SDP2000
Instrukcja obsługi

04.2021
v.1.1

Spis treści
Rozdział 1. Platforma urządzeń inteligentnych .................................................................................................................. 4
1.1 Instalacja platformy ............................................................................................................................................. 4
1.1.1 Konfiguracja komputera ........................................................................................................................... 4
1.1.2 Instalacja oprogramowania ...................................................................................................................... 5
1.2 Wprowadzenie do serwera .................................................................................................................................. 7
1.2.1 Ponowne uruchomienie oprogramowania systemowego ........................................................................ 7
Rozdział 2. Obsługa platformy urządzeń inteligentnych(SDP2000) ................................................................................... 8
2.1 Logowanie na platformie urządzeń inteligentnych .............................................................................................. 8
2.2 Wprowadzenie do platformy urządzeń inteligentnych ........................................................................................ 8
2.3 Centrum danych ................................................................................................................................................ 10
2.4 Źródła ................................................................................................................................................................ 11
2.4.1 Urządzenie .............................................................................................................................................. 11
2.5 Personel ............................................................................................................................................................. 20
2.5.1 Dział ........................................................................................................................................................ 20
2.5.2 Personel .................................................................................................................................................. 23
2.6 Gość ................................................................................................................................................................... 29
2.6.1 Informacje o odwiedzających ................................................................................................................. 29
2.7 Raport................................................................................................................................................................ 31
2.7.1 Dostęp personelu ................................................................................................................................... 31
2.7.2 Nieprawidłowy dostęp ............................................................................................................................ 31
2.7.3 Gość ........................................................................................................................................................ 32
2.8 System ............................................................................................................................................................... 33
2.8.1 Strefa ...................................................................................................................................................... 33
2.8.2 Użytkownik ............................................................................................................................................. 34
2.8.3 Rola......................................................................................................................................................... 36
2.8.4 Logi ......................................................................................................................................................... 39
2.8.5 Usługa w chmurze* ................................................................................................................................ 39
2.8.6 Ustawienia systemowe ........................................................................................................................... 40
2.9 Frekwencja* ...................................................................................................................................................... 41
2.9.1 Punkt obecności ..................................................................................................................................... 41
2.9.2 Program obecności ................................................................................................................................. 43
2.9.3 Raporty wejść ......................................................................................................................................... 46
2.9.4 Raport obecności .................................................................................................................................... 46

SDP2000 – Instrukcja obsługi

O instrukcji
Ten dokument jest krótkim przewodnikiem postępowania podczas uruchamiania i konfiguracji system. Zdjęcia i grafiki użyte w
tym dokumencie służą do celów instruktażowych i mogą różnić się od aktualnej specyfiki produktu.
Ten dokument może ulec zmianie lub aktualizacji bez uprzedniego informowania. W celu uzyskania najnowszej wersji prosimy
o kontakt z Dostawcą.

Oświadczenie o odpowiedzialności
W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo produkt opisany w tej instrukcji jest dostarczany w stanie, w jakim się
znajduje w momencie wyprodukowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, uboczne,
przypadkowe lub pośrednie spowodowane użyciem naszego podręcznika lub produktu, w tym między innymi szkody wynikające z
utraty zysków handlowych, utraty danych lub plików.
W przypadku produktu z dostępem do Internetu korzystanie z produktu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności za nienormalne działanie, wyciek prywatności lub inne szkody wynikające z cyberataków, oddziaływania
programów wirusów lub innych zagrożeń bezpieczeństwa w Internecie. Deklarujemy udzielenie stosownego wsparcia w przypadku
pojawienia się takiej potrzeby.
Obowiązujące przepisy prawne mają wpływ na podejście regulacyjne. Przed użyciem tego produktu sprawdź wszystkie
odpowiednie przepisy obowiązujące w Twoim regionie, aby upewnić się, że korzystanie z niego jest zgodne z obowiązującymi
przepisami. Jeśli produkt jest wykorzystywany do niewłaściwych celów niezgodnych z prawem, takich jak naruszenie praw czy
prywatności osób trzecich, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
W przypadku wystąpienia zdarzenia lub konfliktu pomiędzy tym dokumentem i obowiązującym stanem prawnym,
zastosowanie ma właściwy sąd lokalny.
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Rozdział 1. Platforma urządzeń inteligentnych
Inteligentna platforma to system wykorzystywany do zarządzania urządzeniami, zarządzania personelem, zarządzania gośćmi, zarządzania
raportami i centrum danych.

