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Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, 
co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna 

informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej. 
Proszę nas odwiedzić: 

http://www.satel.pl 
 
 



 

System STAM-VIEW pozwala o dowolnej porze dnia i nocy uzyskać zdalnie dostęp do 
informacji o systemie alarmowym gromadzonych przez stację monitorującą STAM-2. Dzięki 
temu abonenci stacji monitorującej mogą zawsze sprawdzić stan systemu alarmowego, 
a instalatorzy w łatwy sposób przeprowadzać testy i diagnostykę monitoringu. System 
STAM-VIEW umożliwia również przeglądanie sekwencji wideo przesyłanych do stacji 
monitorującej przez moduły wizualnej weryfikacji alarmu VIVER. Użytkownicy systemu 
STAM-VIEW mogą więc samodzielnie sprawdzić, czy włamanie rzeczywiście miało miejsce.  
Do korzystania z systemu STAM-VIEW wystarczy przeglądarka internetowa zainstalowana 
na komputerze, smartfonie lub tablecie. 

1. Obsługa systemu 
 

1.1 Logowanie 
W celu uzyskania dostępu do systemu STAM-VIEW należy wpisać w przeglądarce 
następujący adres: https://[adres wirtualnej maszyny STAM-VIEW]. Adres może zostać 
wprowadzony w formie adresu IP (4 liczby dziesiętne oddzielone kropkami) lub w postaci 
nazwy domeny. 
Hasła dostępu oraz loginy dla instalatorów i użytkowników ustala administrator podczas 
procesu ich dodawania. System akceptuje hasła liczące od 4 do 16 znaków. W trakcie 
logowania, oprócz loginu i hasła, należy wpisać kod z wyświetlonego obrazka. 
 

 
 
Brak aktywności przez 10 minut powoduje wylogowanie z systemu. Każde kliknięcie w celu 
wybrania innej zakładki, skutkuje odliczaniem czasu na nowo.  
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1.2 Zmiana hasła  
Hasła nadane użytkownikom przez administratora należy zmienić po pierwszym zalogowaniu 
się do systemu. W celu zmiany hasła należy:  
1. Wybrać zakładkę „Ustawienia”. 
2. Wpisać stare hasło, następnie nowe. Powtórzyć nowe hasło w kolejnym polu. Następnie 

wybrać przycisk „Zmień hasło”. 

1.3 Informacje wyświetlane po zalogowaniu się do systemu 
 

 
 
Po każdym zalogowaniu się do systemu, w oknie wyświetlają się informacje dotyczące: 
czasu ostatniego udanego i nieudanego logowania, nieprzeczytanych wiadomości, liczby 
zdarzeń, które zostały odebrane przez stację monitorującą od ostatniego logowania oraz 
wersja oprogramowania, status komunikacji pomiędzy systemem STAM-VIEW a stacją 
monitorującą i status certyfikatów SSL. W przypadku jakichkolwiek niezgodności przy 
każdym ze statusów pojawią się informacje w czerwonym kolorze.  
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2. Uprawnienia w systemie 
 

2.1 Uprawnienia użytkowników 
1. Wybór wersji językowej. 
2. Przeglądanie przypisanych obiektów i dotyczących ich danych. 
 

 
 

3. Przeglądanie szczegółowe zdarzeń odebranych przez stację monitorującą 
z przypisanych użytkownikowi obiektów. Typ zdarzeń, które może przeglądać 
użytkownik, definiuje administrator.  

4. Filtrowanie zdarzeń zgodnie z następującymi kryteriami: 
− z danego obiektu, 
− wszystkie lub wybrane, 
− dotyczące wybranego okresu czasu, 
− zawierające wpisany tekst, 
− z potwierdzeniem obrazu wideo. 
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W oknie powyżej wyświetlone jest przykładowe zdarzenie dotyczące wizualnej weryfikacji 
alarmu (oznaczone ikoną ). W przypadku takich zdarzeń, istnieje możliwość podglądu 
nagrania przesłanego do stacji monitorującej przez moduł VIVER. Po kliknięciu na ikonę  
wyświetli się okno umożliwiające odtworzenie zarejestrowanych obrazów. 
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5. Podgląd stanu stref w przypisanych obiektach. 
 

 
 
Po kliknięciu wybranej strefy w zakładce „Strefy”, w oknie wyświetlają się przypisane do niej 
strefy czasowe. 
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6. Możliwość komunikacji z instalatorem i administratorem przy pomocy systemu 
wiadomości. 

 

 
 
7. Możliwość zmiany hasła. 
 

 
 

2.2 Uprawnienia instalatorów 
1. Wybór wersji językowej. 
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2. Przeglądanie przypisanych obiektów i dotyczących ich danych. 
 

 
 
3. Przeglądanie szczegółowe zdarzeń odebranych przez stację monitorującą 

z przypisanych instalatorowi obiektów. Typ zdarzeń, które może przeglądać instalator, 
definiuje administrator.  

4. Filtrowanie zdarzeń zgodnie z następującymi kryteriami: 
− z danego obiektu, 
− wszystkie lub wybrane, 
− dotyczące wybranego okresu czasu, 
− zawierające wpisany tekst, 
− z potwierdzeniem obrazu wideo. 
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5. Możliwość przeglądania ostatnich 20 zdarzeń odebranych przez stację monitorującą. 
 

 
 
6. Podgląd stanu stref w przypisanych obiektach. 
7. Możliwość komunikacji z administratorem oraz użytkownikami i instalatorami 

z przypisanych obiektów przy pomocy systemu wiadomości. 
8. Możliwość zmiany hasła. 
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