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Inloggen
Stap 1 Ga naar de website
Via de website www.re5al.nl kunt u eenvoudig inloggen bij Notion Lite. Rechts bovenaan op de site
vindt u de button: ‘Inloggen Notion Lite >>’, als u hier op klikt wordt u geleid naar de Notion Lite inlog
pagina.

Klik op de login button

Stap 2 Voer gegevens in
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1. Home
Hieronder vindt u een screenshot van het hoofdmenu, de rode cijfers komen overeen met de cijfers
onder het screenshot. Daar vindt u een korte uitleg van de functies die u in het hoofdmenu ziet. Ook
komen deze cijfers overeen met hoofdstukken van deze handleiding.

1. Home; door een klik op deze button komt u altijd weer terug op deze pagina
2. Sensor name; Hieronder vindt u het aantal sensoren dat u in gebruik heeft. Deze sensoren
kunt u zelf benoemen (zie hoofdstuk 10)
3. Data; Als u op de blauwe vakjes onder data klikt komt u eenvoudig bij de data van deze
sensor, deze zijn in een grafiek weergeven.
4. Alarm; Dit symbool geeft aan of er wel of geen alarm is (geweest).
5. Live Data; De temperatuur die u ziet staan onder Live Data geeft aan welke temperatuur de
sensor op dit moment meet. Als u met uw muis eroverheen gaat verschijnt ook de tijd van de
laatste data.
6. Door Alarm; Hier kunt u zien welke sensoren een deur alarm hebben en of deze wel of niet
in alarm is.
7. Battery Level; Hier ziet u het batterijniveau per zender.
8. Audit; Door op het blauwe audit logo te klikken kunt u alle Audits terug kijken.
9. Report; Via deze knop kunt u gemakkelijk en eenvoudig rapporten bekijken en afdrukken,
hier zijn alle gemeten gegevens van deze sensor op terug te vinden.
10. Settings; Instellingen, zenders instellen, alarmen zetten enz.
11. Help; Help functie.
12. Log Out; Uitloggen.
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2. (Extra) Zenders aanmelden
(Extra) Zenders kunnen worden aangemeld bij Settings > Transmitters > Add Transmitter. U krijgt dan
het volgende scherm.

Vul bij Product Identifier uw tiencijferig Device ID-nummer in. Vul bij Transmitter Name de naam van
uw zender in (bijvoorbeeld Koelkast). Klik vervolgens op Create. Wanneer u dit heeft gedaan is uw
zender aangemeld.
Ga vervolgens terug naar Home. U krijgt dan het volgende scherm.

De gegevensbalk met de Test-zender is nog leeg. Binnen een half uur worden de gegevens ververst
en verschijnen uw gegevens in het scherm.
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3. Sensor name
In het hoofdmenu zijn eenvoudig de sensoren terug te vinden. Het wijzigen van deze namen kan bij:
Settings > Transmitters > Edit (zie ook Hoofdstuk 10 > Device options)

4. Data
Zodra u op dit blauwe symbool klikt krijgt u het volgende scherm te zien:

Als u met uw muis over de grafiek gaat komt er een rode lijn in beeld, onderaan bij Legend ziet u de
gegevens veranderen als u de lijn over de grafiek beweegt.
13. Dit is de naam van de zender
14. Vul hier de gewenste datum in om de betreffende gegevens naar voren te krijgen.
15. Select Channels; Hier kunnen meerdere zenders en kanalen aangevinkt worden zodat deze
toonbaar zijn in één grafiek.
16. Tabular Data; Alle data in een tabel
17. PDF; De grafiek exporteren als PDF zodat deze kan worden opgeslagen/afgedrukt.
18. Legend; De legenda, hierin is de informatie terug te lezen die naar voren komt als u met de
muis over de grafiek gaat.
19. Thresholds; alarmwaardes, wilt u deze tonen of niet?

RE5AL B.V.

VRAGEN? BEL ONS!

