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O Servidor de Integração é um pacote de software utilizado
para integrar sistemas que normalmente não são
compatíveis. Entre tais sistemas contam-se os
Comutadores de Vídeo, os sistemas de Pontos de Venda, os
alarmes de Incêndio/Assalto, Controlo do Acesso ou os
sistemas de Aquecimento/Ventilação/Ar Condicionado.

Os dispositivos a controlar podem comunicar de 3 formas:

1. RS-232 É suportado um máximo de 16 portas COM. Os
códigos de comando de cada dispositivo deverão ser
fornecidos pelo fabricante ou ser do conhecimento do
instalador, sendo programados no Servidor de
Integração. O Servidor de Integração analisa a porta
COM em busca das sequências de dados programadas
pelo utilizador. Além disso, o servidor pode transmitir
sequências pré-programadas para a porta COM para
controlo dos dispositivos.

2. E/S Digital Pode instalar-se uma placa de E/S digital
(National Instruments™ Nº PC-DIO-24) no PC. Tal placa
pode controlar relés ligadas a dispositivos externos ou
monitorizar relés controladas por dispositivos externos.

3. Directamente com um comutador Allegiant por meio do
software Master Control (LTC 8059) ou do pacote GUI
Allegiant (LTC 8850). No caso do PC estar a executar
qualquer destes programas em conjunto com o Servidor
de Integração, a comunicação com o comutador
Allegiant pode ser efectuada sem recorrer a cablagem
externa adicional.

O servidor é programado para reconhecer os eventos à
medida que eles ocorrem em cada sistema, com base num
dos métodos acima; tendo em conta esses eventos, o
servidor deverá reagir enviando comandos para outro
sistema. A Programação faz-se sob a forma de Regras. As
Regras são cláusulas fáceis de entender, escritas pelo
instalador e armazenadas no programa. As Regras podem
ser tão simples como uma única reacção a um único evento.
No entanto, podem também ser mais complexas, incluindo
várias reacções a vários eventos sob várias condições, tais
como a hora do dia ou um conjunto de datas.

O Servidor de Integração dispõe de funcionalidades
avançadas para simplificação do funcionamento e
configuração. É possível utilizar-se um visualizador
integrado de dados das portas COM para monitorizar o
tráfego de comunicação de entrada e saída das portas COM
do PC. Esta ferramenta não só simplifica a etapa de
planeamento de uma configuração inicial, como
desempenha as funções de um poderoso auxiliar de
diagnóstico. Além disso, o software apresenta a capacidade
de executar automaticamente um ficheiro de configuração
pré-seleccionado durante o arranque do PC. O que elimina
a necessidade do reinício manual no caso de corte de
energia do PC.
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▶ Permite a comunicação entre sistemas normalmente
incompatíveis

▶ Vários métodos de comunicação, incluindo RS-232, E/
S digital e directamente com o software de Servidor
Allegiant

▶ Estabelece interface com todos os sistemas da série
Allegiant

▶ Activação de todos e qualquer eventos num disco
rígido de PC

▶ Visualizador integrado de dados de Porta COM
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Especificações Técnicas

Plataforma PC recomendada

Requisitos mínimos do sistema

PC com rato e teclado

• Pentium® com processador a 800 MHz e monitor SVGA

• 128 MB de RAM (com Windows® NT, Windows 2000® ou Win-
dows® XP)

• 512 MB de RAM (com Windows® Vista)

• Unidade de disco rígido de 250 MB

• Unidade de CD-ROM

• Porta USB

Sistema Operativo

• Windows NT (com Service Pack 6a ou superior)

• Windows 2000 (com Service Pack 4 ou posterior)

• Windows XP Professional (Service Pack 2 ou posterior)

• Windows Vista Business v6.00

Portas PC necessárias (mínimo)

• Uma (1) USB

• Uma (1) série

(são necessárias portas-série adicionais se estiverem a ser controlados vá-
rios sistemas - suportado um máximo de 16)

Tipo de ranhura para placa de E/S de dados opcional

• ISA

Componentes

Formato Software fornecido em CD-ROM. Se-
gurança de software garantida por
meio de chave de segurança de porta
USB.

Número da peça SFT-INTSRV

Inclui CD, manual do utilizador, Don-
gle USB de Segurança e Acordo de Li-
cenciamento de Software

Nota: Embora o pacote de software SFT-INTSRV inclua vários componentes,
apenas os itens indicados acima podem ser utilizados com o Software de
Servidor de Integração.
Windows®, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows NT são marcas registadas

da Microsoft Corporation.

Pentium® é uma marca registada da Intel Corporation.

National Instruments™ é uma marca comercial da National Instruments Corporation.

Para mais informações, contacte:

National Instruments Corporation:

11500 N. Mopac Expwy

Austin, TX 78759-3504

(512) 338-9119

www.ni.com

Como encomendar

SFT‑INTSRV: Software de servidor de
integração
Pacote de Servidor de Integração incluindo
software, dongle e cabo.
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