Spectra Precision Central

Podręcznik użytkownika
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Wstęp
Spectra Precision Central to rozwiązanie systemowe, które daje pełną
dostępność danych pomiarowych: w każdym miejscu i w każdym
momencie.

Centrum usługi stanowi serwer synchronizacji plików w chmurze
(„chmura”), zapewniający stałą synchronizację plików pomiędzy
wszystkimi urządzeniami pomiarowymi (np. odbiornik, tachimetr) a
komputerami w biurze. Pliki te są dostępne w każdej chwili przy
pomocy opisanych poniżej komponentów.
Na Spectra Precision Central składają się cztery komponenty:





Portal
internetowy

Portal internetowy
Survey Pro Sync (na urządzeniu pomiarowym posiadającym Survey
Pro)
Central Sync (na komputerze)
Survey Pro Central dla iOS oraz Androida (aplikacja na smartfona)

Portal internetowy pozwala na utworzenie i zarządzanie kontem
firmowym i kontami użytkowników.
Do utworzenia kont potrzebny jest numer seryjny jednego z urządzeń,
na którym zainstalowano oprogramowanie Survey Pro z ważną
licencją.
Aby wykonać te czynności należy wejść na stronę:
https://spectraprecisioncentral.com
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(zakładka „Register Now”). Pierwszym krokiem jest stworzenie konta
firmowego, a następnie utworzenie kont poszczególnych
użytkowników. Każdy otrzyma wiadomość e-mail zawierającą nazwę
konta firmowego, które zostało im przypisane oraz właściwą nazwę
użytkownika. Proces rejestracji kończy się wyborem hasła przez
każdego użytkownika.

Survey Pro

Oprogramowanie pomiarowe Survey Pro od wersji 5.5 posiada
wsparcie dla usługi Spectra Precision Central. Oznacza to możliwość
synchronizacji pików pomiędzy chmurą a urządzeniami z ważną
licencją Survey Pro z wykorzystaniem programu Survey Pro Sync.
Możliwość tą daje spełnienie następujących warunków:



Każde urządzenie posiada połączenie z Internetem bezpośrednio
poprzez modem, sieć Wi-Fi lub pośrednio przez inne urządzenie
(np. telefon komórkowy).
W czasie pomiaru z wykorzystaniem Survey Pro, pomiarowy
zalogował się do usługi poprzez wpisanie spersonalizowanych
danych swojego konta (login i hasło).

Od momentu, gdy oba te warunki są spełnione każdy plik zapisany w
folderze \Survey Pro Jobs będzie zsynchronizowany z odpowiadającym
folderem zarówno w chmurze jak i na podłączonych komputerach
(zobacz poniżej: Central Sync).
Podobnie także każdy plik umieszczony w odpowiednim folderze
urządzenia w chmurze będzie automatycznie pobrany do folderu
Survey Pro Jobs na urządzeniu. Użytkownik może wybrać, czy
synchronizacja odbywa się zawsze wtedy, gdy istnieje połączenie (z
użyciem sygnału komórkowego), czy za pośrednictwem Wi-Fi lub
wtedy, gdy ręcznie zostanie wybrany przycisk Synchronizuj.

Central Sync

Central Sync to program przeznaczony na komputer. Może być
zainstalowany w trakcie instalacji Survey Pro na urządzeniu
pomiarowym, odbywającej się z tego samego komputera. Central Sync
można także w każdej pobrać ze strony:
https://www.spectraprecisioncentral.com/install/sync
Po zalogowaniu jako zarejestrowany użytkownik i wyborze głównego
katalogu, który będzie synchronizowany z chmurą, program będzie
działał w tle, co umożliwi stałą aktualizację danych pomiędzy folderem
i chmurą.
Umieszczenie pliku w folderze lub podfolderach wewnątrz katalogu
głównego spowoduje wysłanie go na odpowiedni folder w chmurze.
Podobnie będzie wyglądać sytuacja odwrotna — modyfikacja pliku w
chmurze spowoduje synchronizację i pobranie pliku do
odpowiadającego folderu na komputerze.
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Aplikacje na
smartfona

Pracę na smartfonie z wykorzystaniem usługi Spectra Precision Central
umożliwia pobranie aplikacji Survey Pro Central z iOS App Store lub z
Google Play. Po zalogowaniu się aplikacja umożliwia przeglądanie i
otwieranie plików umieszczonych w chmurze. Otwarcie utworzonego
w Survey Pro pliku .survey pozwala na wyświetlenie listy punktów i
ocenę surowych danych pomiarowych. Możliwe jest otwarcie również
wielu innych rodzajów plików korzystając z wbudowanej w program
opcji podglądu lub jakiejkolwiek zewnętrznej aplikacji, zainstalowanej
na smartfonie.

