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Introduksjon 
PROTECT IntelliMon™ er en API-programvare for overvåking 
av flere PROTECT tåkekanoner.

I sammenligning med PROTECT IntelliCloud™, krever IntelliMon™ 
kun en LAN-tilkobling og ingen WAN-tilkobling.

Vennligst merk at det kreves ett PROTECT IPCard™ for hver 
tåkekanon som skal overvåkes av IntelliMon™.

Vennligst merk at en introduksjon til grunnleggende 
nettverksferdigheter ikke inngår i denne brukermanualen. 
Det antas at personen som installerer den har opparbeidet 
seg de nødvendige ferdighetene for å installere IPCard™.

Generelt sett vil ikke PROTECT A/S støtte grunnleggende 
nettverksproblemer da nettverksproblemer kan være svært 
komplekse og være avhengige av lokal IT-planlegging, 
IT-retningslinjer og måten ting gjøres på under individuelle 
installasjoner.

Som en tommelfingerregel bør man alltid konsultere 
den lokale nettverksadministratoren før man i det hele 
tatt vurderer å installere enheter i nettverket. Slike 
installasjoner krever vanligvis planlegging, tillatelser og 
oppsett av lokale rutere og brytere i nettverket, og det er 
ikke sikkert du har tillatelse til å gjøre dette selv.

For å koble IntelliMon™ til PROTECT Fog Cannons® må 
installatøren ha:

 ● PROTECT IntelliSuite™ programvare (gratis) på pc-en 
 ● PROTECT IntelliConnector™ kabel 
 ● Fog Cannon™ internprogram (gratis) 
 ● PROTECT IPCard™ internprogram (gratis)

Vennligst merk at pc-en som skal installere IntelliMon™ må 
kunne kjøre en 1080p (1920 x1080) skjermoppløsning.
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IntelliMon™ installasjon:
Åpne installasjonsfilen og følg de normale instruksjonene 
for installasjon.
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Oppsett av IPCard™ med IntelliSuite™
 
Programvareversjonen av IntelliSuite™ må være 2.50.0.0 eller høyere.

Versjonen av Fog Canon™ internprogram må være 3.00 eller høyere.

Versjonen av IPCard™ internprogram må være 1.09 eller høyere.

Sjekk versjonen av internprogram (firmware)
Koble Fog Cannon™ til IntelliSuite™ ved å bruke  
IntelliConnector™-kabelen.

Start IntelliSuite™, åpne “Fog Cannon” og “System Moni-
tor”:
- Connection ➞ Device type ➞ Fog Cannon 
- Connection ➞ Use USB ➞ Auto detect 
- System Monitor

Åpne “IPCard” og “System Monitor”:
- Connection ➞ Device type ➞ IPCard 
- System Monitor 



6

Tillatelser
Installer IPCard™ ved hjelp av bruksanvisningen til IPCard™.

Vi anbefaler at du huker av for alle “Permissions”.

- Commands ➞ IPCard Network permissions setup
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Klikk på innsiden av den blå rammen og hold musepekeren 
her. Trykk deretter “API”.

Informasjonsvinduet i den grønne rammen vil nå vise seg.

Trykk “OK” på de to vinduene, og den nye menyen (med 
oransje ramme) vil vise seg.

API programmeringsmodus
Velg “Connection”, “Device type” og “IPCard”.

Åpne “About”.
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API oppsett
Åpne “IPCard API” og “API setup”:

Fyll inn API-krypteringsnøkkelen du vil bruke på IPCard™.

Vi anbefaler ikke å bruke standard 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16.

Vi anbefaler ikke å bruke den samme krypteringsnøkkelen 
på flere enn ett IPCard™.

Trykk “Set”. For å sjekke oppsettet av IPCard™, trykk på 
“Get”.
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Det er mulig å teste API-oppsettet: 
Åpne “IPCard API” og “API test”.

Fyll inn IP-adressen og portnummeret på et IPCard™ du 
ønsker å teste. Hvis IPCard™ og pc-en ikke er på samme 
LAN, må du fylle inn IP-adressen og portnummeret som 
peker mot IPCard™ (Portforward).

API-portnummeret til IPCard™ er 10000, og dette nummeret 
kan ikke endres. 

Fyll inn krypteringsnøkkelen. Nå er det mulig å teste 
kommunikasjonen.
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IntelliMon™ installasjon
 
Start IntelliMon™. Den første informasjonen du får er:

Ulisensierte versjoner gir deg tilgang til tre Fog Cannons™, 
og lar deg kjøre programmet i 30 minutter hver gang 
programmet starter.
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Åpne innstillinger

Lisens
Trykk på “Generate system information file” og plasser filen 
i en mappe.

