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СИСТЕМА ЗА ПРЕДПЛАТЕНИ УСЛУГИ 

TALS-V 

 

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 

Използва се за организиране на плащането на предоставяни услуги с използване на 
уреди захранвани с електричество. 

Използваните за предлаганата услуга електрически уреди се захранват през специални 
контролери. 

Контролерите се управляват от безконтактни идентификатори / карти, ключодържатели / 
, носещи информация за предплатената услуга като количество време за използване. 

Персонален компютър управляван от специален софтуер записва в идентификаторите  
информация за продължителността на предплатената услуга. 

Клиентът получава идентификатор, който се зарежда с определено количество време 
/импулси/ срещу заплащане, където 1 импулс е равен на 1 минута. 

За да задейства нужния му уред, клиента доближава идентификатора до съответния 
контролер, който подава  захранваща електроенергия . 

При включване на използвания уред /телевизионен приемник, климатик, масажно 
съоръжение и др./, контролерът детектира наличието на консумация и започва да отброява 
времето за използване, като го приспада  от  записаното в идентификатора.  

 

СЪСТОИ СЕ ОТ СЛЕДНИТЕ КОМПОНЕНТИ : 

- идентификатори  

- контролер за достъп до услугата / TALS-V-cont  / -монтира се на всяко съоръжение 

- програма за управление на разплащането върху персонален компютър / TALS-V-sw  / 

- програмиращ терминал свързан към компютъра / TALS-V-prog  / 

 

ИДЕНТИФИКАТОРИТЕ могат дъ бъдат във вид на  карти, ключодържатели , гривни и др. 

Носещите ги придобиват следните права: 

MASTER - служи за първоначална настройка и проверка на системата. Само 
притежателят и може да въвежда и изтрива други идентификатори. Няма права за достъп до 
предлаганите услуги. 
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MANAGER – дава права за използване на  компютъра за записване на импулси върху 
идентификаторите CLIENT , както и за четене и  изтриване на неизползваните импулси.  

Използва се от служителите, които обслужват плащането на услугата. Използва се също 
за калибриране на контролерите за достъп до услугата.Няма права за достъп до предлаганите 
услуги. 

CLIENT - Дава права за достъп до предлаганите услуги. – включване на телевизионен 
апарат , пускане на климатик , използване на други съоражения и услуги. Използва се от 
клиентите. 

            

 

КОНТРОЛЕРЪТ / TALS-V-cont /  осигурява подаване на захранващо напрежение на 
контролирания обект / телевизионен приемник , климатик или др. подобни електросъоръжения 
/ при доближаване на идентификатор. 

 

ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗПЛАЩАНЕТО / TALS-V-sw /: 

- чете записите в идентификатора : кога, колко време, за коя услуга е купено за 
ползване 

- записва в идентификаторите платено време за ползване на съоръженията 

- изчислява количеството на неизползваното време 

- преобразува използваното и незползваното време в парични суми 
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ПРОГРАМИРАЩ ТЕРМИНАЛ - / ПРОГРАМАТОР /- TALS-V-prog   - свързва се посредством 
USB кабел към персоналния компютър. Служи за четене и програмиране на идентификаторите. 

 

Програмиращ терминал / TALS-V-prog /  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ТЕЛЕВИЗИОНЕН   ПРИЕМНИК - ПРИМЕР 

- идентификаторът се поставя в специален жлеб, след което светва зелена индикация 
върху контролера. 

- телевизионният приемник се включва и изключва многократно от управляващите го 
органи  или пулт за дистанционно управление. 
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- контролерът отчита общото време на включено състояние и го приспада от записаното 
в идентификатора предплатено време. През времето когато ТВ приемника е включен, зеленият 
индикатор премигва , за да покаже че регистрира използването му. 

- при изчерпване на предплатеното време, контролерът прекъсва захранващата верига 
на телевизионния приемник и с червен индикатор обозначава изчерпването на закупеното 
време за ползване.  

 

Схема на свързване на телевизионен приемник 

 

Контролер предназначен за климатици и други електроуреди с мощност над един киловат 

 TALS-V-cont-1 . 
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Контролер предназначен за ТВ приемници, компютри и други съоръжения с мощност под един  

киловат TALS-V-cont-2   . 