1.1 Instalacja platformy
UWAGA
Przed instalacją należy upewnić się, że komputer jest systemem 64-bitowym Windows.
W przypadku uruchamiania oprogramowania platformy z kontem administratora niebędącego komputerem, należy uruchomić je jako
administrator.

Urządzenie domyślnie włącza "DHCP".

Jeśli urządzenie nie jest podłączone do serwera DHCP, ale DHCP jest ustawiony na "On", wartości domyślne są następujące:
IP: "192.168.1.88".
Maska sieciowa: "255.255.255.0"
Port: "7080"



1.1.1 Konfiguracja komputera
Adres IPv4 komputera PC musi znajdować się w tym samym segmencie sieci, co adres IP urządzenia. Konkretne ustawienia w systemie okien
mogą dotyczyć następujących metod:
Krok 1. Sprawdzić adres IPv4 komputera PC, kliknąć "Start"/ "Panel sterowania"/ "Sieć i Internet"/ "Centrum sieci i udostępniania"/ "Sieć
lokalna"/ "Szczegóły". Jeśli posiadasz adres IP 192.168.1.X, możesz dodać urządzenie bezpośrednio na platformie. Jeśli nie ma adresu IP w tym
segmencie sieci, przejdź do kroku 2, aby zmienić adres IP w tym segmencie sieci.

Krok 2. Kliknij "Zamknij" → "Właściwości", kliknij dwukrotnie "Protokół internetowy IPv4 (TCP / IPv4)".
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Krok 3. Kliknij "Zaawansowane"→ "Dodaj" pod adresem IP, wprowadź ten sam segment sieci IP co urządzenie (np. 192.168.1.165) → "Dodaj"→
"OK"→ "OK"→ "OK", dodaj IP i wyjdź.

UWAGA. Konflikty adresów IP nie mogą występować. Przydzielaj adres IP uważnie.

1.1.2 Instalacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania jest pokazana na rysunku 1-1 poniżej.

Rysunek 1-1
Konkretne kroki instalacji inteligentnej platformy terminalowej są następujące:
Krok 1: Kliknij dwukrotnie aplikację SDP2000 pokazaną na rysunku 1-1 powyżej i kliknij "Dalej".

Krok 2: Wybierz lokalizację docelową, kliknij "Dalej".
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Krok 3: Poczekaj na zakończenie instalacji. Kliknij "Zakończ".

Krok 4: Po zainstalowaniu platformy, panel sterowania pojawia się na pulpicie.





UWAGA
Obecnie oprogramowanie SDP2000_EN_x64_VX.X.X.exe można zainstalować tylko na komputerze z 64-bitowym systemem Windows.
Po zainstalowaniu inteligentnej platformy terminalowej na pulpicie pojawia się ikona skrótu. Kliknij dwukrotnie, aby uruchomić program.
Podczas instalowania oprogramowania SPD2000 należy dezaktywować ochronę antywirusową.
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1.2 Wprowadzenie do serwera
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "
"w prawym dolnym rogu pulpitu, możesz ponownie uruchomić oprogramowanie i przełączyć język
systemu i inne operacje, jak pokazano na rysunku 1-2 poniżej.

Rysunek 1-2

1.2.1 Ponowne uruchomienie oprogramowania systemowego
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości na inteligentnej platformie terminalowej, takich jak nieprawidłowe odczyty lub nieprawidłowe żądanie
interfejsu danych, wykonaj poniższe czynności:
Krok 1: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "

" w prawym dolnym rogu pulpitu.

