Anonymizované DEMO databázy a práca s dátami
Čo sú DEMO databázy?
Program BBIQ pre správu prístupového systému poskytujeme v plnej verzii zdarma. Na to, aby ste si mohli
vyskúšať všetky jeho funkcie a analytické možnosti je potrebné naplniť ho dátami. Preto sme pre Vás
pripravili anonymizované databázy, ktoré vám poskytnú dostatok možností pracovať s programom BBIQ v
takmer reálnom prostredí bytového domu. Anonymizované databázy vychádzajú z reálnych dát, no všetky
osobné údaje boli zmenené, a preto sú chránené pred akýmkoľvek zneužitím. Mená a priezviská
nachádzajúce sa v DEMO databázach sú generované náhodne bez spojitosti ku konkrétnej osobe alebo
bytovému domu.

Postup
1.
2.
3.
4.
5.

stiahnite si najnovšiu verziu programu BBIQ
nainštalujte si BBIQ do Vášho PC
stiahnite si DEMO databázy
otvorte DEMO databázu v programu BBIQ
vyskúšajte prácu s databázou, zodpovedzte 5 otázok uvedených nižšie a získajte zaujímavú cenu.

Ako otvoriť databázy v BBIQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uložte si stiahnutú databázu do priečinku, kde máte uložený program BBIQ.
Otvorte program BBIQ.
Stlačte funkciu Nastavenia (vľavo dole) a v nej vyberte možnosť Voľba databázového súboru.
Ukážu sa 3 databázy (Kvetná 14, Lúčna 16, Okružná 1-3).
Vyberte si jednu z nich a dvojklikom ju otvorte.
Kým nevymažete databázy z priečinku, kde je uložený program BBIQ, budú stále uložené v
programe a prístupné na prácu s nimi.
7. Databázu zmeníte cez Voľbu databázového súboru.
Video návod dostupný na www.rys.sk

Typy bytových domov vytvorených v DEMO databázach:
1.
2.

3.

Kvetná 14: 1 hlavný a 1 zadný vchod.
Okružná 1-3: 2 hlavné vchody, 2 vchody do kontajnerového stojiska, prístup do skrinky na zbieranie
použitého oleja.
Lúčna 16: 1 hlavný vchod, 1 zadný vchod, 1 brána do kontajnerového stojiska, vstup do pivnice,
výťah (povolený používať iba obyvateľom od 4. poschodia).

Otestujte ako viete pracovať s BBIQ a skúste zistiť:
1.
2.
3.
4.
5.

U koho je podozrenie z klamlivých údajov na osobomesiace na Okružnej 3 za posledné 3 mesiace?
Do akej skupiny majiteľov identifikátorov patrí pán Demeter Borek z Lúčnej 16?
Kto včera najčastejšie použil zadný vchod na Kvetnej 14?
Kto bol za posledný mesiac najviac krát vyzvonený cez elektrický vrátnik na Kvetnej 14?
Kto najčastejšie vynášal použitý olej na Okružnej 1-3 za posledný 1 rok?

Svoje odpovede nám zašlite na adresu bezpecnebyvanie@rys.sk , my Vám ich skontrolujeme a poradíme ak
bude potrebné. Prvých 10 mailov so správnymi odpoveďami odmeníme darčekom.
29.3.2018