 

Контролер предназначен за ТВ приемници, компютри и други съоръжения с мощност под един 
киловат-вариант TALS-V-cont-3 . 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 TALS-V 

 

Инсталиране на програмиращия терминал за четене и запис върху  идентификатори  

/ TALS-V-prog / . 

Устройството се включва с  кабел към USB порт на компютъра. 

Операционната система Windows трябва да инсталира автоматично драйвер за това 
устройство. Ако автоматичната инсталация не завърши успешно драйверът трябва да бъде 
инсталиран ръчно от инсталационното CD. 

Инсталиране на програмата TALS-V-sw. 

Стартира се файла  TALS-V-4.exe , с който се инсталира програмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 След като се появи прозореца за инсталация се натиска бутона “ Екстракт ”. Програмата 
се инсталира по подразбиране в директория „ C:\TALS-V  ” на компютъра, създава икона на 
десктопа и инсталацията приключва. 
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Промяна на изображението на работния екран  

В директорията C:\TALS-V  се намира файл с наименование   logo650_500.jpg   който 
определя изображението върху работния екран на програмата. Този файл може да се подмени 
с подобен, който носи снимка или лого свързани с обекта. За целта трябва да се създаде файл 
на предпочитаното изображение, което да е с параметри 650 х 500 точки и да е с разширение 
.jpg  . 

Новосъздадения файл трябва да се постави на мястото на съществуващия . 

Администриране на програмата. 

След първоначалната инсталация на програмата и стартирането и е необходимо да 
бъде въведен лицензен ключ. 

 

 

От менюто се избира “ Лиценз ”. Прочита се и се записва т.нар. „ код на програмата ”. 
Лицензен ключ се изпраща от производителя, генериран на базата на кода на програмата. 
Въвежда се лицензния ключ и се избира бутон „Запис”. Програмата се рестартира . 

Влиза се в менюто " Настройки ", избира се „ Програматор и цена ”. След това се 
настройва порта, на който се намира програмиращия терминал. Избира се стойността на 1 
импулс. След това се задава папката, в която ще се записва архива. Натиска се бутона 
„Запис”. 
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Данните могат да бъдат възстановени чрез натискане на бутона „ Възстановяване на 
данни от архив ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достъпът до програмата може да бъде осъществен по 2 начина – с идентификатор, 
който се поставя върху програмиращото устройство и с парола. 

В подменю „ Регистрирани карти в системата ” се регистрират идентификаторите, 
които ще се ползват в системата. Идентификаторите за достъп до системата за разплащане са 
3 вида – Master, Manager и Client.  

МASTER идентификаторът може да бъде само един. Той осигурява пълен достъп до 
програмата включително и настройките за работа с нея. Мaster  идентификаторът задава 
ключа за достъп и до контролерите. Затова е необходимо  да бъде въведен във всеки един 
контролер. Въвеждането става със следната процедура : натиска се и се задържа бутонът, 
който се намира на платката на контролера, след което се доближава идентификатор. При 
успешно въвеждане контролерът издава кратък звук. 

MANAGER  идентификаторите може да бъдат толкова, колкото е броя на служителите, 
които ще работят с програмата. Притежателите на тези идентификатори имат права да 
зареждат импулси в клиентските идентификатори, да ги отчитат и да правят справки, но нямат 
права да правят настройки.  

След първоначалната инсталация на първият идентификатор, който трябва да бъде 
регистриран му се задава статута на главен / МASTER / . След това могат да бъдат 
регистрирани MANAGER  и CLIENT идентификатори .Така системата е готова за работа. 

Регистрацията става по следния начин: 

Поставя се идентификатор, който ще бъде МASTER върху програматора. Избира се 
„Ниво” на достъп – Master. Въвежда се парола за достъп и името на притежателя, след което 
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се натиска бутона „Регистрирай карта”. В жълтото поле „Карта” трябва да се появи номера на 
прочетената карта и съобщение, че идентификатора е регистриран успешно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натиска се бутона „ОК”, за да бъде добавен в списъка с регистрираните 
идентификатори. 
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Поставя се идентификатор, който ще изпълнява функциите на Manager . Избира се „ 
Ниво ” – Manager . Данните за него се въвеждат както при Мастер идентификатора. 

Могат да бъдат регистрирани и други мениджърски идентификатори с права за достъп. 
След като бъдат въведени данните за мениджърският идентификатор – парола, ниво – 
Мениджър и Име, се натиска бутона „ Регистрирай карта ”.  