Krok 2: Sprawdź, czy stan Nginx, Mysqld i SDP2000 jest”

“ zielony (normalny stan), jeśli jakikolwiek element wyświetla"

"ponownie uruchomić" oprogramowanie, aby stan panelu Mysqld, Nginx i SDP2000 stał się”
1-3 poniżej.

"szary stan, musisz

“zielony (stan normalny), jak pokazano na rysunku

Rysunek 1-3
Uwaga


Gdy stan Nginx, Mysqld i SDP2000 są wszystkie"

"szare, kliknij "Start All", uruchom ponownie wszystko, poczekaj na zmianę stanu na"

".
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Rozdział 2. Obsługa platformy urządzeń inteligentnych(SDP2000)
2.1 Logowanie na platformie urządzeń inteligentnych
Kroki logowania do SDP2000 są następujące
Krok 1: Kliknij dwukrotnie ikonę pulpitu "

", aby uruchomić platformę urządzeń inteligentnych.

Krok 2: Kliknij dwukrotnie ikonę pulpitu "

"pop-up SDP2000 panel sterowania serwera, jak pokazano na rysunku 2-1 poniżej.

Rysunek 2-1
Krok 3: W panelu sterowania serwera SDP2000 kliknij "

", aby wejść do interfejsu logowania, jak pokazano na rysunku 2-2 poniżej.

Rysunek 2-2
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, domyślną nazwą użytkownika jest admin, hasło jest admin, kliknij "Logowanie".



Uwaga
Zaleca się ustawienie Przeglądarki Google Chrome lub Firefox jako domyślnej przeglądarki komputera.

2.2 Wprowadzenie do platformy urządzeń inteligentnych
Interfejs sterowania platformą urządzeń inteligentnych, składa się z centrum danych, urządzeń, personelu, gości, raportów, wersji systemu i
terminala, jak pokazano na rysunku 2-3 poniżej.

Rysunek 2-3
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Funkcje interfejsu sterowania platformą urządzeń inteligentnych są przedstawione w tabeli 5-1, jak poniżej.
Menu
Centrum danych

Centrum danych

Źródła

Urządzenia

Personel
Gość

Dział

Do dodawania, przeglądania, edytowania i usuwania organizacji.

Personelu

Dodawanie, wyświetlanie, edytowanie i usuwanie osób do istniejącej organizacji.

Informacje o odwiedzających
Dostęp do personelu

Raportu

Funkcje
Służy do wyświetlania sprzętu statystycznego, personelu, odwiedzających, zdjęć i
dystrybucji trendów.
Służy do dodawania urządzeń, wyświetlania, konfigurowania, usuwania i uaktualniania
urządzeń.

Nieprawidłowy dostęp

Służy do rejestrowania, przeglądania i usuwania zapisów odwiedzających informacje o
odwiedzających.
Służy do wyświetlania i eksportowania wszystkich rekordów normalnego dostępu, w
tym wewnętrznych rekordów personelu i rekordów odwiedzających.
Służy do przeglądania i eksportowania wszystkich nieprawidłowych rekordów wejścia i
wyjścia, takich jak "nie noszenie maski", "obcy", "nieprawidłowa temperatura ciała" i
inne rekordy.

Gość

Służy do wyświetlania i eksportowania wszystkich rekordów gości.

Punkt frekwencji

Służy do ustawiania lokalizacji obecności, w których można dodawać lub usuwać
lokalizacje obecności.

Program obecności

Służy do ustawiania planu obecności, tutaj można dodać lub usunąć plan obecności.

Rekord zaewidencjonowania

Służy do wyświetlania rekordów zaewidencjonowania.

Rekord frekwencji

Służy do wyświetlania rekordów obecności.

