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1. Wymagania

1.1. Sprzęt
Dla  prawidłowego  przeprowadzenia  instalacji,  konfiguracji  oraz  działania  aplikacji  wymagany  jest
komputer PC spełniający następujące wymagania:

 System operacyjny MS Windows 7/10 Professional.
 Pamięć RAM minimum 4 GB.
 Miejsce na dysku minimum 15 GB.
 Dostęp do internetu (w celu pobrania wymaganego oprogramowania).

1.2. Oprogramowanie
Dla  prawidłowego  przeprowadzenia  instalacji,  konfiguracji  oraz  działania  aplikacji  wymagane  jest
następujące oprogramowanie:

 Microsoft SQL Server Management Studio v18.6.
 Microsoft SQL Server 2019 Express.
 Dotnet-hosting-2.2.2-win.
 Dotnet-hosting-3.2.1-win.
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2. Opis aplikacji
BLEO to intuicyjna i funkcjonalna aplikacja dostępna z przeglądarki internetowej. Aplikacja BLEO jest
jednym  z  elementów  system  BLEO  służącego  do  lokalizacji  różnych  obiektów  w  warunkach
przemysłowych.  System BLEO gwarantuje  niezawodną  i  szybką  lokalizację  urządzeń,  narzędzi  czy
innych  przedmiotów.  Aplikacja  BLEO  umożliwia  zlokalizowanie  poszukiwanego  obiektu,  daje
możliwość  jego  jednoznacznej  identyfikacji,  a  także  może  alarmować  użytkownika  o  zmianie
położenia tego obiektu.

Główne funkcje aplikacji BLEO:
 Intuicyjna i funkcjonalna.
 Skalowalna.
 Administrowanie i konfigurowanie systemu przez użytkownika.
 Obsługa poprzez standardową przeglądarkę internetową.
 Praca pod kontrolą systemów operacyjnych MS Windows.
 Przechowywanie informacji w bazie danych MS SQL.
 Możliwa integracja z innymi systemami informatycznymi.

Zastosowanie systemu:
1. System lokalizuje przedmioty w warunkach przemysłowych – w sytuacjach, kiedy zawodzą

systemy lokalizacji oparte o sygnał GPS.
2. Przewaga zastosowanej tu aktywnej technologii BLE (Bluetooth Low Energy) wynika z faktu,

że nie wymaga ona bezpośredniej widoczności „optycznej” poszukiwanego przedmiotu, oraz
że sprawdza się w obecności maszyn i różnych metalowych elementów zabudowy, w tym na
halach mających ściany i dach pokryte blachą.

3. Niezawodna  i  szybka  lokalizacja  narzędzi,  urządzeń  itp.  prowadzi  do  poprawy  organizacji
pracy oraz do wyeliminowania przestojów produkcyjnych związanych z ich poszukiwaniem.

Architektura systemu:
1. Każdy lokalizowany przedmiot  zostaje wyposażony w nadajnik  BLEO-Transmitter  (BLEO-T).

Jest  możliwość  zdefiniowania  mocy  emitowanego  sygnału  radiowego  oraz  częstości
rozgłaszania danych przez nadajnik.

2. W obszarze,  gdzie ma działać lokalizacja,  zostają rozmieszczone urządzenia  BLEO-Scanner
(BLEO-S), które rozpoznają nadajniki BLEO-T znajdujące się w ich bezpośrednim sąsiedztwie i
przekazują  informację  o  odnalezionych  przedmiotach  do  komputera,  na  którym  działa
aplikacja  zarządzająca  systemem  lokalizacji  –  jest  możliwe  zarówno  podłączenie  tych
urządzeń do sieci LAN przy pomocy kabla, jak też z wykorzystaniem sygnału Wi-Fi.