Поставя се клиентския идентификатор върху програматора. Избира се „Ниво” – Client . 
Данните за него се въвеждат по описания по-горе начин. 

С бутона „ Изтрий ” може да бъде изтрит даден идентификатор, като преди това е 
маркирано неговото поле в записите. 

Ако е необходимо с бутона „Редактирай” може да бъдат редактирани данните, които се 
въвеждат за идентификаторите – Парола и Име.  

След регистриране на всички карти е необходимо да бъде рестартирана програмата TALS-V.  

Първоначалният достъп до програмата става чрез Master  или Manager  идентификатор или 
чрез парола. 
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Работа с клиентски идентификатори - CLIENT .  

Влиза се в меню „ Карти -> Проверка и зареждане ”. Поставя се идентификатор върху 
програмиращия терминал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В полето „Данни от карта” се намира информацията, която програмата е прочела от 
идентификатора. В полето „Промяна на карта” е информацията, която трябва да се въведе 
при промяна на данните в идентификатора .  

При зареждане на идентификатор с импулси задължително трябва да се въведат : 

- Карта No – обикновенно се ползва номера отпечатан върху идентификатора 

- име на клиента / не е задължително /  

- в полето „ Зареждане с ” – броя на импулсите /един импулс отговаря на една минута 
ползване / 

Програмата автоматично изчислява крайната стойност според зададената тарифа. 
Натиска се бутона „Зареди”. 
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Отчитането на изразходваните  импулси от идентификатора става след поставянето му 
върху PC терминала и след това се натисне бутона „ Отчитане / нулиране на карта ”. 

Справки. 

Могат да бъдат направени като се избере от менюто „Справки”. Те могат да бъдат 
извличани за различни периоди и за всеки оператор / Manager / поотделно, както и общо за 
всички оператори работили с програмата. 
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Справките могат да бъдат експортирани във формат Excell. 

 

КОНТРОЛЕР ЗА ДОСТЪП / TALS-V-cont 1,2,3 / . 

-   „ ЗАПОЗНАВАНЕ ” С MASTER  ИДЕНТИФИКАТОР 

За да работи с идентификатори CLIENT, контролерът трябва предварително да запази в 
паметта си номера на MASTER идентификатора. 

Отваря се кутията. Подава се захранващо напрежение. Устройството започва да работи. 
Натиска се и се задържа програмния бутон и се доближава  MASTER идентификатор . 
Контролерът издава кратък звук. Така контролерът се „ привързва ” към софтуера на 
системата. 

- ПЪРВОНАЧАЛНО КАЛИБРИРАНЕ 

При първоначално включване на контролера към съответния товар /в случая - ТВ 
приемник /, трябва да се извърши автоматично калибриране, за да може устройството да 
отчете разликата между дежурен и работен режим. 

Първи вариант за калибриране: 

ТВ приемника се превключва  в дежурен / stand-by / режим  и се присъединява към 
контролера. Отваря се кутията на контролера , натиска се програмния бутон и се подава 
захранващо напрежение. Бутонът се отпуска. За по-малко от минута, се извършва калибриране 
и устройството преминава в работен режим. 
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Втори  вариант за калибриране / препоръчителен /: 

Към контролера се присъединява ТВ приемник / или друг ел.уред / , включен в дежурен / 
stand-by / режим. Подава се захранващо напрежение на контролера-светва червен индикатор .  

 Върху контролера се поставя някой от MANAGER  идентификаторите на системата, 
който превключва контролера  в калибриращ режим. За по-малко от минута, контролерът 
преминава в работещ режим. 

ПРОВЕРКА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА КОНТРОЛЕРА 

 Поставя се идентификатор. След прочитането му  контролерът  издава кратък звуков 
сигнал. Ако в идентификатора има заредени импулси , светва зелен индикатор  и контролера 
подава захранване към уреда . Ако няма заредени импулси, индикаторът започва да пресветва 
червено и се прекъсва захранването  . 

При включване на ТВ апарат от дежурен в работен режим , контролерът детектира 
промяната в консумацията и започва да отчита на всяка минута по един импулс и да го 
приспада от заредените в идентификатора импулси. Това се индицира със зеления индикатор, 
който мига докато ТВ апарат работи . 

Когато ТВ апарата се изключи и остане в дежурен режим / stand-by / , импулси от 
идентификатора не се отнемат . Зеленият индикатор продължава да свети без да премигва. 