Frekwencja*

Strefa
Użytkownik
Rola
System

Wersja terminala

Można go podzielić na wiele obszarów w zależności od rzeczywistych potrzeb
użytkowników, gdzie obszary mogą być dodawane, usuwane, edytowane.
Służy do przeglądania, dodawania, edytowania, usuwania kont platformy urządzeń
inteligentnych .
Role użytkowników o różnych uprawnieniach można konfigurować zgodnie z
rzeczywistymi potrzebami, role można dodawać, edytować i usuwać.

Logi

Służy do wyświetlania i eksportowania wszystkich dzienników platformy.

Usługi chmurowe*

Służy do aktywowania usług w chmurze.

Ustawienia systemowe

Służy do ustawiania języka systemu.

Firmware

Służy do przechowywania i usuwania wersji oprogramowania układowego urządzenia.
Tabela 2-1

FREKWENCJA I USŁUGI CHMUROWE* - NIE DOSTĘPNE W TEJ WERSJI SDP2000 I EN7-S02T/EN7-S02T-W/EN7-S02T-W(ALARM)
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2.3 Centrum danych
Centrum danych platformy SDP2000 zapewnia użytkownikom kompleksowe usługi danych i wyświetla sprzęt, personel, odwiedzających i zdjęcia
zarządzane przez platformę w formie wykresów danych, co pozwala szybko zrozumieć najnowsze statystyki w zakresie sprzętu i personelu. W tym
samym czasie można wyświetlić trendy odwiedzających i nieprawidłowe trendy, jak pokazano na rysunku 2-4 poniżej:

Rysunek 2-4
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2.4 Źródła
2.4.1 Urządzenie
Zarządzanie urządzeniami, można dodawać, usuwać, konfigurować urządzenia i eksportować listy urządzeń.

2.4.1.1 Dodanie urządzenia


Dodawanie urządzenia przez wyszukiwanie w sieci LAN




Uwaga
Upewnij się, że urządzenie, które ma zostać dodane, znajduje się w tej samej sieci lokalnej co komputer, jest włączone i w trybie online.
Stan urządzenia, które ma zostać dodane przez platformę, musi być "Nie dodawany".

Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy kliknij przycisk "Źródła→Urządzenie", aby wejść do interfejsu zarządzania urządzeniami, jak pokazano na rysunku
2-5 poniżej.

Rysunek 2-5

Krok 2: Kliknij "Szukaj urządzenia", kliknij ikonę "

" urządzenia, które ma zostać dodane, jak pokazano na rysunku 2-6 poniżej.

Rysunek 2-6
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Krok 3: Skonfiguruj parametry sieci urządzenia (adres IP, maska sieci, brama, DNS), kliknij przycisk "Wyślij", jak pokazano na rysunku 2-7 poniżej.

Rysunek 2-7

Krok 4: Kliknij

"

", wybierz strefę, do którego należy urządzenie, kliknij "Ustaw", jak pokazano na rysunku 2-8 poniżej.

Rysunek 2-8
Krok 5: Urządzenie zostanie pomyślnie dodane do listy urządzeń, jak pokazano na rysunku 2-9 poniżej.

Rysunek 2-9
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Ręczne dodawanie urządzenia





Uwaga
Upewnij się, że urządzenie, które ma zostać dodane, znajduje się w tej samej sieci lokalnej co komputer, jest włączone a sieć nie jest
połączona z serwerem DHCP.
Stan urządzenia, które ma zostać dodane przez platformę, musi być "Nie dodawany".
Gdy urządzenie nie jest podłączone do serwera DHCP, domyślnym adresem IP jest "192.168.1.88", hasło to "12345", a port to "7080".

Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "Źródła→Urządzenie", aby wejść do interfejsu zarządzania urządzeniami,
jak pokazano na rysunku 2-10 poniżej.

Rysunek 2-10

Krok 2: Kliknij "
", wprowadź informacje o urządzeniach, które mają zostać dodane (adres IP, hasło urządzenia, port, obszar ), wybierz obszar,
kliknij "Zapisz", jak pokazano na rysunku 2-11 poniżej.