3. Komputer z aplikacją zarządzającą nie tylko pokazuje strefę, gdzie znajduje się poszukiwany
przedmiot,  ale  również  alarmuje  o niskim stanie  baterii  w nadajnikach BLEO-T.  Aplikacja
posiada  szereg  funkcji  pozwalających  klientowi  m.in.  na  samodzielne  konfigurowanie
systemu i administrowanie nim, co wpływa na znaczące obniżenie kosztów jego wdrożenia i
bieżącej eksploatacji.
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Niektóre szczególne funkcje systemu i aplikacji zarządzającej:
1. Możliwość samodzielnego dodawania/usuwania przez klienta  obsługiwanych przez  system

nadajników BLEO-T oraz urządzeń BLEO-S.
2. Możliwość samodzielnego rekonfigurowania systemu przez klienta.
3. Moduł raportowania (tabele, wykresy, raporty, eksport danych do plików CSV).
4. Moduł aktywnego śledzenia (wykrywanie zdarzeń i zdalne powiadamianie).
5. Możliwość  rozszerzenia  systemu  o  nadajniki  pomiarowe  -  w  ten  sposób  jest  możliwość

bezprzewodowego pomiaru temperatury,  wilgotności,  kąta, drgań w 3 osiach oraz innych
wielkości z przetworników pomiarowych.

Zalety systemu:
1. Niskie  koszty  eksploatacji  systemu,  co  wynika  z  możliwości  jego  samodzielnego

administrowania i konfigurowania przez klienta – bez udziału firmy wdrażającej.
2. Koszty  serwisowania ograniczone do okresowej  wymiany baterii,  o  której  to konieczności

system z wyprzedzeniem informuje.
3. Dodatkowe  możliwości  wykorzystania  danych  dostarczanych  przez  system  –  np.  do

planowania przeglądów technicznych lokalizowanych narzędzi i urządzeń na podstawie ich
łącznego czasu pracy.
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3. Funkcjonalność aplikacji

3.1. Okno startowe
Aby wyświetlić  interfejs  aplikacji  BLEO należy  w oknie  przeglądarki  internetowej  wpisać  adres  IP
serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja BLEO np. http://192.168.13.151 (domyślny port TCP
to  80).  Po  wejściu  na  stronę  startową  aplikacji  wyświetla  się  okno,  na  którym  widać  aktualne
lokalizacje poszczególnych obiektów, ich nazwę, moc sygnału oraz czas, w którym wykryto obiekt.
Dodatkowo w prawym górnym rogu znajdują się trzy zakładki, które pokazują informację na temat
statusu  połączeń  (błędy  połączenia,  nieaktywne  urządzenia  oraz  połączone  urządzenia),  statusu
obiektów, status baterii w obiektach oraz przejście do strony logowania.
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3.2. Menu
Na stronie głównej po lewej stronie znajduje się rozwijane menu, w którym znajdują się dodatkowe
zakładki, takie jak: lokalizacja na żywo, ostatnia lokalizacja, historia lokalizacji,  statystyki oraz okno
wyszukiwania.

Po zalogowaniu się na stronie, w lewym menu pojawiają się dodatkowe zakładki i opcje, które zostaną
opisane w następnym punkcie. Domyślne dane do logowania na konto administratora są następujące:

 login/nazwa użytkownika: bleo
 hasło: bleo9288
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3.3. Poszczególne zakładki menu bocznego
 LIVE

Zakładka pokazująca nam aktualną lokalizację poszczególnych obiektów, czas ich wykrycia
oraz  siłę  sygnału.  Jest  możliwość  wyboru  ilości  wyświetlanych  obiektów,  jak  i  opcja
wyszukiwania obiektu po nazwie w polu w prawym górnym rogu tabeli.

Klikając  na  wybraną  lokalizacją  w  kolumnie  Lokalizacja zostanie  wyświetlony
wcześniej przypisany do lokalizacji obrazek z zaznaczeniem/wyglądem tej strefy.

 Ostatnia lokalizacja
Ostatnia  lokalizacja  wszystkich  lokalizatorów  BLEO  kiedykolwiek  widzianych  przez  system
BLEO, które mogły stracić sygnał, np. przez wyczerpanie baterii.
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 Historia lokalizacji
Historia  lokalizacji  obiektów  ze  skonfigurowanym  urządzeniem  lokalizującym  BLEO.
Pokazywane  są  czasy  dołączenia  do  strefy,  jak  i  jej  opuszczenia  oraz  nazwa  tej  strefy.
Dodatkowo oprócz nazwy obiektu wyświetlany jest adres MAC nadajników.

