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Introductie

Welkom bij de B-logicx handleiding voor de configuratiesoftware B-Logicx Server software.

Deze software (BLSXEServer) is geen standaard software.
Dit programma biedt de mogelijkheid om met meerdere (gebruikers) toestellen zoals PC, MAC, mobiele
toestellen,.. tegelijk verbinding te maken met de bus.
Voor de verbinding met de bus heb je altijd minimum 1 kanaal op een netwerkmodule nodig

Een basisversie, met beperkte mogelijkheden, kan je vrij downloaden en gebruiken.

Voor een volledige versie dien je een licentie aan te kopen.
Neem hiervoor contact met ons op.

Licentie
In elke installatie kan slechts 1 serversoftware geïnstalleerd worden.
De licentie wordt aan het MAC adres van de netwerkverbinding (van server) gekoppeld.
Als je de hardware van de server moet aanpassen, wil dat niet zeggen dat je een nieuwe licentie nodig hebt.
Neem contact met ons op voor de aanpassing van de licentie.
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Starten

Hoe starten met de software?

· Systeemvereisten

· Software Installatie

· Bestandslocaties 

· Opstarten

Systeemvereisten
Om deze software te kunnen gebruiken zijn volgende voorwaarden gewenst:

· Een internetverbinding

· Een PC met Windows Vista of hoger

· 1GB vrije schijfruimte

· Een scherm met minimumgrootte van 1024x768px
Houd rekening met beeldscherminstellingen. 
Als je de grootte van de items wijzigt, kan het gebeuren dat niet het hele venster op het scherm past.
Zet je instellingen in dat geval op 100%
(Het voorbeeld hieronder laat deze instellingen zien zoals ze weergegeven worden op een W8(v1)
toestel)

· In principe kan elke PC deze software draaien. Houd rekening met het feit dat deze 24u per dag moet
draaien, en verbonden zijn met het netwerk. Dit enkel omdat andere (gebruikers-) toestellen met deze
machine verbinding moeten kunnen maken als dat nodig is.

Voor het gebruik van deze software heb je altijd minimum 1 kanaal op een netwerkmodule (NWM) nodig.

Software Installatie
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· Download en installeer het software pakket van de software pagina van onze site.

· Alle programma gegevens worden, standaard in de C:\BLSXE directory geplaatst, net zoals de rest van
onze software pakketten.

· Tijdens de installatie wordt dit programma ook aangemeld voor het automatisch opstarten.
Dit betekent, dat telkens de het toestel opstart, de BLSXEServer ook automatisch mee opstart.
Na 10 seconden zal deze software dus ook gebruik maken van de netwerkverbinding.

Opstarten

· Na de installatie kan de software automatisch opstarten (als je de standaard installatie volgt).

· De software start altijd op bij het opstarten van het toestel.

· Volgend scherm geeft aan dat de software opstart, en dat gewacht wordt op het tot stand brengen van 
de netwerkverbinding en het ophalen van de gegevens:

· Hierna worden (eventueel) externe programma's opgestart. Dit wordt met een tekstbericht in de
statusbalk (onderaan het scherm) weergegeven:

· De statusbalk (onderaan het scherm) is rood als er geen verbinding met de netwerkmodule is.
Het is dan ook niet mogelijk om te communiceren met de bus.

· Dit kan gebeuren:
o na de eerste opstart als de instellingen nog niet in orde zijn.
o als je de server stopt met de stop knop.
o als de netwerkmodule nog niet klaar is.

http://www.b-logicx.be/software.html
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· Als de verbinding in orde is, wordt de statusbalk groen.

· Na het opstarten van de server kan het tot een minuut duren eer de netwerkmodule verbinding maakt.

· In de windows taakbalk is het programma pictogram enkel te zien als het scherm actief is.
Standaard hebben we voorzien dat deze software enkel op de achtergrond draait.
Als je het scherm wil activeren, klik je in de windows 'Tray' (standaard rechts onderaan) op het
bijhorende pictogram.

o Met de linkse muisknop klikken betekent het scherm activeren.
o Rechtermuisknop gebruiken, betekent het scherm op de achtergrond zetten.

· Standaard is voorzien dat het scherm automatisch op de achtergrond verdwijnt na de opstartprocedure.
Deze parameter kan uitgeschakeld worden in de instellingen.

·
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Bestandslocaties

C:\BLSXE: programmamap

· BLSXEServer.exe: programmabestand van de server

· BLServers.ini: configuratie bestand voor server instellingen

C:\BLSXE\Files: projectmap

C:\BLSXE\Files\uwProjectMap\Serverdata: servergegevens

· WOLAct.xml: Wake-on-lan instellingen

· BusMonitorServerYYYY-MM-DD: busmonitorgegevens

** Busmonitorgegevens: alle busdata wordt automatisch bewaard.
Voor elke dag wordt een apart bestand aangemaakt.
Alle gegevens worden 7 dagen bewaard. Daarna worden ze automatisch gewist.
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Verbindingen

· Daarnaast maken we gebruik van 2 poorten.
o 1 voor communicatie tussen de bus en de server
o 1 voor communicatie tussen gebruikers en de server

Lees meer...