OF STUUR EEN MAIL NAAR:

MEER EN DUIN 64b
2163 HC LISSE THE

+31 (0)88 4224460

info@re5al.nl

NETHERLANDS

6

5. Alarm
Dit alarm kan ingesteld worden bij Settings > transmitters > thresholds. U krijgt dan het volgende
scherm.

General Thresholds
Hier kunt u de algemene alarm waardes aangeven zoals die van de batterij en gemiste data. In
bovenstaand voorbeeld is ingesteld dat er een alarm afgaat als de batterij nog maar 1 streepje
aangeeft. Daarnaast gaat er ook een alarm af als er langer dan 60 minuten geen data binnen komt. In
dit geval is het alarm uitgezet, dit kunt u zien omdat er bij ‘Enabled’ geen vinkje in het vakje staan. Al
deze instellingen zijn te wijzigen bij ‘Edit’.
Channel 1: Temperature
In deze tabel ziet u 4 verschillende alarm types:
-

High High
High
Low
Low Low

Hiermee geeft u de prioriteit van uw alarm aan. Zoals op het screenshot hierboven is te zien, zal er
een alarm afgaan boven de 8°C en onder de 6°C komt, maar er komt pas een groot alarm als de
temperatuur boven de 10°C en onder de 4°C komt.
(Wanneer de temperatuur boven de 8C of onder de 6c komt. Het groot alarm vindt plaats wanneer
de temperatuur boven de 10C of onder de 4C komt.)
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Zoals u kunt zien zijn de alarmeringen hiervoor ook uitgeschakeld op dit moment, er worden nu dus
geen berichten verstuurd als er een alarm is. Als u de vakjes bij ‘Enabled’ wel aanvinkt kunt u dit ook
terugzien bij Hoofdstuk 3 Data (nummertje 19). Al deze gegevens kunnen gewijzigd worden bij ‘Edit’.

6. Live Data
De data wordt iedere 30 minuten via de base ontvangen en naar de Cloud Software gezonden. U
kunt dus een vertraging van maximaal 30 minuten zien. Bij een eventueel alarm wordt deze direct
verstuurd.

7. Door Alarm
Uw zender moet wel voorzien zijn van een deursensor, anders staat dit vakje op grijs. Als de
deursensor afgaat zal dit vakje rood kleuren. Groen geeft aan dat de deursensor actief is en dat er
geen alarm is.

8. Battery Level
Met behulp van deze indicatie kunt u snel en eenvoudig zien of de batterijen van de zenders aan
vervanging toe zijn en om welke zenders dit gaat.

9. Audit
Hier vindt u een overzicht van alle wijzigingen met betrekking tot de zenders (zie onderstaand
screenshot)

10.Report
Haal hier eenvoudig rapporten naar voren. Ook hier kan er gemakkelijk een datum geselecteerd
worden en kan dit geëxporteerd worden als PDF.
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11. Settings
Hier kunnen de instellingen gewijzigd worden.

Transmitters
De zender kunt u helemaal naar uw wensen instellen. Dit kunt u hier aangeven

Name
Deze naam kunt u zelf wijzigen, dit kan door op het knopje ‘Edit’ te klikken. We adviseren u het
Device ID-nummer ook te noemen in de naam van de zender, dit is erg handig als u de zender heeft
uitgeschakeld (swipe out) en vervolgens weer wilt inschakelen (swipe in).
Device ID
Dit is het nummer dat achter op de zender staat. Dit is een uniek nummer.
Enabled
Geef hier aan of u wilt dat de zender actief is of inactief. Dit kun u doen door wel of geen vinkje te
plaatsen.
Device Options
Swap In | Swap Out | Edit
Swap In; Als de zender staat uitgeschakeld (zie Swap Out) kunt u deze hier weer inschakelen.
Swap Out; hiermee kunt u de zender tijdelijk uitschakelen op afstand. De zender doet dan geen
metingen.
Edit; Bij Edit kunt u onder andere de naam van de zender aanpassen.
Alarm Options
Thresholds | Notify | Suppress
Thresholds; de informatie over het instellen van de Thresholds (alarmwaarden) kunt u terugvinden
bij Hoofdstuk 4 Alarm.
Notify; Degene die het alarm moet ontvangen kunt u hier toevoegen.
Suppress; hier kunt u aangeven op welke dagen u wel of geen alarm wilt ontvangen.
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Users
Hier vindt u een eenvoudig overzicht van alle gebruikers