Когато импулсите в идентификатора се изчерпят,  зеленият индикатор угасва , започва  
да мига червеният и устройството издава кратък звуков сигнал. Захранващото напрежение се 
прекъсва .  
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СИСТЕМА ЗА ПРЕДПЛАТЕНИ УСЛУГИ 

TALS-V 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

 

1. УПРАВЛЯВАЩА ПРОГРАМА / TALS-V-sw / 

Управляващата програма служи за синхронизиране на действията на компонентите от 
системата за предплатени услуги TALS-V. Инсталира се върху персонален компютър с 
операционна система WINDOWS VISTA или по нова. При инсталиране на компютър с по стара 
операционна система WINDOVS XP е необходимо да се инсталира SERVICE PACK 3. 
Съвместима е със системата за контрол на достъпа TALS-H. 

Основни функции: 

- Записва в идентификаторите платено време за ползване на съоръженията. Записа е 
криптиран и не може да бъде манипулиран или клониран с други средства. 

- Чете записите в идентификатора : кога, колко време, за коя услуга е купено за 
ползване 

- Изчислява количеството на неизползваното време 

- Преобразува използваното и незползваното време в парични суми 

- Създава списък на извършените зареждания и плащания на услугата 

- Генерира различни справки за извършваните операции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.КОНТРОЛЕР ЗА ДОСТЪП / TALS-V-cont1,2,3 /- ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

Контролера  служи за осигуряване на достъп до уреда за  предплатени услуги TALS-V. 

- Поместен е в кутия с размери:  

160х160х100mm за TALS-V-cont1, 65х140х30mm за TALS-V-cont2,  130х130х35mm за TALS-V-
cont3  
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- Температурен обхват :  ( -10÷40 ) ºC 

- Работно напрежение: (187÷242V)V AC 

- Максимална консумация на празен ход: 10 mA @250V AC 

- Максимален комутиран ток: 10А@242V АС;15A@24V DC 

- Индикация за работно състояние: изчакване, включване, отчетена консумация 

- Индикация на количеството импулси  в идентификатора в проценти –запълването на 
индикаторната  стълбица указва по 16.6 %  на индикатор 

 

3.ПРОГРАМИРАЩ ТЕРМИНАЛ - / ПРОГРАМАТОР /- TALS-V-prog  ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

Програматора служи за четене и запис в идентификаторите, с които се осигуряват права 
за ползване на услугата.  

 

- Поместен е в кутия от листов ПММК с размери: 65х140х30 mm 

- Температурен обхват :  ( -10÷40 ) ºC 

- Работно напрежение: (4.75÷5.25)V DC / през USB порта / 

- Максимална консумация на празен ход: 50mA DC 
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- Максимален комутиран ток: 10А@242V АС; 15A@24V DC 

- Интерфейс за управление : USB 2 

- Индикация за работно състояние: изчакване, включване, отчетена консумация 

- В работен режим-при доближаване на идентификатор със статут CLIENT / 
регистриран в системата/ и със заредени импулси, включва релето и подава 
захранващо напрежение на управлявания електроуред. 

- При включване на електроуреда, контролера отчита консумация характерна за 
работно му състояние  и започва да отнема импулси от идентификатора.  

- При изчерпване на импулсите на идентификатора, контролера изключва 
захранването на електроуреда и индицира с мигащ червен индикатор. 

- При първоначална настройка,отдавания електроуред се поставя в изчакващ режим / 
standby /  и се доближава идентификатор със статут MASTER. В продължение на 
няколко минути се извършва калибрация /измерва се консумацията на отдавания 
електроуред в изчакващ режим и се изчислява праг на консумация, над който уреда 
със сигурност се приема че е в работен режим /. 

- Функционален тест на програматора се извършва в рамките на системата. 

 

4.ИДЕНТИФИКАТОРИ - ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

Служат за преносители на количество предплатено време за ползваната услуга. 
Изработени са по безконтактна RFID технология, във формата на карти, ключодържатели , 
гривни и др. 

            

- Тип на идентификаторите ISO/IEC 14443 A/MIFARE 

-  Работна честота : 13.56MHz 

-  Протокол  и криптиране : MIFARE® Classic  

-  Памет : 1 Kbytes EEPROM   

- Едноцветен или пълноцветен печат върху картите /по допълнителна заявка / 

- Силиконов стикер върху ключодържателите /по допълнителна заявка/ 


