rozpoczęcie wyszukiwania następuje po wciśnięciu przycisku Szukaj. 

Przycisk z ikoną  pozwala na kontynuowanie wyszukiwania począwszy od elementu za 
zaznaczonym. Opcja ta zaznacza pole Rozpocznij wyszukiwanie od elementu za zaznaczonym 
w oknie wyszukiwania. 
 

! 
Wyszukiwanie miejsca parkingowego odbywa się podobnie jak w przypadku 

wyszukiwania użytkowników. 

 
Okno Stan parkingu posiada wbudowane menu kontekstowe. 
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Polecenie menu Ustaw użytkownika na strefie... jest aktywne tylko gdy użytkownik 
abonamentowy aktualnie znajduje się na wskazanym miejscu parkingowym. Pozwala ono na 
przeniesienie użytkownika znajdującego się na miejscu parkingowym na dowolną inna strefę 
parkingu. Jego użycie wywołuje okno wyboru stref. 
 

 
 
W oknie tym jest lista stref oraz opis akcji związanych z przeniesieniem użytkownika na 
strefę. Należy wybrać strefę na którą chcemy przenieść użytkownika, a następnie użyć 
przycisku OK. Użytkownik zostanie przeniesiony na wybraną strefę. Jeśli użytkownik posiada 
miejsce na danej strefie, to zostanie automatycznie ustawiony na tym miejscu. 
 
Polecenie Wstaw użytkownika … na miejsce, jest dostępne gdy na wybranym miejscu nie 
znajduje się żaden użytkownik. Jego użycie spowoduje otwarcie okna z listą użytkowników 
abonamentowych. 
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Wybór jednego z użytkowników z tej listy oraz kliknięcie przycisku OK powoduje 
umieszczenie wybranego użytkownika na odpowiedniej strefie, w której dane miejsce się 
znajduje oraz umieszczenie go na tym miejscu. Górna cześć okna posiada panel Wybrane 

miejsce parkingowe, które oznacza miejsca na które użytkownik zostanie ustawiony. Panel 
Wybierz użytkownika z listy to lista użytkowników, których można postawić na wybrane 
miejsce parkingowe. 

! 
Należy pamiętać, że na liście mogą znajdować się użytkować się użytkownicy 

który nie posiadają abonamentu na to miejsce. 

 
Panel Filtrowanie listy użytkowników pozwala na wyszukiwanie użytkowników na liście. Pole 
Tylko użytkownicy z abonamentem na wybrane miejsce pozwala na pokazanie tylko tych 
użytkowników którzy posiadają aktualnie abonament na miejsce. Pola Indeks, Imię, 
Nazwisko, Rejestracja pozawalają na wyszukiwanie użytkowników według indeksu, imienia, 
nazwiska oraz numeru rejestracyjnego pojazdu który posiadają na swojej liście pojazdów. 
 

! 
Należy pamiętać, że użytkownik może posiadać kilka pojazdów, a 

wyszukiwanie może być oparte na innym pojeździe niż aktualny. 

 
Opcje Szukaj miejsca oraz Szukaj dalej menu kontekstowego mają takie samo znaczenie, jak 
przyciski nad listą miejsc parkingowych okna Stan parkingu. Są to odpowiednio Szukaj oraz 

przycisk z ikoną . 
 
Opcja Znajdź użytkownika jest dostępna tylko, gdy użytkownik znajduje się na miejscu 
parkingowym i pozwala na szybkie wyszukanie użytkownika na liście użytkowników. 
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Opcja Właściwości pozwala na wyświetlenie okna z danymi użytkownika, który się aktualnie 
znajduje lub ma abonament na wybrane miejsce parkingowe. Okno to przedstawia poniższy 
obrazek. 
 

 
 
Po prawej stronie okna widać zdjęcie użytkownika. Po lewej stronie znajduje się lista 
właściwości oraz szczegóły dotyczące użytkownika z wybranego miejsca parkingowego. 
Zaznaczenie opcji Przyciągnij do myszki sprawia, że okno to zawsze będzie pokazywane w 
pobliżu wskaźnika myszki. W przypadku, gdy na miejsce parkingowe jest kilka 
abonamentów, to można zobaczyć właściwości każdego z użytkowników, którzy posiadają 
abonament. Przyciski nawigacji pod listą właściwości umożliwiają wyświetlanie danych 
poszczególnych użytkowników. Opis Użytkownik na wybrane miejsce parkingowe 1 z 1 obok 
przycisków nawigacji określa numer i ilość użytkowników na miejsce parkingowe. Nawigacja 
taka jest również możliwa dzięki klawiszom klawiatury Page Up oraz Page Down. 
Okno właściwości można również wywoływać dwukrotni klikając na miejscu parkingowym 
lub wybierając miejsce parkingowe i wciśnięciu klawisza Enter. 
 