Rysunek 2-11
Krok 3: Urządzenie zostanie pomyślnie dodane do listy urządzeń, jak pokazano na rysunku 5-12 poniżej.

Rysunek 2-12
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2.4.1.2 Usuwanie urządzenia
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "Źródła→Urządzenie", aby wejść do interfejsu zarządzania urządzeniami,
jak pokazano na rysunku 2-13 poniżej.

Rysunek 2-13
Krok 2: Kliknij"

, aby usunąć urządzenie →Potwierdzić", jak pokazano na rysunku 2-14 poniżej.

Rysunek 2-14

Krok 3: Wybrane urządzenie zostało usunięte, jak pokazano na rysunku 2-15 poniżej.

Rysunek 2-15



Uwaga
Jeśli chcesz usunąć wiele urządzeń w tym samym czasie, możesz najpierw wybrać urządzenie do usunięcia na liście urządzeń, kliknij "→Usuń
" poniżej, aby zakończyć usuwanie.

2.4.1.3 Konfigurowanie urządzenia
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "Źródła→Urządzenie", aby wejść do interfejsu zarządzania urządzeniami,
jak pokazano na rysunku 2-16 poniżej.

Rysunek 2-16
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Krok 2: Kliknij urządzenie, które ma być skonfigurowane"
"", aby wejść do interfejsu konfiguracyjnego. Składa się z podstawowych
parametrów, konfiguracji sieciowej, konfiguracji zdalnej, informacji o wersji i parametrów funkcji, jak pokazano na rysunku 2-17 poniżej.

Rysunek 2-17

Krok 3: Skonfiguruj urządzenie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Podstawowa konfiguracja parametrów:
[Nazwa urządzenia] Wartością domyślną jest numer seryjny urządzenia, który można w razie potrzeby zmodyfikować.
[Hasło urządzenia] Wartość domyślna to 12345, którą można w razie potrzeby zmodyfikować.
[Obszar] Wybierz obszar, w którym znajduje się urządzenie, zgodnie z rzeczywistą sytuacją.


Konfiguracja sieci:
1.W interfejsie konfiguracja kliknij Konfiguracja sieci".
2. Zmodyfikuj adres IP, maskę sieciową, bramę, DNS1 i DNS2 urządzenia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, kliknij "Ustaw", jak
pokazano na rysunku 2-18 poniżej.

Rysunek 2-18
[Adres IP] Wartość domyślna to 192.168.1.88, którą można zmodyfikować w razie potrzeby.
[Maska sieciowa] Wartość domyślna to 255.255.255.0, którą można w razie potrzeby zmodyfikować.
[Brama] Wartość domyślna to 192.168.1.1, którą można w razie potrzeby zmodyfikować.
[DNS1] Preferowany serwer DNS.
[DNS2] Alternatywny serwer DNS.
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Uwaga
Powyższe ustawienia są domyślnymi parametrami sieci, gdy urządzenie nie jest podłączone do serwera DHCP

Konfiguracja zdalna:
Konfiguracja zdalna służy do ponownego uruchomienia urządzenia, ustawienia głośności urządzenia, jasności ekranu i innych powiązanych
parametrów.
Funkcje uruchom ponownie, uaktualnij, przełącz języki i przywróć ustawienia domyślne, ustaw głośność, jasność ekranu i dodatkowe
oświetlenie, są dostępne w zakładce zdalna konfiguracja jak pokazano na rysunku 2-19 poniżej.


Rysunek 2-19



Informacje o wersji:
Tutaj możesz zobaczyć model urządzenia, wersję oprogramowania układowego i numer seryjny i inne informacje, jak pokazano na
rysunku 2-20 poniżej.

Rysunek 2-20
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Konfiguracja parametrów funkcji:
Tutaj możesz ustawić kontrolę temperatury, temperaturę alarmu, akceptację nieznajomego i wykrywanie maski. Kliknij "Ustaw", aby zakończyć
konfigurację parametrów funkcji, jak pokazano na rysunku 2-21 poniżej.

