
UBIBOT מדריך משתמש לבקרי



WEB ממשק ניהול  .1
 https://console.ubibot.io :כתובת ממשק הניהול  1.1

ניהול חשבון  1.2
 ."Account" הגדרות פרופיל- בתפריט הבחירה בצד שמאל של המסך לחץ על  1.2.1

כאן תוכל להגדיר או לשנות את ההגדרות הבסיסיות, כולל שם משתמש, זמן וכדומה.  

שינוי כתובת מייל או הסיסמה - בחר בלחצן "Security", כאן תוכל לשנות את פרטי המשתמש.    1.2.2
בכדי לשנות סיסמה תצטרך לדעת את הסיסמה הישנה. במידה ונשכחה, ניתן לשחזר אותה ע"י    

.”forgot your password “ לחיצה על  



הכרות עם האפשרויות העיקריות בתפריט הראשי  1.3

 "SHARE" שיתוף נתונים  1.3.1

 ."SHARE" בחר את הבקר אותו תרצה לשתף ולחץ על
הכנס את שם המשתמש איתו תרצה לשתף. 

למשתמש איתו שיתפנו את הבקר יש את האפשרות לצפות, להוריד את הנתונים ולקבל 
התרעות באפליקציה. שים לב, המשתמש אותו שיתפת, לא יוכל לתפעל את הבקר. 

תוכל לצפות בבקרים אותם שיתפת עם אחרים ע"י מעבר אל “ Data Warehouse” בתפריט    
בצידו השמאלי של המסך.



מצב מפה   1.3.2

 בתפריט העליון לחץ על “Display in Map” על מנת לצפות בבקרים על גבי מפת גוגל. 

     .GPS ולכן אינו מדוייק כמו IP מיקום הבקר יוצג לפי כתובת ה 
תוכל לשנות את מיקום הבקר באופן ידני ע"י הוספת קווי רוחב/אורך ב"הגדרות"    

בכל בקר.



צלסיוס/פרנהייט  1.3.3

ניתן לבחור את המידה בה תוצג הטמפרטורה, לשינוי לחץ על הכפתור.

באותו המקום ניתן גם להגדיר את פורמט בו יוצג התאריך והשעה.



מספר סיראילי  1.3.4

לחץ על הכפתור על מנת להציג את המספר הסיראלי של הבקר.

הפעלה אוטומטית  1.3.5

במצב בו יש מספר רב של בקרים באותו החשבון, תצטרך לגלול מטה או ללחוץ על כפתור 
 NEXT כדי לראות את כולם, הפיצ'ר הזה מאפשר גלילה אוטומטית של הבקרים בקבוצות 

של 10, הדפים יתחלפו אוטומטית בינהם וחוזר חלילה.

ייצא רשימת בקרים  1.3.6

לחיצה על כפתור "Export Device List" תייצא בדוח את כל הבקרים בחשבון ברשימה, הדוח 
יכיל את שם הבקר, סוג, מספר סיראלי ועוד...



  PDF ייצוא קובץ  1.3.7

לחץ על “PDF batch file export” ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות. הפיצ'ר הזה משמש לייצוא 
נתונים ממספר בקרים בו זמנית, מתאים במיוחד לעסקים.

שימוש במשאבים  1.3.8

בעמודה זו ניתן לראות את תוכנית הקיימת בכל בקר. כל בקר מגיע עם תוכנית אחסון חינמית 
המכילה 200MG אחסון ו 1GB תנועה יוצאת, תוכנית האחסון היא קבועה לכל אורך חיי הבקר 

 וה 1GB תנועה יוצאת מתחדש בכל חודש. כאשר האחסון מלא תוכל לייצא את הנתונים 
למחשב ולמחוק את ההיסטוריה מהשרת על מנת לאפשר אחסון נתונים חדשים. במידה ויש 

צורך לשמור את הנתונים בשרת, תוכל לשדרג את חבילת האחסון בעלות נוספת לכזו עם יותר 
https://www.ubibot.com/pricing .מקום אחסון



העברת נתונים לתוכנה צד ג'  1.3.9

 Data" תחת "Data Forwarding" תוכל להעביר את הנתונים מהבקר לתוכנה צד ג', בחר ב
Factory" בתפריט השמאלי, הוסף את הבקר לחשבון שלך והוסף את כתובת האתר. לכל בקר 

יש 3 פעמים חינמיות להעביר נתונים לתוכנה צד ג', כל אחת מהפעמים היא עבור 24 שעות. 
במידה ותרצה להפוך את העברות לקבועות ניתן לעשות זאת בתשלום חודשי נוסף.

 www.ubibot.io/category/faqs



הורדת נתונים מבקר  1.4

לחיצה על שם הבקר או הערוץ על מנת להיכנס לבקר המבוקש, לחץ על "timespan" ולאחר 
מכן לחץ על "Download" כדי לקבל את הנתונים ברשימה כקובץ אקסל, תוכל גם להפיק דוח 

PDF של כל הקריאות או לפי ממוצע שעתי.



הגדרת התרעות  1.5

 לחץ על "Rules" ולאחר מכן על "create a sensor Alert" תוכל לקבוע התרעות על חוסר 
תקשורת או ניתוק מחשמל.



עריכה של פרופיל בקר   1.6

לחץ על "Settings – Profile" כאן תוכל לשנות את שם הבקר, תיאור והמיקום הפיזי שיוצג על 
גבי המפה.

הגדרת תדירות לקיחת הנתונים ותדירות התקשורת לשרת  1.7

לחץ על “Settings” ולאחר מכן לחץ על "“Data Management” , במידה ומחובר פרוב חיצוני 
בבקרים כמו WS1 PRO יש צורך לאפשר את החיישן החיצוני.



כיול הקריאות מחיישן  1.8

החיישנים בבקר מגיעים מכויילים, במידה ותרצה לכייל אותם לערכים אחרים,תוכל לעשות 
זאת מכאן.

מחיקת נתונים ומחיקה של בקר  1.9

לחיצה על ”Clear Channel Data” תרוקן את כל הנתונים השמורים בערוץ, מחיקת בקר 
“Delete Device” מאפשרת מחיקה לצמיתות של בקר מהחשבון. 

לאחר המחיקה תוכל לחבר את הבקר לחשבון אחר.



הקמת קבוצה  1.10

 מאפשר להכיל הגדרות על קבוצה של בקרים- לחץ על “Group management” בתפריט 
 השמאלי ולאחר מכן לחץ על “add group”, לאחר מכן כנס לקבוצה ולחץ על הוסף בקרים 

.”add device“