Polecenie Widok menu kontekstowego pozwala na zmianę widoku stanu parkingu. 

8.4.3.7 Parking ���� Zdarzenia 

Polecenie to otwiera okno zdarzeń. Jeśli okno to jest już otwarte, to przenosi parkingowego 
do tego okna pokazując je ponad wszystkimi innymi otwartymi oknami. Okno to zawiera listę 
ostatnich zdarzeń (w ilości ustalonej w opcjach programu) które wystąpiły na parkingu. 
 

 
 
Dzięki liście zdarzeń można sprawdzać jak system reaguje na żądania użytkowników oraz 
śledzić co się aktualnie dzieje w systemie Car Keeper. Jeśli użytkownik stoi przed bramą i nie 
może przez nią przejechać, w zdarzeniach można natychmiast zaobserwować dlaczego tak się 
dzieje. O ile to możliwe system zawsze informuje jak najdokładniej jakie zdarzenie nastąpiło i 
kogo ono dotyczy (zależnie od konfiguracji w programie administracyjnym). Dzięki temu 
można zrozumieć dlaczego system Car Keeper reaguje w pewien sposób na żądania 
użytkowników. Szerokość kolumny na liście zdarzeń można dopasowywać. Dwukrotne 
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kliknięcie na nagłówku kolumny automatycznie dopasowuje szerokość kolumny tak, aby 
widoczny był cały tekst w danej kolumnie w każdym z wierszy listy. 
Okno zdarzeń posiada następujące menu kontekstowe: 
 

 
 
Pierwszy wiersz menu zawiera datę wybranego zdarzenia oraz nazwę użytkownika którego 
zdarzenie dotyczy. Polecenie Znajdź użytkownika pozwala na znalezienie użytkownika na 
liście użytkowników abonamentowych, jednorazowych bądź specjalnych (zależnie od tego, 
jakiego użytkownika zdarzenie dotyczy). 
Polecenia Znajdź miejsce parkingowe użytkownika oraz Znajdź bramę przejazdową działają 
analogicznie, jednak pozwalają na wyszukanie miejsca parkingowego którego zdarzenie 
dotyczyło oraz bramy przejazdowej jakiej to zdarzenie dotyczyło. 

8.4.3.8 Parking ���� Bramy 

Polecenie to otwiera okno listy bram. Jeśli okno to jest już otwarte, to przenosi parkingowego 
do tego okna pokazując je ponad wszystkimi innymi otwartymi oknami. 
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Okno to zawiera listę bram, która składa się składa się z paneli ułożonych pionowo. Każdy z 
paneli w nagłówku posiada nazwę bramy. Przedstawia on bramę i jej stany (otwarta, 
zamknięta), stany czujników (jeśli się przed nią znajdują) oraz w chwili przejazdu pokazuje 
numer rejestracyjny pojazdu, a także kierunek jazdy pojazdu. Stany czujników pokazane są w 
formie pętli po odpowiedniej stronie bramy. Po obu stronach bramy napisane są nazwy stref 
jakie dzieli brama. Klikając prawym przyciskiem myszki na dowolny z paneli pojawia się 
menu kontekstowe zawierające funkcje wybranej bramy. 
 

 
 

! 
Wjazdy na parking użytkowników bez konieczności rejestracji (zarówno 

jednorazowych jak i specjalnych) można obsługiwać tylko i wyłącznie za pomocą 

okna Bramy. 

 
Opcja Użytkownicy jednorazowi bez konieczności rejestracji pozwala na obsługę 
użytkowników jednorazowych bez konieczności rejestracji w systemie. Zawiera dwie opcje: 
Wjazd na parking oraz Wyjazd z parkingu, które pozwalają odpowiednio na rozpoczęcie 
procedury wjazdu na parking lub wyjazdu z parkingu użytkownika bez konieczności 
rejestracji w systemie. Wybranie dowolnej z tej opcji otwiera okno wyboru grupy 
użytkowników, z której użytkownik ma wjechać bądź wyjechać z parkingu. 
 