Rysunek 2-21
[Kontrola temperatury] Domyślnie jest wyłączona. Po włączeniu urządzenia urządzenie zaczyna mierzyć temperaturę przechodniów, a zmierzona
temperatura jest wyświetlana na ekranie urządzenia.
[Temperatura alarmu] Wartość domyślna to 37,3°C. Po włączeniu sprawdzania temperatury, gdy urządzenie wykryje, że przechodząca osoba
przekracza temperaturę alarmu, urządzenie będzie emitować "Nieprawidłowa temperatura" i zabroni osobie przejścia.
[Akceptacja nieznajomego] domyślnie jest wyłączona. Po włączeniu funkcji Dostęp osób nieznanych, gdy urządzenie wykryje nieznajomego, osoba
może przejść.
[Sprawdź maskę] Domyślnie jest wyłączona. Po włączeniu wykrywania maski, gdy urządzenie wykryje, że przechodząca osoba nie ma na sobie
maski, urządzenie będzie emitować komunikat głosowy "brak maseczki".
[Zapisz zdjęcie] Domyślnie jest wyłączona. W tej chwili wszystkie urządzenia, które przechwytują zdjęcia (takie jak rekordy przekazu personelu,
nieprawidłowe rekordy przebiegu, historyczne rekordy odwiedzających) nie będą przechwytywać zdjęć twarzy. Po włączeniu system zapisze
migawkę twarzy przechodnia.
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2.4.1.4 Eksport urządzeń
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "Źródła→Urządzenie", aby wejść do interfejsu zarządzania urządzeniami,
jak pokazano na rysunku 2-22 poniżej.

Rysunek 2-22

Krok 2: Kliknij "

", wybierz format wyeksportowanego dokumentu, na przykład "Word", jak pokazano na rysunku 2-23 poniżej.

Rysunek 2-23
Krok 3:Lista urządzeń jest eksportowana w formacie dokumentu programu Word, a zawartość dokumentu jest wyświetlana na rysunku 2-24
poniżej.

Rysunek 2-24

2.4.1.5 Aktualizacja urządzeń
Oprogramowanie SDP2000 może jednocześnie uaktualnić firmware jednego lub wielu urządzeń tego samego modelu.
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzeń inteligentnych kliknij "Wersja terminala→Wersja Firmware", aby wejść do interfejsu wersji
oprogramowania układowego, jak pokazano na rysunku 2-25 poniżej.

Rysunek 2-25
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Krok 2: Kliknij "Dodaj

", aby wejść do interfejsu rekordów wersji, jak pokazano na rysunku 2-26 poniżej.

Rysunek 2-26
Krok 3: Wprowadź nazwę wersji i opis wersji, kliknij "Wybierz plik", aby przesłać wersję oprogramowania układowego na platformę
Krok 4: Kliknij "Wyślij".
Krok 5: Kliknij "Źródła→Urządzenie", aby przejść do interfejsu zarządzania urządzeniami, jak pokazano na rysunku 2-27 poniżej.

Rysunek 2-27
Krok 6: Wybierz urządzenie do uaktualnienia, kliknij "

", jak pokazano na rysunku 2-28 poniżej.

Rysunek 2-28
Krok 7: Wybierz wersję oprogramowania układowego uaktualnienia na platformie, kliknij przycisk "Aby uaktualnić", poczekaj na uaktualnienie
po stronie urządzenia, urządzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione po zakończeniu uaktualnienia, a uaktualnienie zakończy się
pomyślnie po ponownym uruchomieniu, jak pokazano na rysunku 2-29 poniżej.

Rysunek 2-29



Uwaga
Podczas aktualizacji urządzenia nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj Internetu.
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2.5 Personel
2.5.1 Dział
Platforma urządzeń inteligentnych może dodawać, edytować i usuwać organizację.