· In tegenstelling tot onze andere softwares, maken we geen verbinding met een netwerkmodule. 
Hier is het de netwerkmodule die verbinding met onze server moet maken.
Lees meer ...

Instellingen

1. Open de tab 'Server info'
2. Geef ons je MAC adres door. Deze zorgt voor de controle van je licentie.

(Als je geen internetverbinding hebt op het moment dat de software start, zal je automatisch terugvallen
op een enkele verbinding).

'Server IP' is het adres waarmee de gebruikers verbinding zullen maken.
Dit wordt in de configuratiesoftware ook weergegeven.

Verbinding voor de gebruikers
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1. Open de tab 'Verbindingen'.
2. Stel de poort in waarmee de gebruikers (PC, MAC, mobiele toepassingen,...) verbinding zullen maken.

(Standaard 10012)
3. Stel de poort in waarmee de netwerkmodule met de server zal verbinden.

(Standaard 10001)

In particuliere omgeving volstaan de standaard instellingen.
Voor professionele installaties overleg je met de netwerkbeheerder.

Verbinding met de bus
Zoek de aanwezige netwerkmodule(s)
Sluit de netwerkmodule aan. 
(Voor gedetailleerde instructies: zie onze website)

http://b-logicx.be/InstalGuide/IG_Netwerk_WIN_NL.pdf
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Open de tab 'Netwerkmodules
Klik op 'Zoek netwerkmodules'
Dubbelklik op het 'IP adres' van de module

Volg de instructies aan de linkerkant van het scherm:
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Na het heropstarten van de module, zal deze automatisch verbinding maken met de server.
Dit wordt onderaan weergegeven in de balk 'Verbonden'.
De statusbalk kleurt ook meteen groen.
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Menu

· Bestand

· Extra

· Extra schermen

· Help

Bestand

Bestand

Afsluiten van de server.

· Alle verbindingen worden correct afgesloten, gegevens worden opgeslagen.

· Vooraleer je effectief afsluit wordt een boodschap weergegeven.
Deze is bedoeld voor ongewild afsluiten door derden te voorkomen:

· De naam van de 'serververantwoordelijke' kan aangepast worden bij de instellingen.
Voor particulier gebruik heeft dit weinig zin.
 Deze functie is bedoeld voor bedrijven waar soms meerdere gebruikers de server manipuleren en
voorkomt dat de server ongewild stilgelegd wordt.

Extra

Extra

· Aantal aangesloten cliënts?
Het effectief aangesloten/verbonden clients. Geeft de mogelijkheid om dode links te detecteren.

· Instellingen weergeven/verbergen
Geeft de mogelijkheid om het gedeelte van de instellingen te laten zien of te verbergen.
De instellingen openen, kan je ook door een van de tabs (rechts in het scherm) aan te klikken.

Extra schermen
Touchscreen, mobile apps en busmonitor menu
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Computers automatisch opstarten

Computers automatisch opstarten

Zo kan je bv touchscreens, en andere computers opstarten als je thuiskomt, de winkel opent,...

Via het menu 'Extra schermen' kan je een aantal computers opstarten, afhankelijk van het commando dat
op de bus komt.

Stel dat je bij het openen van de winkel, of bij het thuiskomen, je touchscreen(s) wil opstarten, kan je dit
automatisch laten gebeuren.
Een commando (bv Softwaremember 10.1 'Opening winkel') kan verstuurd worden via de klok, gecombineerd
met een aantal logische functies.
Wanneer het op de bus gezet wordt, kan je hieraan een aantal computers aan toekennen. 
Deze zullen ogenblikkelijk opstarten.
Voor het opstarten maken we gebruik van Wake-On-Lan.

Het aantal computers die opgestart kunnen worden, is in principe onbeperkt.
Let op: Als je meerde computers op dezelfde kring van stopcontacten hebt, moet je het aantal op te starten
computers met 1 commando beperken.
De startstromen van meerdere computers samen, kunnen leiden tot het automatisch afschakelen van de
automaat.
(Meerdere commando's, die via timing op elkaar volgen, kunnen hier een oplossing bieden.

WOL instellen

Wake-On-Lan instellen.

Voor je WOL kan gebruiken moeten de op te starten computers eerst daarvoor ingesteld worden.
LET OP: Niet elke computer kan deze functie aan. Kijk eerst je toestel na.