Rozpocznij pracę z Spectra Precision Central
Portal
internetowy:
tworzenie
konta
organizacji

To zadanie leży w zakresie obowiązków administratora.
1. Korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze otwórz
stronę: https://SpectraPrecisionCentral.com
2. Wybierz przycisk Register Now. To spowoduje otwarcie strony
Register Organization (zarejestruj organizację)
3. Wprowadź następujące informacje
a. Display Name: wpisz łatwą w użyciu i identyfikacji nazwę dla
Twojej firmy lub organizacji. Będzie to nazwa
wykorzystywana tylko do wyświetlania np. komunikatów,
b. Organization: wpisz login Twojej firmy (Uwaga! Znaki spacji
lub apostrofu nie są dozwolone),
c. Administrator Email: wpisz adres e-mail administratora.
Potwierdź adres w polu poniżej (Confirm Email)
d. Description: wprowadź krótki opis Twojej firmy lub
organizacji (opcjonalne)
e. Device Serial Number: wprowadź numer seryjny urządzenia,
na którym zainstalowano program Survey Pro. Musisz
posiadać przynajmniej jedno urządzenie pomiarowe
Spectra Precision z ważną licencją na Survey Pro aby móc
zarejestrować się w serwisie.
4. Naciśnij Register aby potwierdzić rejestrację. Otworzy się wtedy
nowa strona, informująca o przeprowadzeniu weryfikacji
rejestracji. Oznacza to, że na podany wcześniej adres e-mail została
wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.
5. Otrzymana wiadomość e-mail zawiera link. Aby zakończyć proces
rejestracji na poziomie administratora należy wybrać ten link. To
spowoduje otwarcie nowej strony
6. Zaznacz odpowiednią opcję, jeżeli zgadzasz się z warunkami
użytkowania („terms and conditions”), a następnie kliknij przycisk
Register. Otworzy się nowa strona, która poinformuje Cię o
zakończonym procesie rejestracji. Na podany wcześniej, ten sam
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adres e-mail zostanie wysłany jeszcze jeden mail, który dodatkowo
potwierdzi zakończenie procesu.

Portal
internetowy:
tworzenie kont
użytkowników

To zadanie również należy do obowiązków administratora.
Konto użytkownika musi zostać stworzone osobno dla każdego
pracownika lub członka, który będzie korzystał z usługi Spectra
Precision Central. Aby utworzyć takie konta należy zalogować się do
portalu internetowego przy użyciu konta administratora, które zostało
stworzone w poprzednim kroku. Następnie:
1. Wejdź w link Users znajdujący się na górze strony. Wyświetli się
lista użytkowników, która na tym etapie będzie zawierać jedynie
konto administratora (admin), które zostało utworzone
automatycznie w procesie rejestracji organizacji.
2. Wciśnij przycisk Create New.
3. Wprowadź imię i nazwisko użytkownika, a także login oraz adres email użytkownika.
4. Zakończ rejestrację przyciskiem Create. To działanie spowoduje
wysłanie wiadomości na konto e-mail użytkownika z linkiem
potwierdzającym. Po weryfikacji użytkownik zostanie poproszony
o wybór hasła, co jest ostatnim etapem procesu.
5. Kroki 1-4 powtarzaj tyle razy, ile to potrzebne do utworzenia kont
wszystkim użytkownikom, a także właściwie konta użytkownika dla
administratora.

Na podstronie z listą użytkowników możliwe jest przeglądanie,
modyfikacja lub usunięcie kont za pomocą odpowiednio: niebieskich,
zielonych i czerwonych przycisków. Tutaj też można zmienić podany w
trakcie rejestracji adres e-mail administratora.
UWAGA 1: Dodawanie użytkowników wewnątrz konta organizacji to
zadanie wyłącznie administratora. Powiązanie ze sprzętem odbywa się
pośrednio w momencie, gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto w
programie Survey Pro na urządzeniu pomiarowym. To spowoduje
dodanie numeru seryjnego sprzętu do listy urządzeń, z których
korzysta organizacja. Ten temat jest szerzej rozwinięty poniżej.
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UWAGA 2: Użytkownicy nie będący administratorem mogą połączyć
się z kontem firmowym poprzez portal internetowy. Dostęp zapewnia
możliwość wgrywania i usuwania plików do/z chmury (zakładka Files
w niebieskim panelu na górze strony), a także przeglądania listy
użytkowników i urządzeń. Możliwość edycji tej listy jest możliwa tylko
przez administratora.
UWAGA 3: Dobrze, aby administrator utworzył także dla siebie
„normalne” konto użytkownika. Chociaż wszystkie podstawowe
funkcje są dostępne także z poziomu konta administratora lepiej, aby
wykorzystywał on do tego konto użytkownika.