 Statystyki
Wyświetlane są dane na temat obiektów na żywo w postaci  tabelarycznej  dla  poziomów
baterii  oraz  ilości  obiektów w poszczególnych strefach.  Dodatkowo możliwy  jest  podgląd
historii  lokalizacji  wybranego obiektu  oraz  czas  przebywania  obiektu  w strefie.  Ze  strony
statystyk, można przejść do zakładek Nadajniki, Obiekty, Skaner oraz Strefy, przez naciśnięcie
odpowiedniego odnośnika na górze strony.
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Wizualizacja  danych  historii  lokalizacji  oraz  czasu  przebywania  w  strefach  na  podstawie
wszystkich lokalizatorów przypisanych do wybranego obiektu. Dane nie są aktualizowane na
żywo -  aby zobaczyć aktualne dane należy ponownie wybrać pożądany obiekt  lub zakres
czasu.
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 Szukaj
Wyszukiwanie obiektów na podstawie ich nazwy lub nazwy ich lokalizatora BLEO, skanera lub
strefy.

 Obiekty
Zarządzanie obiektami,  do których można przypisać lokalizator  BLEO. Możliwa jest  edycja
poszczególnych  obiektów:  zmiana  nazwy  obiektu,  zmiana  kategorii  czy  też  opis  obiektu.
Dodatkowo można obiekt usunąć, czy też dodać nowy.
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Zarządzanie kategoriami dla lokalizowanych obiektów. Tworzenie kategorii dla obiektów nie
jest wymagane.

 Nadajniki
Zarządzanie  nadajnikami  (lokalizatorami)  BLEO.  System  BLEO będzie  zbierał  informacje  o
lokalizacji dla każdego z dodanych niżej nadajników BLEO. W zakładce dostępny jest podgląd
wersji,  adresu  MAC  lokalizatora  oraz  nazwy  i  opisu  lokalizatorów.  Dodatkowo  można
dodawać oraz edytować poszczególne nadajniki.
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W  osobnej  zakładce  dostępny  jest  dokładny  podgląd  szczegółowych  informacji
poszczególnych  lokalizatorów,  takich  jak:  czas  pomiaru  baterii,  jej  stan,  siła  sygnału  czy
częstotliwość rozgłaszania. Możliwe jest także wyszukiwanie nadajnika po nazwie.

 Skanery
Zarządzanie  urządzeniami  zbierającymi  informacje  o  lokalizacjach  nadajników  BLEO.
Widoczne są informacje dotyczące poszczególnych skanerów. Dodatkowo istnieje możliwość
konfiguracji poszczególnych skanerów. Oprócz edycji danych na stronie, istnieje możliwość
konfiguracji skanera przez połączenie się z nim bezpośrednio, co jest możliwe po naciśnięciu
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przycisku Konfiguruj.