1. BIOS 
In het BIOS van de computer moet je aangeven dat deze computer moet luisteren naar het commando, ook
wanneer de computer uitgeschakeld is.
Je kan het BIOS bereiken, tijdens het opstarten van de computer, door op F2, F5, F12, Del of ESC
(afhankelijk van je PC) in te drukken.
(Voor meer info over je BIOS kan je terecht in de handleiding van je PC of moederbord)

Eens in het BIOS moet je op zoek naar de Wake-On-Lan of WOL functie.
Dikwijls zit deze in onder het 'POWER' menu.
'Power on by PCI' of 'Power on by PCIE' kunnen ook in aanmerking komen voor deze functie.

2. Netwerkkaart
· Je moet administrator rechten hebben om deze instellingen te kunnen maken.

· OPGEPAST: niet alle moederborden en netwerkkaarten ondersteunen de WOL functie.

· Selecteer de juiste netwerkkaart. Veel computers hebben meerdere netwerkkaarten (zoals een
draadloze aansluiting én een met kabel).

· Dikwijls is het op de draadloze aansluiting niet mogelijk  om WOL te activeren, terwijl op dezelfde
computer, de bekabelde aansluiting die functie wel aankan.
Gebruik daarom bij voorkeur steeds de bekabelde aansluiting voor de WOL.

· Na het wijzigen van de instellingen moet je de PC opnieuw opstarten.

· Volg de voorbeelden hieronder:
(Deze voorbeelden kunnen afwijken van wat jij als scherm krijgt. Ga in dat geval op zoek naar de
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woorden: 'Magic Packet', 'Wake On Magic Packet', 'Wake On Lan' of 'Wake'. Zet alle instellingen die je
hier rond vind, aan.)

Windows8:
Ga naar apparaatbeheer/Netwerkadapter
Selecteer de gewenste netwerkadapter en klik met de rechter muisknop.
Selecteer 'Eigenschappen'
Selecteer de tab 'Energiebeheer'
Zet de instellingen volgens onderstaand voorbeeld.

Windows7:
Ga naar Configuratiescherm/systeem
Selecteer de tab 'hardware' en klik op 'apparaatbeheer'.
Selecteer de gewenste netwerkadapter en klik met de rechter muisknop.
Selecteer 'Eigenschappen'
Selecteer de tab 'Energiebeheer'
Zet de instellingen volgens onderstaand voorbeeld.
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WindowsXP:
Ga naar Configuratiescherm/systeem
Selecteer de tab 'hardware' en klik op 'apparaatbeheer'.
Selecteer de gewenste netwerkadapter en klik met de rechter muisknop.
Selecteer 'Eigenschappen'
Selecteer de tab 'Energiebeheer'
Zet de instellingen volgens onderstaand voorbeeld.

BusMonitor bekijken

Naast de online data die je kan volgen op het scherm, worden de gegevens ook opgeslagen.
Zo kun je later nagaan welke acties er op de bus gekomen zijn.
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Help

· Help
Hier open je deze handleiding

· Over de software
Hier vind je informatie over de versie van de software
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BusMonitor

De busmonitor wordt altijd rechts van het scherm weergegeven.
Hierop is online data te zien die over de bus loopt.
Elke communicatie van en naar de PC, maar ook tussen de modules onderling is hier te volgen.

Wanneer er modules aangestuurd worden, zal de naam van de module steeds meegegeven worden.
Als de functies zuivere stuurwaardes zijn, zal de naam weggelaten worden, om verwarring te voorkomen.

Deze data wordt in principe maar tijdelijk bewaard.

· Ze wordt gewist als je een commando met de PC verstuurt

· of als je op de knop 'Wis lijst' klikt

· of als er grote hoeveelheid gegevens niet bekeken werd

Deze data kan opgeslagen worden om later te kunnen bekijken.
Dit wordt uitgelegd in het configuratiescherm.

Onder 'instellingen' (Rechtsbovenaan) kan je nog 2 kleine wijzigingen aanpassen.

· 'Automatisch wissen bij verzenden' zorgt ervoor dat de online data in de busmonitor eerst gewist wordt
voor er nieuwe data vanuit de PC verzonden wordt.

· 'Positie van dit venster volgt het hoofdscherm' zorgt ervoor dat de busmonitor mee verhuist als het
hoofscherm verplaatst wordt.

·
Beide instellingen worden terug op de standaardwaarde gezet als de software opnieuw geopend wordt.

Historiek
Als je ervoor koos om de busmonitor data te loggen (in te stellen via het configuratiescherm) kan je deze
data terug oproepen.
Dit scherm roep je op via 'Menu/Extra schermen/Historiek busmonitor bekijken'.
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Standaard wordt de data van 'vandaag' geladen.
Als het loggen niet geactiveerd is, kan er uiteraard geen data weergegeven worden.

Eronder kan je dan gegevens van een andere datum laden, als die beschikbaar is.

In het filtervak kan je dan de gewenste gegevens zoeken.
Als je de filter dan terug uitschakelt, kan je zien wat er voor en na deze gebeurtenis verstuurd werd.
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Glossary

Verklarende woordenlijst voor specifieke benamingen

WOL: Wake-on-Lan: het inschakelen van computers over het netwerk.
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