Survey Pro:
łączenie i
rejestracja
urządzeń,
synchronizacja
plików

Po założeniu konta firmowego na Spectra Precision Central oraz
zadeklarowaniu użytkowników następny krok to połączenie urządzeń
z Survey Pro. To umożliwi synchronizację plików pomiędzy
urządzeniami a chmurą. Aby było to możliwe należy wykonać
następujące czynności:
1. Z paska poleceń programu Survey Pro wybierz ikonę Spectra
Precision Central:

2. Wprowadź informacje użytkownika. Pierwsze dwa parametry
(Nazwa użytkownika, Organizacja) zostały przekazane przez
administratora w wiadomości e-mail, a trzeci z nich — (Hasło)
wybrane zostało przy potwierdzeniu rejestracji.

3. Wybierz Zaloguj aby połączyć urządzenie z kontem.
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4. Jeżeli wykonujesz te czynności za pierwszym razem, będziesz
poproszony o to, aby podać nazwę urządzenia. Domyślna nazwa
składa się z typu urządzenia i ostatnich czterech cyfr numeru
seryjnego np. „Ranger1234”. Możesz zmienić tę nazwę wedle
własnych upodobań.
Dla zalogowanego użytkownika ekran aplikacji Central pokazuje
status oraz informuje o trwającej w tle synchronizacji plików.

5. Ustawienia synchronizacji dostępne są w Projekt > Ustawienia >
Central. Można wybrać tam warunki w jakich pliki będą się
synchronizować pomiędzy chmurą a odbiornikiem.
Dostępne są trzy możliwości:
 Autom. — wszystko: Synchronizacja będzie odbywać się na
bieżąco zawsze wtedy, gdy możliwa jest transmisja danych. Ta
opcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy potrzebują
stałej aktualizacji plików i nie potrzebują ograniczać transmisji
pakietowej.
 Autom. — Wi-Fi: Synchronizacja będzie odbywać się wtedy,
gdy pojawi się połączenie Wi-Fi.
Opcja ta również będzie działać w przypadku, gdy urządzenie
połączone jest z komputerem przy użyciu kabla USB i programu
Windows Mobile Device Center (Active Sync).
Warunek dostępności sieci Wi-Fi będzie spełniony także
wtedy, kiedy telefoniczna transmisja danych zostanie
udostępniona jako hotspot. To spowoduje zużycie transmisji
danych pomimo ustawionej opcji synchronizacji przez sieć WiFi.
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Ręczny: Ta opcja pozwala na manualną synchronizację za
każdym razem, gdy zostanie wybrany przycisk Synchronizuj.
Oczywiście, odbiornik musi posiadać wtedy dowolny rodzaj
połączenia z Internetem.

Od tego momentu folder \Survey Pro Jobs na urządzeniu będzie
synchronizowany wedle zadanych warunków z odpowiadającym
mu folderem w chmurze. Plik umieszczony w chmurze zostanie
pobrany do katalogu \Survey Pro Jobs na urządzeniu i odwrotnie
— plik utworzony na odbiorniku zostanie umieszczony w chmurze.
6. Poza synchronizacją plików wewnątrz folderu \Survey Pro Jobs na
urządzeniu możliwe jest także przeglądanie i otwieranie każdego
pliku w chmurze z poziomu programu Survey Pro.
7. Za każdym razem, gdy dokonywany jest zapis lub import plików w
odpowiednim oknie, możliwe jest przeglądanie plików
zgromadzonych w chmurze. W tym celu należy wybrać ikonę z
symbolem chmury. Wtedy pojawi się możliwość wyboru jednej z
trzech opcji: system plików urządzenia, Dropbox lub Central.
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Otwarcie każdego pliku z chmury spowoduje skopiowanie go do
folderu \Survey Pro Jobs.
WAŻNE! Po wprowadzeniu zmian taki plik zostanie
zsynchronizowany
do
folderu
Devices\<NazwaUrzadzenia>\Survey Pro Jobs, nie zaś do folderu,
skąd plik został skopiowany.
UWAGA: Administrator może przeglądać listę zarejestrowanych
urządzeń w zakładce Devices. Pojawi się w niej każde urządzenie, dla
którego przeprowadzono rejestrację według wyżej opisanych kroków.

