
 

  

2015  

YONNET 

AKILLI BİNA OTOMASYON 

SİSTEMLERİ 

2015  

INTERRA KONSIYAJ SERVER 
KULLANIM KLAVUZU 



P a g e  | 1 

 

İçindekiler 
INTERRA KONSIYAJ SERVER2 

KULLANICI GİRİŞİ2 

1.INTERRA KONSİYAJ SERVER3 

1.1ISTEKLER3 

1.2 ALARM4 

1.3 DUYURU5 

1.4 MESAJ6 

1.4.1 Gelen kutusu6 

1.4.2 Gönderilenler7 

1.5 FATURALAR8 

1.6 AKILLI SAYAÇ9 

1.7 BİLGİLENDİRME10 

2.KULLANICI11 

2.1 KULLANICILAR11 

3.SİSTEM AYARLARI13 

3.1GENEL13 

3.1.1 Dil13 

3.1.2 KNX13 

3.1.3 EIO14 

3.1.4 Ag14 

3.1.5 SİSTEM14 

3.1.6 SİSTEM GÜNCELLE14 

3.1.7 WEB KOMUT SİSTEMİ14 

3.2 İSİMLENDİRME15 

3.3 REZİDANS16 

3.4 KNX Lojik18 

 

  



P a g e  | 2 

 

INTERRA KONSIYAJ SERVER 

KULLANICI GİRİŞİ 

Interra Konsıyaj Server a giriş yapabilmek için server ın ipsinin yazılması yeterlidir. Interra Konsıyaj 

Server arayüzü geldiğinde sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Farklı kullanıcılar oluşturarak 
yetkilendirme yapabilirsiniz. 

Default değerler:  

Username : admin 

Password  : 123456789 
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1.INTERRA KONSİYAJ SERVER 

1.1İSTEKLER 

İstekler menüsünde Spa ,Taksi ,Teknik Servis, Vale , Temizlik, Shuttle, Bellboy ve Araç yıkama gibi site 

hizmetlerinin istekleri görünmektedir. Interra Dokunmatik Panellerden yada mobil uygulamalardan 
gelen istekler daire bilgisi ve mesajlar ile birlikte site yönetimi kullanıcılarına sunulur.  
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1.2 ALARM 

Yaşam alanlarında, herhangi bir alarm durumu söz konusu olduğunda; su baskını, duman algılaması, 

alarm algılaması gibi durumlar mesaj yoluyla site yönetimine haber verilmektedir.  
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1.3 DUYURU 

Site yönetimi yazılımı ile tüm dairelere duyuru gönderebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz duyurular 

sisteme kayıtlı tüm dairelere gönderilir.  
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1.4 MESAJ 

Site yönetimi birimlerinden dairelere gönderilen veya dairelerden site yönetimine gelen mesajlar bu 

menüde gösterilmektedir. Ekran üzerinde üst bölümde bulunan Uyarılar göstergesinde okunmamış 

gelen mesaj sayısını görebilir ve Mesajlar sayfasına erişebilirsiniz. Mesajlar sayfasında; Gelen Kutusu 

ve Gönderilenler olarak mesajlar gruplandırılmaktadır. Yeni mesaj oluşturabilir yada gelen ve 

gönderilen tüm mesajları silebilirsiniz. 

1.4.1 Gelen kutusu 
Dairelerden siteye gönderilen Görüş ve öneri mesajları bu alanda yer almaktadır. Gelen mesajların 

içeriğini görebilir veya mesajları silebilirsiniz. 
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1.4.2 Gönderilenler 

Dairelere daha önceden gönderilmiş mesajlar bu alanda yer almaktadır. Gönderilmiş mesajların 
içeriğini görebilir veya mesajları silebilirsiniz. 
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1.5 FATURALAR 

Site Yönetimi Yazılımı ile dairelere Fatura gönderebilir yada daha önceden gönderilmiş faturaları 

görebilirsiniz. Daire bazlı tek tek fatura oluşturup gönderebileceğiniz gibi İçe Aktar menüsü ile xls 
yada xlsx formatlı faturalarınızı da dairelere gönderebilirsiniz. 

 

İçe aktarma menüsünde sistemin istemiş olduğu kolon tipleri ile faturanızdaki kolonları eşleştirmeniz 
gerekmektedir. 
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1.6 AKILLI SAYAÇ 

Site Yönetimi Yazılımı ile dairelere Akıllı Sayaç Sisteminin dökümlerini gönderebilir yada daha 

önceden gönderilmiş dökümleri görebilirsiniz. Daire bazlı tek tek oluşturup gönderebileceğiniz gibi İçe 
Aktar menüsü ile xls yada xlsx formatlı faturalarınızı da dairelere gönderebilirsiniz.  

 

İçe aktarma menüsünde sistemin istemiş olduğu kolon tipleri ile Akıllı Sayaç faturanızdaki kolonları 

eşleştirmeniz gerekmektedir. 

  



P a g e  | 10 

 

1.7 BİLGİLENDİRME 

Site Yönetimi Yazılımı ile tüm dairelerinize Bilgilendirme reklamları, Önemli İletişim Telefonları 

Bilgileri, Nöbetçi Eczane Bilgileri vs gibi bildirimleri gönderebilirsiniz. Bu menüde sizden web 
ortamında bir link isteyecektir.  

