Realand
A-C071
Návod pro nastavení a použití docházkové čtečky s biometrickými údaji a čipy RFID v
moduludocházkyaplikacíManufactoryLAB.

Obsah
Technicképožadavky
ManufactoryLAB
Nastavenízařízení

3
3
4

Postupnastaveníčtečky

4

PřidáníčtečkydoaplikacíManufactoryLAB

4

Popisfunkčníchtlačítekčtečky

5

Přenosseznamuzaměstnancůdo
čtečky

6

Podmínkyavlastnostipracovníků

6

Vymazání
seznamuzaměstnancůzečtečky

6

Přidáníotiskůprstůpracovníkanačtečce

7

StaženíotiskůdoManufactoryLAB

7

Způsobzadávánípříchodůaodchodůpracovníky

8

Staženíprůchodůdocházky

9

Ručnístaženídocházky

9

Automatickéstahovánídocházky

9

Technicképožadavky
ManufactoryLAB
Prokomunikacisečtečkoumusíbýtnapočítačipřítomnynásledujícísoubory:
Názevsouboru

Velikost(bajty)

MFLrealand.dll
Riss.Devices.dll

195072

Riss.Devices.tlb

41156

Proregistraciknihovensloužípaksoubory
● gacutil.exe
● gacutil.exe.config
● Reg.bat
Všechnysouboryjemožnénaléztvpodsložcepodpora\Realand.

Nastavenízařízení
Popřipojenínapájecíhoadaptérukzařízenístisknětetlačítkoprozapnutí
Nastavení zařízení je možné přes tlačítko MENU. V první řadě bude nutné nastavit
komunikačnírozhraníčtečky.Ktomutokrokubudetepotřebovatznát:
1. IPv4 adresu pro připojení zařízení v síti: Tuto adresu vám sdělí správce sítě,
případněpožádejtetechnickoupodporuManufactoryLABopomoc.
2. ID čtečky: Jedná se o číselný identifikátor čtečky. Pro jednoduchost je vhodné začít
číslovat od jedničky, pokud máte nebo budete mít v počítačové síti více čteček, je
podmínkou,abykaždáznichmělasvojejedinečnéID.
3. Komunikační klíč: Jedná se o číselný kód o délce 1-8 číslic. Tento kód je možné
náhodnězvolit.

Postup
nastaveníčtečky
1.
2.
3.
4.

StisknětetlačítkoMENU.
Kurzoremnajeďtenaikonus
nápisemSettingsastisknětetlačítkoOK.
KurzoremnajeďtenaikonuComm.astisknětetlačítkoOK.
V zobrazeném seznamu najděte položku Device ID, stiskněte tlačítko OK pro její
změnu,nastavteIDčtečkyapropotvrzeníznovustiskněteO
 K.
5. V zobrazeném seznamu najděte položku Comm Key, stiskněte OK pro její změnu,
nastavtečíselnýkomunikačníklíčaprojehopotvrzenístiskněteOK.
6. V zobrazeném seznamu najděte položku IP address, stiskněte OK pro její změnu,
nastavteIPv4adresuapropotvrzenístiskněteO
 K.
7. Proukončenístiskněte3xklávesuESC.
Tímječtečkanastavenapropoužití.
NyníjenutnénastavitčtečkuvaplikaceManager.

Přidání
čtečkydoaplikací
Manufactory
LAB
Spusťte Manager a přihlaste se jako uživatel, který má oprávnění přidávat záznamy
v modulu Docházkové čtečky. V hlavní nabídce zvolte postupně položky Firma 
➠
Docházka
➠Docházkovéčtečky.Propřidánínovéčtečkyzvoltetlačítko

.

Vzobrazenémokněvyplňtenásledujícíúdaje:

1.
2.
3.
4.
5.

Název:Jednoduchýpopisnýnázevprovašiorientacivečtečkách.
ID:
ZdevložteIDčtečky(DeviceID),kteréjstenastavilivečtečce.
Komunikačníklíč:Zapištekomunikačníklíč,kterýjstenastavilivečtečce.
AdresaIP:ZadejteadresuIPv4,kteroujstenastavilivečtečce.
Port:Zapištehodnotu5500.

ProuloženíčtečkykliknětenatlačítkoOKvpravémdolnímrohuokna.

Popisfunkčníchtlačítekčtečky
Klávesa

Význam

Zkratka

F1

Příchoddozaměstnání

CLK-In

F2

Odchodzezaměstnání

CLK-Out

F5

Začátekpřerušení(odchodzpracoviště)

Out

F6

Konecpřerušení(příchodnapracoviště)

In

Přenosseznamuzaměstnancůdočtečky
V aplikaci Manager otevřete seznam docházkových čteček (Firma ➠ Docházka 
➠
Docházkové čtečky). V zobrazeném okně najeďte kurzorem v seznamu na čtečku, do níž
chcetedataodeslatakliknětenatlačítkoNahrátseznampracovníkůdočtečky.

Otevře se okno, které informuje o komunikaci se čtečkou. Po ukončení akce se okno
automatickyza5vteřinzavře.