Send filen til support@protectglobal.com sammen med all 
firmainformasjon og oppgi en kontaktperson.

Du må IKKE endre filnavnet på informasjonsfilen før du 
sender den.

Importer den returnerte lisensfilen, som er 
generert av PROTECT™, på same PC som genererte 
systeminformasjonsfilen.
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Lisensen installeres når vinduet lukkes. Vennligst merk 
at lisensen må installeres innen 30 dager etter at den er 
mottatt.

Hvordan fjerne lisensen

Fjern lisensen ved å klikke på “Remove licence”-knappen i 
lisensdialogen og følg instruksjonene.

En fil med navn “Licence_removed.xml” vil opprettes. Send 
denne filen til support@protectglobal.com for å registrere 
at du har fjernet lisensen, og for å avslutte det årlige 
lisensgebyret. 

Administrer Fog Cannon™

Velg et sted (oransje ramme). Velg dem som behøves.

Fyll inn teksten som kan identifisere en Fog Cannon™ (grønn 
ramme).

Fyll inn IP-adressen og portnummeret. Portnummeret på 
IPCard™ API er 10000 (blå ramme).

Fyll inn krypteringsnøkkelen fra IPCard™ API (brun ramme).

Trykk “Save”.
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Tilgangspassord
Beskytt programmet ved å fylle inn et passord. 

Hvis du etterlater boksen tom og trykker på “Save”, vil ikke 
programmet be om et passord ved oppstart.

Det er mulig å redigere, slette og aktivere/deaktivere skanning 
ved å høyreklikke på listen bestående av Fog Cannons™.

Oppsett av kryptert endpoint-liste
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Velg “Change Master Password” i “Manage Fog Cannon”.

Fyll inn masterpassord og trykk på “Enter”, gjengi 
masterpassordet og trykk på “Enter”.

Før du administrerer Fog Cannon™, krever programmet 
masterpassordet.

Avslutt passordtilgangen: Velg “Change master password”, 
og trykk på “Enter” to ganger, uten å fylle inn et passord. 

Sikkerhetskopiering av endpoint-liste
Hvis noe skjer med pc-en som kjører IntelliMon™, er det 
mulig å sikkerhetskopiere endpoint-listen.

Det er mulig å kopiere endpoint-listen til en ny PC.

Likevel må du være oppmerksom på at den nye pc-en skal 
ha en ny IntelliMon™-lisens for å fungere. 

Stedplassen til systemfilen er skjult. Fanen “View” (blå 
ramme) og “Hidden items” (grønn ramme).

Den oransje rammen viser brukeren. Velg brukeren som 
brukes for å installere IntelliMon™.
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Velg kun “Manual Scan” (grønn ramme). Skanningen vil kun 
gjennomføres dersom du trykker på “Start Single Scan”.

Flere valg tilgjengelig for automatisk skanning (oransje 
ramme).

“Units Scanned” (blå ramme) er antallet Fog Cannons™ som 
har blitt skannet siden programmet startet.

Endringer lagres når vinduet lukkes.

Skann innstillinger
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Oppsett av e-post
Det er mulig å motta e-poster med status på Fog Cannons™ 
så lenge programmet kjører.

For oppsett av varsler på e-post må du kjenne til avsender 
av e-postens servernavn, portnummer, kontonavn og passord. 
De mest vanlige portnumrene er: 25, 2525, 110, 465, 587, 
993 og 995.

Vi anbefaler å teste om den mottakende e-postkontoen 
mottar e-posten.
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Oversikt over informasjon  
(dashboard)
 
Tallet over ikonet er antallet Fog Cannons™, som etter 
skanning, viser seg å ha et problem.

Når du trykker på ikonet, går den automatisk til “Scan 
results” og plasserer den enkelte Fog Cannon™ med et 
problem på toppen.

Antallet Fog Cannons™ som er skannet, og antallet Fog Cannons™ 
– om det er noen – som er deaktivert (grønn ramme).
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Skann resultater
Marker Fog Cannon™ og velg “Monitor” eller “Report”, og du 
vil få den samme informasjonen som du får i IntelliSuite™.

I “Search” markerer du en Fog Cannon™ du ønsker 
informasjon fra. Deretter går du til “Monitor” eller “Report”, 
og du vil få samme informasjon som du får i IntelliSuite™.

Rød: En feil som gjør det umulig å aktivere Fog Cannon™.
Gul: En advarsel om feilmelding (gjør det ikke nødvendigvis umulig  
 for Fog Cannon™ og aktiveres).
Blå: Viser antallet Fog Cannons™ i uarmert status.
Grå: Betyr manglende forbindelse til Fog Cannon™ på LAN.
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PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com

INFO
Besøk PROTECTGLOBAL.NO for å finne informasjon 

om leverandøren i ditt land.
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