 
 
Po wybraniu grupy użytkowników i kliknięciu przycisku OK zostanie utworzona procedura 
wjazdu użytkownika na parking (lub wyjazdu). Analogicznie działają komendy podmenu 
Użytkownicy specjalni bez konieczności rejestracji jednakże dotyczy użytkowników 
specjalnych. 
 

! 
Należy pamiętać, że pojazd użytkownika musi znajdować się na czujniku przed 

bramą jeśli jest zainstalowany aby utworzyć procedurę wjazdu bądź wyjazdu. 
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Opcja Otwórz bramę menu kontekstowego pozwala obsłudze parkingu na otwarcie wybranej 
bramy. Analogicznie działa opcja Zamknij bramę¸ zamykając bramę. 
Opcja Znajdź użytkownika pozwala na szybkie znalezienie użytkownika który aktualnie 
przejeżdża przez bramę. 

8.4.3.9 Parking ���� Przejazdy 

Polecenie to służy to otwierania okna podglądów aktualnych przejazdów przez bramy. Okno 
to zawiera listę wszystkich przejazdów które jeszcze się nie zakończyły. Umożliwia ono 
wgląd do tego, jacy użytkownicy aktualnie przejeżdżają przez bramy. 
 

 
 
Okno to podzielone jest na elementy, z których każdy odpowiada jednemu przejazdowi przez 
bramę. Każdy z elementów zawiera dane użytkownika: 

- zdjęcie, 
- rodzaj użytkownika, 
- imię i nazwisko, 
- indeks, 
- numer rejestracyjny pojazdu, 
- nazwę bramy przez która użytkownik przejeżdża, 
- aktualny status przejazdu. 

Status przejazdu może być następujący: 
- Przejazd w przygotowaniu, oznacza że przejazd zostanie dopiero obsłużony przez 

system Car Keeper, 
- Oczekiwanie na dezaktywację czujnika przed bramą, oznacza że system oczekuje, aż 

pojazd zjedzie z czujnika przed bramą, 
- Oczekiwanie na aktywację czujnika za bramą, oznacza że system oczekuje, aż pojazd 

zbliży się w pole czujnika za bramą, 
- Oczekiwanie na dezaktywację czujnika za bramą, oznacza że system oczekuje, aż 

pojazd zjedzie z czujnika za bramą, 
- Przejazd zakończony, oznacza że system potwierdził przejazd pojazdu przez bramę, 
- Oczekiwanie na upłynięcie minimalnego czasu pobytu na strefie, oznacza że system 

oczekuje pewien okres czasu, po którym użytkownik będzie mógł przejechać 
ponownie przez bramę, przez którą właśnie przejechał (z reguły jest to czas około 5 
sekund – ustalany przez administratora systemu).  

Okno przejazdów posiada poniżej pokazane menu kontekstowe. 
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Menu zawiera polecenia związane z przejazdem. Polecenie Znajdź użytkownika pozwala na 
szybkie wyszukanie użytkownika na odpowiedniej liście użytkowników (abonamentowych, 
jednorazowych bądź specjalnych). 
Polecenie Znajdź miejsce parkingowe znajduje miejsce parkingowe (związane z wybranym 
przejazdem) na liście miejsc parkingowych. 
Polecenie Anuluj przejazd służący do anulowania wybranego przejazdu. Anulowanie 
przejazdu umożliwia cofnięcie zmian wprowadzonych od momentu utworzenia przejazdu 
użytkownikowi przez bramę oraz zamknięcie samej bramy. 
 

! 

Jeżeli przejazd zostanie anulowany już po przejechaniu użytkownika na drugą 

stronę bramy (stan „Oczekiwanie na upłynięcie minimalnego czasu pobytu na 

strefie”) to umożliwi to temu użytkownikowi ponowne przejechanie przez bramę 

bez konieczności oczekiwania na minięcie minimalnego czasu pobytu na strefie, a 

sam przejazd nie zostanie anulowany, gdyż pojazd będzie już na drugiej stronie 

bramy. 