Podmínkyavlastnostipracovníků
●
●
●
●

Pracovník, který má být nahrán do čtečky, musí být Aktivní, musí mít vyplněno
Osobníčíslo.NulynazačátkuhodnotyOsobníhočíslanejsounazávadu.
Čtečkaseponahránípracovníkůuzamkneproúpravybezpřihlášení.
Pokud je u pracovníka zaškrtnuto pole Mistr, bude mít možnost programovat čtečku,
tzn.hlavněpřidávatzaměstnancůmotiskyprstů.
Do zařízení bude k pracovníkovi nahrána čipová karta, která je uvedena ve
způsobech ověření. K jednomu pracovníkovi je možné nahrát pouze jednu čipovou
kartu.ČtečkaumíčístRFIDčipynafrekvenci125kHz.

Vymazáníseznamuzaměstnancůzečtečky
V aplikaci Manager otevřete seznam docházkových čteček (Firma ➠ Docházka 
➠
Docházkové čtečky). V zobrazeném okně najeďte kurzorem v seznamu na čtečku, do níž
chcetedataodeslatakliknětenatlačítkoSmazatseznampracovníkůzečtečky.

Přidáníotiskůprstůpracovníkanačtečce
Každý pracovník může mít uloženo až 10 otisků prstů. Otisky je možné vkládat pouze přes
docházkovoučtečku,zatímnenímožnéjedosystémupřidávatjinoucestou.
1. Na
čtečcestiskněteklávesuMENU
.
2. Pokud je nutné, autorizujte se (pomocí čipu nebo otisku prstu) jako pracovník, který
mávManufactoryLABvlastnostMistr.
3. VyberteikonusnázvemUserastisknětetlačítkoOK.
4. VnásledujícímmenuvyberteikonusnápisemE
 nrollastiskněteOK.
5. ZadejteosobníčíslopožadovanéhopracovníkaastiskněteOK.
6. Pokudjepracovníknalezen,stiskněteOK.
7. VyberteikonusnápisemFinger
astiskněteOK.
8. Pracovníkpřiloží3xposoběstejnýprst,kterýchcedozpůsobuověřenípřidat.
a. PřipožadavkuFinger#1přiložteprstpoprvé.
b. PřipožadavkuFinger#2přiložteprstpodruhé.
c. PřipožadavkuFinger#3přiložteprstpotřetí.
d. Pokud je požadavek v pořádku, ozve se delší tón, v opačném případě se
objeví dole na displeji nápis Register again - pak je nutné přiložit znovu 3x
stejnýprst.
9. Chcete-lipřidatdalšíprst,stiskněteklávesuOKapostupujtedlebodu8.
Pokudne,stiskněteklávesuESC.
10. Podokončenístiskněte4xposoběklávesuESC.

StaženíotiskůdoManufactory
LAB
Pro zálohu otisků prstů, případně pro nastavení otisků do dalších čteček, je nutné zadané
otiskypříslušnémuzaměstnancistáhnoutauložitdodatabáze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SpusťteaplikaciManageraotevřeteseznampracovníků(Firma➠Pracovníci).
Vseznamunajdětepracovníka,kterémuchceteotiskyzečtečkyzazálohovat.
Otevřetepracovníkaproeditaci.
PřepnětesenazáložkuZpůsobyověření.
Kliknětenatlačítkosikonouotiskuprstu.
Otevře se okno se seznamem čteček, vyberte tu, ze
které mají být otisky staženy a klikněte na tlačítko
OK.

Způsobzadávánípříchodůaodchodůpracovníky
Pracovníci
připříchodudozaměstnánía/nebopřiodchoduvyberouvždypříslušnétlačítko
volbyaautorizujísepřiloženímčipovékartynebootiskemprstu.
Dodocházkyjsoupakzadanéprůchodyzpracoványtakto:

Klávesa

Význam

F1

Příchoddozaměstnání

F2

Odchodzezaměstnání

F5

Začátekpřerušení(odchodzpracoviště)

F6

Konecpřerušení(příchodnapracoviště)

žádná
klávesa

Pracovníkovi je automaticky zapsán příchod nebo odchod, a to podle
posledního známého stavu. Tzn. pokud je přítomen v zaměstnání, je mu
zapsán odchod, pokud není přítomen, je mu zapsán příchod. Přerušení
nenířešeno.

Staženíprůchodůdocházky
Pro stažení průchodů ze čtečky je nutné mít v operačním systému registrovány knihovny, viz
kapitolaTechnicképožadavky.

Ruční
staženídocházky
V Manageru otevřete okno se seznamem docházkových čteček (Firma ➠
 Docházka 
➠
Docházkové čtečky). V seznamu vyberte příslušnou čtečku a klikněte na tlačíko Načíst
průchodyzečtečky:

Otevře se okno, kde je zobrazena komunikace se čtečkou a zpracování stažených záznamů.
Poukončeníseoknodo5vteřinautomatickyzavře.

Automatickéstahovánídocházky
Automatickéstahovánídocházkyprozatímneníimplementováno.