Als u gegevens van een gebruiker wilt wijzigen kunt u dit eenvoudig doen door op ‘Edit’ te klikken.
Als u een gebruiker wilt activeren of deactiveren kunt u dit toen door wel of geen vinkje te plaatsen
in de kolom Enabled.
Ook kunt u hier eenvoudig een gebruiker toevoegen door op de blauwe knop ‘Add User’ te klikken.
Gebruiker toevoegen

Vul de gegevens van de nieuwe gebruiker in;
-

Username: gebruikersnaam
User Roles: Maak hierbij een keuze tussen
o System Administrator
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o
o

User
Administrator

De User kan alle gegevens bekijken, daarnaast kan deze alarmeringen ontvangen.
De Administrator kan alles wat een ‘User’ kan, daarnaast kan de administrator ook zenders
toevoegen, alarmeringen instellen en gebruikers toevoegen en bewerken.
De System Administrator kan alles wat een ‘User’ kan, en kan ook de bedrijfsgegevens wijzigen en
betalingsgegevens inkijken en aanpassen.

Account
Accountinstellingen

Change password
Het wachtwoord kan hier gewijzigd worden. U krijgt dan onderstaan scherm te zien.

-

Vul het huidige wachtwoord in
Vul het nieuwe wachtwoord in
Bevestig het nieuwe wachtwoord
Klik op de blauwe button ‘Change Password’
Het wachtwoord is nu gewijzigd
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Alarm uitzetten
Wanneer er een alarm is kunt u op verschillende manieren op de hoogte worden gesteld. Zo kunt u
een email ontvangen of optioneel een SMS, maar ook geeft de Base-Unit een akoestisch signaal. Dit
akoestische signaal kunt u uitzetten door op de reset knop te drukken, deze vindt u naast de ingang
van de voedingskabel.
Hieronder ziet u een voorbeeldmail van zo’n alarm notificatie:

Om de alarmering uit het systeem te halen moet u inloggen op uw Notion Lite account, hiervoor gaat
u naar de volgende website: https://notionlite.com
Na het inloggen ziet u een overzicht van uw zenders met minimaal één alarmering, deze wordt
weergeven als een rode bel met een uitroepteken.

Klik op het icoontje van de rode bel en u krijgt het volgende scherm:
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Klik vervolgens op Acknowledge (helemaal rechts in de tabel) en u krijgt het volgende scherm:

Op bovenstaand scherm staan de specificaties van het alarm, in het onderste veld kunt u nog
aangeven waardoor het alarm is ontstaan. Veel voorkomende situaties waardoor een alarm af gaat
zijn deuren die open staan, storingen in het koelsysteem en uitvallen van koelapparatuur.
Nadat u nogmaals op Acknowledge hebt geklikt heeft de bel een gele kleur. Dit betekent dat er een
alarm is geweest en dat dit alarm is gezien. Pas als er nieuwe data binnenkomt van de zender die wel
overeenkomt met de waarden zal de bel weer groen kleuren.
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Nieuwe voucher code invoeren
De voucher is een jaar geldig, u krijgt op tijd een melding dat u een nieuwe moet aanschaffen. Deze
kunt u invullen via Settings > account > scroll naar onderen totdat u op ‘Manage Subscription’ kunt
klikken (zie hieronder)

Zodra u daarop klikt krijgt u het volgende scherm.

Bij ‘Change Subscription’ kunt u de nieuwe voucher code invoeren.
Klik tot slot op de grote blauwe knop ‘Update Payment Details’ om alle nieuwe gegevens op te slaan.
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