Zakładka Devices może być także wykorzystywana do przeglądania,
edytowania lub usuwania urządzeń (podobnie jak w przypadku
użytkowników — odpowiednio niebieskim, zielonym lub czerwonym
przyciskiem). Narzędzie edycji pozwala na zmianę opisu urządzenia,
ale nie można zmodyfikować jego numeru seryjnego.

Central Sync:
synchronizacja
plików na
komputerze

Do wykorzystania pełnej funkcjonalności usługi Spectra Precision
Central, poza połączeniem urządzeń między sobą, potrzebna jest też
synchronizacja od strony komputera z systemem Windows.
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Zarejestrowany w portalu użytkownik ma do przeprowadzenia
następujące kroki:
1. Na swoim komputerze otwórz program Spectra Precision Central
Sync. Instalacja programu odbyła się automatycznie, jeżeli
wcześniej za pośrednictwem tego komputera na kontrolerze
zainstalowano program Survey Pro i w procesie oznaczono opcję
Install Spectra Precision Sync przed zakończeniem procesu
instalacyjnego.

W przeciwnym wypadku wystarczy, że pobierzesz pliki instalacyjne
Spectra Precision Central Sync ze strony:
https://www.spectraprecisioncentral.com/install/sync
klikając przycisk Download Now. Następnie postępuj z dalszymi
instrukcjami programu instalacyjnego.
2. Zaloguj się wpisując informacje: nazwa użytkownika (Username),
nazwa organizacji (Organization) i hasło (Password). Następnie
kliknij Sign In.
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3. Jeżeli logujesz się pierwszy raz program nie będzie wiedział skąd
synchronizować pliki.

4. Kliknij przycisk Change aby otworzyć przeglądarkę plików. W ten
sposób wybierzesz główny folder dla chmury.
Program rozpocznie automatyczną synchronizację wszystkich
plików umieszczonych w wybranym folderze. Pobierze też do
folderu wszystkie pliki umieszczone w chmurze.
5. Możesz teraz otworzyć w systemie przeglądarkę plików i wybrać
wybrany folder. Poza plikami, które zostały tam umieszczone
Spectra Precision Central Sync automatycznie utworzył folder
Devices, który zawiera osobne katalogi dla każdego urządzenia
zarejestrowanego w systemie.

Jeżeli chcesz dokonać wymiany plików z wybranym urządzeniem
przenieś je do lub z folderu Devices\<NazwaUrządzenia>\Survey
Pro Jobs.
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WAŻNE! Aby trwale usunąć plik pomiarowy, który jest umieszczony na
urządzeniu, w chmurze oraz na komputerze należy usunąć go
bezpośrednio na urządzeniu. Usunięcie go tylko z komputera i/lub
chmury spowoduje, że przy włączeniu kontrolera i przeprowadzeniu
synchronizacji plik zostanie ponownie umieszczony w pozostałych
lokalizacjach. Takie zachowanie usługi pozwala na ochronę plików
pomiarowych przed nieumyślnym kopiowaniem.

Aplikacja na
smartfona

Połączenie pomiędzy urządzeniami, chmurą i komputerem to
właściwie kompletna usługa Spectra Precision Central. Dodatkowe
funkcjonalności można jednak uzyskać dzięki instalacji aplikacji
smartfonowej Survey Pro Central przeznaczonej na telefony z
Androidem lub iOS.
Survey Pro Central pozwala na wyświetlenie plików zgromadzonych w
chmurze przy użyciu telefonu. Po zalogowaniu na konto stworzone w
ramach organizacji aplikacja umożliwia:



Otwarcie pliku pomiarowego, wyświetlenie punktów
pomiarowych w formie mapy, przeglądanie listy punktów oraz
surowych plików pomiarowych.
Otwarcie innych typów plików przy użyciu wbudowanej
przeglądarki lub innych aplikacji zainstalowanych na
smartfonie.

Aplikacja pozwala także na współdzielenie tych plików za pomocą
maila, Google Drive, Dropboksa itp.
Aby zainstalować Survey Pro Central należy skorzystać z AppStore (dla
iOS) lub Google Play (dla Androida)
Po zalogowaniu na konto Survey Pro Central pozwala na:


Wyświetlenie ostatniej aktywności w
przeglądanie wszystkich plików w chmurze.

chmurze

oraz
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Otwarcie plików *.survey oraz wyświetlenie mapy, listy
punktów oraz surowych danych z pomiaru.



Otwarcie innych typów plików takich jak obrazki, pliki .html z
raportami, pliki PDF i .doc — za pomocą zewnętrznych aplikacji
wbudowanych w system telefonu.



Współdzielenie plików.
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