2.5.1.1 Dodawanie organizacji
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Personel→Dział", aby wejść do interfejsu zarządzania organizacją, jak pokazano
na rysunku 2-30 poniżej.

Rysunek 2-30
Krok 2: Kliknij "Dodaj

", jak pokazano na rysunku 2-31 poniżej.

Rysunek 2-31
Krok 3: Wprowadź informacje o organizacji (Nazwa działu, Dział nadzorujący), kliknij "Wyślij", aby zakończyć dodawanie organizacji, jak pokazano
na rysunku 2-32 poniżej.

Rysunek 2-32
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2.5.1.2 Edytowanie organizacji
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Personel→Dział", aby wejść do interfejsu zarządzania organizacją, jak pokazano
na rysunku 2-33 poniżej.

Rysunek 2-33
Krok 2: Kliknij"

" organizacji, którą chcesz edytować, jak pokazano na rysunku 2-34 poniżej.

Rysunek 2-34
Krok 3: Zmodyfikuj informacje o organizacji(Nazwa działu, dział nadzorujący, kliknij "Prześlij", aby zakończyć modyfikację.

2.5.1.3 Usuwanie organizacji
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "Personel→Dział", aby wejść do interfejsu zarządzania organizacją, jak
pokazano na rysunku 2-35 poniżej.

Rysunek 2-35
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Krok 2: Kliknij "→Usuń

" przy organizacji którą chcesz usunąć, aby zakończyć usuwanie organizacji, jak pokazano na rysunku 2-36 poniżej.

Rysunek 2-36
Uwaga



Można wybrać wiele organizacji w tym samym czasie, kliknij "
samym czasie.
Wszystkie organizacje mogą być edytowane, ale nie usuwane.

", aby usunąć wiele organizacji (organizacji bez personelu) w tym

2.5.1.4 Wyszukiwanie organizacji
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Personel→Dział", aby wejść do interfejsu zarządzania organizacją, jak pokazano
na rysunku 2-37 poniżej.

Rysunek 2-37
Krok 2: Wybierz wszystkie lub organizację.
Krok 3: Wprowadź informacje dla organizacji wyszukiwania (takie jak nr działu, Nazwa działu lub Data utworzenia), kliknij "
wyszukiwania będą wyświetlane na liście organizacji, jak pokazano na rysunku 2-38 poniżej.

Rysunek 2-38
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Uwaga
Po wyszukaniu organizacji kliknij przycisk "Eksportuj", aby wyeksportować wyszukiwane informacje związane z organizacją do dokumentu

2.5.2 Personel
2.5.2.1 Dodanie personelu
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Personel→Personel", aby wejść do interfejsu zarządzania personelem, jak
pokazano na rysunku 2-39 poniżej.

Rysunek 2-39
Krok2: Wybierz organizację, kliknij "

Dodaj", jak pokazano na rysunku 2-40 poniżej.

Rysunek 2-40
UWAGA: Aby poprawnie skonfigurować Smart Terminal z kontrolą dostępu, należy nadać osobom numer karty. Ten numer będzie wysyłany
do systemu kontroli dostępu razem z bitem identyfikacyjnym zdarzenia.
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Krok 3: Prześlij zdjęcia personelu lokalnie, wprowadź informacje o personelu(Nr., Nazwa, Płeć, Dział, Typ dokumentu, Nr dokumentu, Telefon
komórkowy,).
Krok 4: Kliknij "Autoryzuj
", aby ustawić obszar autoryzacji, a następnie kliknij "Wyślij", wszystkie urządzenia w tym obszarze są autoryzowane
dla tej osoby, jak pokazano na rysunku 2-41 poniżej.

Rysunek 2-41

Krok 5: Kliknij "Wyślij", aby zakończyć dodawanie personelu, jak pokazano na rysunku 2-42 poniżej.

Rysunek 2-42
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2.5.2.2 Dodawanie personelu w partiach
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Personel→Personel", aby wejść do interfejsu zarządzania personelem, jak
pokazano na rysunku 2-43 poniżej.