8.4.3.10 Parking ���� Kasa 

Polecenie to otwiera okno kasy. Kasa jest narzędziem umożliwiającym dokonywanie 
rozliczeń użytkowników abonamentowych za przydzielane abonamenty. Umożliwia tez 
przeglądanie transakcji historycznych kasy. 
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Okno to składa się z trzech paneli. Pierwszy z nich to lista transakcji z kasy. Lista zawiera 
transakcje dokonane w okresie ustawionym w panelu Wyciąg z kasy na okres. 
Panel Wyciąg z kasy na okres zawiera u góry pola określające zakres dat. Pola zawierają 
wbudowany kalendarz do wyboru dat lub ręczne wpisanie dat. Zakres dat wprowadzony 
określa transakcje które maja być pokazywane na liście Lista transakcji z kasy. Opcja Tylko 

operacje z tego komputera umożliwia filtrowanie operacji z kasy w danym okresie, ale tylko 
tych, które były dokonywane z komputera na którym uruchomiony jest aktualnie program 
kliencki systemu Car Keeper. Opcje Tylko wpłaty oraz Tylko wypłaty umożliwiają filtrowanie 
transakcji z kasy które były odpowiednio wpłatami lub wypłatami. Przyciski Dzisiaj oraz 
Bieżący miesiąc umożliwiają szybkie wybranie zakresu dat dla pokazywanych transakcji 
kasy. Użycie przycisku Filtruj Umożliwia zastosowanie wybranych ustawień i pokazanie 
tylko wybranych transakcji kasy. 
Panel Operacje na kasie posiada dwie opcje Wpłata oraz Wypłata. Umożliwiają one 
odpowiednio dokonywanie wpłat oraz wypłat z kasy (np. w celu wypłacenia utargu dziennego 
z kasy lub wpłaceniu drobnych do wydawania). Kliknięcie dowolnego z tych przycisków 
pokazuje okno wpłaty/wypłaty z kasy. 
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Panel Operacja mówi o tym, czy dokonywana transakcja będzie wpłata czy wypłatą. 
Domyślnie zaznaczana jest opcja odpowiadająca wciśniętemu przyciskowi (Wpłata lub 
Wypłata). Panel Szczegóły zawiera informacje dotyczące transakcji. Jest to Kwota transakcji 
określająca ilość pieniędzy jaka do kasy będzie wpłacona (lub wypłacona) oraz Opis 

transakcji, która jest dowolną treścią opisującą dokonaną transakcję. Potwierdzenie 
dokonania transakcji jest przyciśnięcie przycisku OK. 
 

! 
Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości cofnięcia transakcji kasy dlatego 

trzeba uważać dokonując nowej transakcji kasy. 

 
Panel Dodatkowe okna Kasa zawiera przycisk Nieopłacone abonamenty. Służy on do 
wyszukiwania nieopłaconych abonamentów użytkowników abonamentowych. Jego użycie 
otwiera okno z lista nieopłaconych abonamentów. 
 

 
 
Po wybraniu z listy nieopłaconego abonamentu należy kliknąć przycisk OK, co spowoduje 
przygotowanie transakcji wpłaty do kasy. Wyświetli się okno wpłaty z wypełnionymi 
odpowiednio polami tego okna (koszt abonamentu zostanie obliczony automatycznie). 
Zmiana kwoty do zapłaty za abonament zostanie zarejestrowana w postaci dwóch wartości w 
kasie po jednym wpisem (kolumny Kwota obliczona oraz Kwota pobrana na liście transakcji 
z kasy – patrz wyżej okno Kasa). 

8.4.3.11 Narzędzia ���� Aktywność użytkowników  
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Opcja Aktywność użytkowników pozwala na sprawdzanie ilości wjazdów na parking 
użytkowników jednorazowych oraz specjalnych.  
 

  
Aktywność sprawdzana jest na podstawie okresu czasu dla każdej z grup użytkowników. 
Panel Aktywność użytkowników w okresie pozwala na określenie zakresu dat, dla których 
aktywność ma być sprawdzona. Czas określają pola Od dnia oraz Do dnia. Pola Z grupy 

użytkowników jednorazowych oraz Z grupy użytkowników specjalnych pozwalają na wybór 
grup użytkowników których aktywność ma być sprawdzona. Aktywność jest sprawdzana na 
podstawie numerów rejestracyjnych pojazdów, które z danych grup wjeżdżały na parking. 
Aby dokonać sprawdzenia aktywności należy wcisnąć przycisk Szukaj. Panel Lista 

znalezionych pojazdów zawiera wyniki sprawdzenia aktywności. Lista zawiera menu 
kontekstowe które pozwala na skopiowanie wybranego na liście numeru rejestracyjnego 
pojazdu. 