Örneğin; tüm dairelere bulunduğunuz lokasyondaki nöbetçi eczanelerin bildirimini yapmak için 

yapmanız gereken tek şey Yeni Bilgilendirme oluşturup nöbetçi eczane listesinin web linkini de 

ekleyerek tüm dairelere göndermek. Gönderilen Bilgilendirme mesajları Interra Dokunmatik 
Panellerde SiteYönetimi → Bilgilendirme menüsü altında görülecektir.  
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2.KULLANICI 

2.1 KULLANICILAR 

Site Yönetimi Yazılımı kullanabilmek için kullanıcılara sistem üzerinde kullanıcı oluşturmanız 

gerekmektedir. Default admin kullanıcısı tüm haklara sahip olduğu için son kullanıcılara 

verilmemelidir. Admin yetkili kullanıcılar içinde yeni yeni kullanıcı açılması gerekmektedir.  
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Eklenen kullanıcılar detay sayfasına girildiğinde modul bazlı izinler yer almaktadır. İzinler ile ilgili 

yapılan değişikliklerden sonra mutlaka Güncelle butonu ile kayıt yapılmalıdır.  

Mevcut kullanıcıyı Sil butonu ile sistemden silebilirsiniz.  

Istekleri Filtrele butonu ile en çok kullanılan İstekler modulundeki izin haklarını filtreleyerek 
düzenleyebilirsiniz. 
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3.SİSTEM AYARLARI 

3.1GENEL 

Site Yönetimi Yazılımı ve Konsıyaj Server Sistemi ile ilgili genel ayarların bulunduğu menüde belirli 
ayarlamaları yapabilirsiniz. 

 

3.1.1 Dil 

Site Yönetimi Yazılımında Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dil desteği mevcuttur. Yapılan seçime göre 
arayüzün dil değişikliği yapılabilmektedir. 

3.1.2 KNX 

Konsiyaj Server üzerinde dahili KNX Interface bulunmaktadır ve Lojik gibi menülerde knx objeler 

kullanılabilmektedir. Olası bir durumda KNX Servisini yeniden başlatmak için bu kontrolü 

kullabilirsiniz. 
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3.1.3 EIO 

Konsiyaj Server, EIO (Ethernet Input/Output) modüllerine bağlanabilmesi için kullandığı servisleri 

yeniden başlatmak için bu kontrolü kullanabilirsiniz. 

3.1.4 Ag 
Ağ Ayarları ile Konsiyaj Server'ın Network ayarlarını yapabilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerden sonra 

Uğdate butonu ile kaydetmelisiniz. Kaydetme işleminden sonra tanımladığınız ayarlar ile sistem 
yeniden başlayacaktır.  

 

3.1.5 SİSTEM 
Konsiyaj Server'ı yeniden başlatabilirsiniz. 

3.1.6 SİSTEM GÜNCELLE 
Otomatik sistem versiyonu kontrol ederek gerekli güncellemeri yapabilecektir. (Şu an aktif değil.)  

3.1.7 WEB KOMUT SİSTEMİ 

Web ortamı üzerinden konsıyaj server sistemine, yönetici parolalarıyla login olarak sistem üzerindeki 

gerekli ayarlamalar yapılabilmektedir. Bu parolalar sadece yetkili teknik ekipler tarafından bilinmekte 

ve bu işlemler onlar tarafından yapılabilmektedir. 
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3.2 İSİMLENDİRME 
İsimlendirme modülü ile, arayüzdeki modül isimlerinin isteğinize göre düzenlemesini yapabilirsiniz. 

Örneğin Istekler menüsünün arayüzde görünen ismini Talepler olarak değiştirebilirsiniz.  
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3.3 REZİDANS 

Site Yönetimi Yazılımı ile dairelerle iletişime geçilebilmesi için Rezidans menüsüne rezidansların 

tanımlanması gerekmektedir. Daha önceden tanımlı rezidanslarda düzenlemeler yapılabilmektedir.  

Rezidansları teker teker ekleyebileceğiniz gibi Ara modülünü kullanarak ta ekleyebilirsiniz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidans Arama ekranında girmiş olduğunuz Başlangıç ve Bitiş IP Adresi aralığında tüm Interralar 
sistem tarafından taranır. Bu işlem yoğunluğa göre birkaç dakikayı bulabilmektedir.  
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Bulunan Interralar Kaydet butonu ile Rezidans modülüne kayıt edilir. Bu işlemden sonra mutlaka Blok, 

Numara, İsim ve IP alanları kontrol edilmeli ve eksik ise doldurulmalıdır.  
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3.4 KNX Lojik 

Konsiyaj Server sistemi üzerinden bağlı olunan KNX hattı objeleri ile Lojik kurallar oluşturabilir ve 

kuralların sağlanması durumunda da rezidans dokunmatik panellerinde işlemler yaptırabilirsiniz.  

Bu kurallarda 2 objeli işlemler yapılabilmektedir.  

Kuralların sağlanması durumunda seçilen rezidans touch panelleri ile ister KNX işlemi isterseniz 
Interra Senaryosu çalıştırabilirsiniz. 

 

 

 


