
 ABC SMS Module 
 
Wanneer de gemeten waardes buiten het bereik vallen of als er iets anders niet klopt, kan de ABC Computer een 
SMS bericht sturen naar een mobiele telefoon. Het SMS bericht bevat informatie over wat er gebeurd in welke 
sectie. 
  
Het SMS bericht kan naar vier verschillende nummers worden verzonden. Waarbij elk nummer van een persoon 
met een verschillende functie kan zijn: Beheerder, Technische Dienst, Manager, Nachtwaker.  
  
Per item kan er ingesteld worden in welke volgorde de verschillende nummers bericht ontvangen. Dit kan in een 
variërend tijdschema plaatsvinden.  
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1. Projectnaam, wat hier ingevuld is wordt altijd met een SMS meegestuurd zodat bekend is van welke locatie 

deze verstuurd wordt. 

2. PIN code van de  simkaart die in de SMS module geplaatst wordt. 

3. Usercode om in te loggen zodat er gegevens aangepast kunnen worden. 

Huidige situatie is dat er alleen met code 2 en 3 gewijzigd kan worden. 

4. Lijst met telefoonnummers waar de SMS berichten naar toe gestuurd kunnen worden. 

5. Lijst met 4 verschillende vertragingen; bij ‘bruin’ na 3 minuten vertraging. 

6. Melding welke terug gestuurd kan worden naar de SMS melder om een alarm te bevestigen. 

7. Rijen met blokjes; elk blokje symboliseert een telefoonnummer (1 t/m 4). 

Blokje heeft een kleur om aan te geven of en met welke vertraging dit nummer wordt gebeld. 

 Lijst met alle mogelijke alarmmeldingen van het betreffende ABC systeem. 

Het is ook mogelijk om meerde alarmen tegelijk te selecteren en dan de eigenschappen van de gehele 

selectie tegelijk te veranderen (kopiëren). 

8. Instelling per alarmmelding welke telefoonnummers er bij die melding een SMS krijgen en met welke 

vertraging. De geselecteerd melding is blauw gemarkeerd. 

9. Knop om de instellingen te verzenden naar de C-box 

10. Status van de batterij spanning in de SMS melder 

11. Status van de netwerk spanning in de SMS melder 

13. Weergave van de signaalsterkte van de GSM ontvangst. 

14. Actuele status van de acties die de SMS melder uitvoert. 

15. Lijst met berichten die nog uitgevoerd moet worden, met weergave van de resterende tijd per 

telefoonnummer voordat de SMS verstuurd wordt. 

 