8.4.3.12 Okno ����  … 

Polecenia umieszczone w tym menu służą tylko do zarządzania rozmieszczeniem okien. 
Dostępne są następujące opcje: 

- Kaskada, rozmiesza okna kaskadowo, 
- Rozmieść, rozmieszcza okna na całym ekranie okna programu klienckiego, 
- Rozmieść ikony, opcja dotyczy tylko okien zminimalizowanych – rozmieszcza je na 

dole okna głównego aplikacji klienckiej systemu Car Keeper, 
- Minimalizuj wszystkie, minimalizuje wszystkie okna, 
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- Rozmieść automatycznie, skaluje wszystkie okna wewnątrz okna głównego, gdy jest 
zmieniany rozmiar okna głównego przez użytkownika, 

- Przywróć rozmiary okien przed zamknięciem okna, pozwala na przywrócenie rozmiaru 
okna na taki który był przed zmaksymalizowaniem. Gdy jedno z okien jest 
zmaksymalizowane i zostaje zamknięte, to pozostałe okna zostają przywrócone do 
swoich pierwotnych rozmiarów. Gdy ta opcja NIE jest zaznaczona, to kolejne okno 
pod maksymalizowanym jest wyświetlane w postaci zmaksymalizowanej. 

8.4.3.13 Pomoc ���� Dane instalatora systemu 

Polecenie pozwala na sprawdzenie danych instalatora systemu, który konfigurował system 
bądź zajmuje się jego konserwacją. 

8.4.3.14 Pomoc ���� Sprawdź aktualizacje 

Polecenie pozwala na sprawdzenie dostępności nowszej wersji oprogramowania na stronie 
producenta. 

8.4.3.15 Pomoc ���� O programie 

Polecenie to wyświetla okno informacji o programie, wersję oraz dane producenta systemu 
Car Keeper. 

9. Porady 

W tym dziale są umieszczone porady, sztuczki oraz zalecenia dotyczące działania i 
korzystania z systemu Car Keeper.  

9.1 Konfigurowanie systemu 

- Należy używać jak najwięcej urządzeń peryferyjnych takich jak sygnalizatory oraz 
czujniki. 

- Podczas konfigurowania systemu kanały komunikacyjne oraz czytniki nazywać tak 
aby na podstawie nazwy można było łatwo je zlokalizować w rzeczywistości oraz 
skojarzyć do jakich urządzeń są przeznaczone. Na przykład: „czytnik bramy 
wjazdowej”, „kanał otwarcia bramy głównej”, itd. 

- Miejsca parkingowe można nazywać tak, aby można było je później łatwo skojarzyć z 
całą grupą miejsc. 

- Wyłączyć rejestracje zdarzeń, które nie muszą być rejestrowane (mogą to być na 
przykład (Czujnik wewnętrzny/zewnętrzny aktywny/nieaktywny). Zdarzenia te są 
głównie po to, aby umożliwić sterowanie sygnalizatorów. 

9.2 Konfiguracja sygnalizatorów 

Sygnalizatory stanowią doskonałą metodę do instruowania użytkownika oraz informowania o 
aktualnym stanie systemu. Ich poprawna konfiguracja i dostateczna ilość na parkingu 
usprawni bardzo pracę na parkingu. Poniżej zamieszczone jest kilka przykładów konfiguracji 
świateł w różnych przypadkach. 
 
Sytuacja: Wyłączenie światła czerwonego przy bramie gdy brama się otwiera do wjazdu 
Zdarzenie: Otwarcie bramy dla wjazdu użytkownika, sygnalizator wyłączony 
Zdarzenie: Zamknięcie bramy, sygnalizator włączony do odwołania 
 
Sytuacja: Informowanie o braku miejsca dla użytkownika 
Zdarzenie: Brak wolnych miejsc w grupie miejsc, sygnalizator włączony do odwołania, 
wybór odpowiedniej grupy miejsc 
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Zdarzenie: Jest wolne miejsce w grupie miejsc, sygnalizator wyłączony, wybór odpowiedniej 
grupy miejsc 

9.3 Kalendarze bram 

Jeśli system ostrzega o braku kalendarza bram na nowy rok (musi być włączona odpowiednia 
opcja w konfiguracji systemu w opcjach programu administracyjnego Ctrl+F12), należy 
dodać nowy kalendarz bram o takiej samej nazwie lecz z rokiem odpowiednim do 
mającego nadejść. 
 

! Dodanie kalendarza przed nowym rokiem nie wymaga restartu serwera. 

 