Po naciśnięciu przycisku  Konfiguruj, przenosimy się na osobną stronę, gdzie jest możliwość
zmiany oraz podglądu np. danych połączenia WiFi, jednak zmiany można dokonać tylko po
uprzednim zalogowaniu się na stronie.
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Po zalogowani się na stronie, możliwa jest edycja danych połączenia WiFi, ale także możliwa
jest zmiana hasła dla operatora oraz admina w zakładce Users. Dodatkowo w zakładce Other
możliwy jest Reboot urządzenia, czy też zmiana czasu skanowania, a w ostatniej zakładce
możliwe jest pobranie logów lub ich usunięcie.
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 Strefy
Zarządzanie strefami. Strefa identyfikuje miejsce w którym znajduje się skaner. Możliwe jest
nadanie nazwy, opisu strefy oraz grafikę.
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 Akcje
Akcje pozwalają na połączenie się z nadajnikami BLEO w celu dodatkowej konfiguracji lub
uzyskania  dodatkowych  informacji  o  nich.  Do  wykonania  akcji  wybierany  jest  skaner
znajdujący się najbliżej lokalizatora i na czas wykonywania akcji nie zbiera on informacji o
lokalizacjach  innych  nadajników.  Czas  oczekiwania  na  wykonanie  akcji  zależy  od  ilości
zakolejkowanych  akcji,  natomiast  czas  samego wykonania  akcji  nie  powinien  przekroczyć
kilkunastu sekund. Za pomocą akcji można np.: odczytać stan baterii, zmienić siłę sygnału lub
odczyt częstotliwości rozgłaszania.
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 Powiadomienia 
Możliwa  jest  konfiguracja  powiadomień  dotyczących  poziomu  baterii,  zmiany  strefy,
zgubienia urządzenia czy też pojawienia się w strefie, poprzez wysłanie wiadomości email,
sms lub przez telegram. W zakładce powiadomień wybiera się powiadomienie i określa w jaki
sposób  wiadomość  powinna  być  przekazana.  Dodatkowo  możliwy  jest  podgląd  obecnie
skonfigurowanych powiadomień w formie listy.
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 Lista użytkowników
Zarządzanie użytkownikami systemu BLEO. Możliwe jest dodawanie użytkowników oraz ich
usuwanie, do tego w tej zakładce widnieje podgląd wszystkich utworzonych użytkowników
wraz z ich danymi.
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 Ustawienia
W  ustawieniach  można  zmienić  oraz  włączyć  wcześniej  wymienione  funkcje  aplikacji.
Możliwa jest zmiana poniższych ustawień, konfiguracja usługi email oraz telegram, czy też
aktywowanie powiadomień, akcji oraz usługi email, sms telegram.
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4. Interfejs API
Aby wyświetlić  lub pobrać dane z  aplikacji  BLEO w formacie JSON można skorzystać z  gotowego
interfejsu API.  W tym celu należy w oknie przeglądarki  internetowej wpisać adres IP serwera, na
którym  zainstalowana  jest  aplikacja  BLEO  oraz  dopisać  „/lokalizacja/live/raw”  np.
http://192.168.13.151/lokalizacja/live/raw.

W oknie przeglądarki internetowej zostaną wyświetlone aktualne dane z lokalizacji w formacie JSON.
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5. Baza danych

5.1. Opis
Aplikacja systemu BLEO korzysta z następujących relacyjnych baz danych MS SQL:

 BleoAuthDb.
 BleoDb.

Baza  danych  BleoAuthDb zapewnia  obsługę  modułu  logowania  użytkowników  do
systemu  BLEO,  natomiast  baza  danych  BleoDb jest  wykorzystywana  do
przechowywania danych z systemu BLEO.
Dane do logowania na serwer MS SQL na konto z uprawnieniami administratora są
następujące:

 login/nazwa użytkownika: bleo
 hasło: bleo

5.2. Struktura bazy danych BleoAuthDb
Poniżej został przedstawiony wykaz tabel bazy danych BleoAuthDb:

 AspNetRoleClaims

 AspNetRoles
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 AspNetUserClaims

 AspNetUserLogins

 AspNetUserRoles

20220203 Aplikacja BLEO Instrukcja uzytkownika.docx 27 / 33



AF SEKO Sp. z o.o. Aplikacja BLEO – Instrukcja użytkownika

 AspNetUsers

 AspNetUserTokens
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5.3. Struktura bazy danych BleoDb
Poniżej został przedstawiony wykaz tabel bazy danych BleoAuthDb:

 __EFMigrationsHistory

 Areas

 BleActionCategories

 BleActions
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 BleDevices

 EventsCategories
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 Hubs

 ItemCategories

 Items
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 Locations

 LocationsHistory

 Notifications
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Kontakt:

Siedziba:

Telefony:

Faks:

Web:

E-mail:

AF SEKO sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, Polska
ul. Bogusławskiego 17

centrala: +48 33 814-01-01
biuro obsługi klienta: +48 33 814-01-01 w.120
zakład systemów sterowania: +48 33 814-01-01 w.113

+48 33 814-00-71

https://  www.seko.com.pl  
https://  www.bleo.pl  

bok@seko.com.pl
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