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Умовні позначення

ПК - персональний комп'ютер
ПЗ - програмне забезпечення
ПЦС - пульт централізованого спостереження
СПТС - система передавання тривожних сповіщень
ЦПТС - центр приймання тривожних сповіщень

1. Загальні вказівки

Перед експлуатацією системи передавання тривожних сповіщень «Мост» необхідно
уважно ознайомитися з експлуатаційними документами на програмне забезпечення
«Мост»:
• Програмне забезпечення «Мост». Керівництво адміністратора ААБВ.425678.001 РЕ1
(доступне на сайті виробника);
• Програмне забезпечення «Мост». Керівництво оператора ААБВ.425678.001 РЕ2
(доступне на сайті виробника).

2. Загальні відомості

Назва: Система передавання тривожних сповіщень «МОСТ».
Позначення: ААБВ.425618.001
Виробник: ТОВ «Тірас-12».

3. Основні характеристики

Система передавання тривожних сповіщень «МОСТ» використовується для
передавання інформації про стан однієї або декількох систем тривожної сигналізації до
центра приймання тривожних сповіщень.

4. Комплектність
Найменування

Позначення

Програмне забезпечення «Мост»

ААБВ.425678.001

Ключ апаратного захисту HASP

К-сть

Примітки

1
1

Формуляр

ААБВ.425618.001 ФО

Персональний комп’ютер у складі не гірше:
- процесор Intel Core I5;
- оперативна пам’ять 16 GB;
- HDD накопичувач 1ТБ 7200 об/хв;
- SSD накопичувач 240 GB серверного
типу;
- материнська плата з набором логіки
Intel;
- DWD-RW;
- монітор 24” Full HD;
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*

-

мережева плата 100 Мбіт/с;
джерело безперебійного живлення BNT1000AP з акумуляторними батареями;
операційна система Windows 10 х64 PRO.

*- Допускається самостійне придбання споживачем.

5. Свідоцтво про приймання

Система передавання тривожних сповіщень «МОСТ» відповідає всім обов’язковим
вимогам чинних нормативно-технічних документів і визнана придатною для
експлуатації. Відмітка про прийняття службою технічного контролю розміщена на
останній сторінці паспорту.

6. Гарантійні зобов'язання
Гарантійне обслуговування програмного забезпечення «Мост» виконується ТОВ
«Тірас-12» протягом терміну його використання.
Обслуговування ПЗ «Мост» включає в себе постійну технічну підтримку (в тому числі
дистанційну) та оновлення примірника ПЗ «Мост» за допомогою мережі «Інтернет».
ТОВ «Тірас-12» не несе відповідальності за роботу ПЗ «Мост» у випадку дефекту
носіїв інформації користувача, дії комп’ютерних вірусів, збоїв електроживлення,
використання апаратних та програмних засобів по обробці сповіщень від ППК, які не
сертифіковані в складі з СПТС «Мост» (див. http://tiras.ua), навмисного пошкодження або
порушення інструкцій по експлуатації, спроби порушення апаратного захисту.
ТОВ «Тірас-12» не несе відповідальності за проблеми в роботі ПЗ «Мост», пов’язані
з використанням неліцензійного системного, мережевого або прикладного
програмного забезпечення, недотриманням системних вимог щодо конфігурації
персонального комп’ютера.

7. Відомості про сертифікацію
Продукція сертифікована в Державному центрі сертифікації засобів охоронного
призначення Департаменту поліції охорони. 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, 5.
Сертифікат № ДЦС ЗОП.1.1О071.0002-19 з терміном дії до 26.04.2021р.
Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO
9001: 2015 (ISO 9001:2015 IDT). Сертифікат № UA.8O050.008 QMS-18 від 27.04.2018 з терміном
дії до 26.04.2021р.
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8. Відомості про зміни програмного забезпечення при експлуатації

Підстава

Посада,

(вхідний
номер

Дата

Дата

Порядковий

супровід-

випуска

проведення

номер

ного

зміни

зміни

зміни

документа

прізвище та
підпис відповідальної особи
за проведення зміни

та дата)
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Підпис особи,
відповідальної
за
експлуатацію
ПЗ
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Дата редакції – 07.06.2019

www.tiras.ua

Виробник:
ТОВ «Тірас-12»
21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8
У разі виникнення запитань, звертайтесь:
Відділ продажів:

Технічна підтримка:

market@tiras.ua
(0432) 56-12-04,
(0432) 56-12-06,
(067) 431-84-27,
(099) 294-71-27,
(067) 431-85-08

tb@tiras.ua
(0432) 56-12-41,
(067) 431-66-37,
(067) 431-66-38,
(050) 445-00-09,
(050) 445-00-26

Гарантійне та післягарантійне
обслуговування:
otk@tiras.ua
(0432) 56-02-35,
(067) 432-79-43,
(067) 433-25-12,
(050) 317-70-04,
(050) 312-80-32