Rysunek 2-43
Krok 2: Wybierz organizację, kliknij "
Wprowadzanie obrazów personelu w partiach".
Krok 3: W zależności od rzeczywistej sytuacji wybierz folder lub skompresowany pakiet do przechowywania zdjęć personelu, kliknij "Potwierdź",
jak pokazano na rysunku 2-44 poniżej.

Rysunek 2-44





Uwaga
Przesłane zdjęcia osoby można przesłać pomyślnie tylko wtedy, gdy są w formacie JPG.
Im jaśniejsze przesłane zdjęcia, tym dokładniejsza identyfikacja urządzenia i większa szybkość, przesłany folder nie może przekraczać 80M, a
jeśli jest większy niż 1500 zdjęć, użyj pakietu kompresji zip do przesłania.
Obraz powinien być nazwany następująco:
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Krok 4: Poczekaj na zakończenie postępów przesyłania, obraz personelu zostanie przesłany, jak pokazano na rysunku 2-45 poniżej.

Rysunek 2-45
Krok 5: Kliknij "
Wprowadź personel w partiach → Wprowadź seryjnie szablony ludzi", wprowadź do szablonu informacje osób
odpowiadające zaimportowanym obrazom oraz odpowiadającą im liczbę.
Krok 6: Kliknij "Importuj", aby uzupełnić informacje o osobie, która zaimportowała obraz.

2.5.2.3 Edytuj personel
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Personel→Personel", aby wejść do interfejsu zarządzania personelem, jak
pokazano na rysunku 2-46 poniżej.

Rysunek 2-46
Krok 2: Wybierz organizację, kliknij "
" osoby, która ma być edytowana, wprowadź odpowiednie informacje osoby, kliknij "Prześlij", aby
zakończyć edycję personelu, jak pokazano na rysunku 2-47 poniżej.

Rysunek 2-47
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2.5.2.4 Usuwanie personelu
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Personel→Personel", aby wejść do interfejsu zarządzania personelem, jak
pokazano na rysunku 2-48 poniżej.

Rysunek 2-48
Krok 2: Wybierz organizację, kliknij ikonę osoby, która ma być edytowana "

→Potwierdź", aby zakończyć usuwanie personelu.

2.5.2.5 Autoryzowanie / Ponowne
Wydany personel odnosi się do dystrybucji informacji o personelu do inteligentnych urządzeń.
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Personel→Personel", aby wejść do interfejsu zarządzania personelem, jak
pokazano na rysunku 2-49 poniżej.

Rysunek 2-49
Krok 2: Wybierz upoważnioną osobę, kliknij "Autoryzuj/Wydaj ponownie" osoby, która ma zostać dodana, wybierz autoryzowany obszar i kliknij
"Prześlij", jak pokazano na rysunku
2-50.

Rysunek 2-50



Uwaga
Po dodaniu zdjęć osób partiami, wyślij zdjęcia do urządzenia zgodnie z rzeczywistą sytuacją.
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2.5.2.6 Wyszukiwanie personelu
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Personel→Personnel", aby wejść do interfejsu zarządzania personelem, jak
pokazano na rysunku 2-51 poniżej.

Rysunek 2-51
Krok 2: Wybierz "Wszystkie" lub organizację.
Krok 3: U góry interfejsu wprowadź informację (na przykład Nr, Nazwa, Numer telefonu komórkowego, Numer certyfikatu lub typ dokumentu)
osoby wyszukiwanej, kliknij

wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście osób, jak pokazano na rysunku 2-52 poniżej.

Rysunek 2-52



Uwaga
Po wyszukanie personelu kliknij "Eksportuj", aby wyeksportować odpowiednie informacje przeszukanego personelu do dokumentu.
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2.6 Gość
2.6.1 Informacje o odwiedzających
2.6.1.1 Rejestracja odwiedzających
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Gość→Gość informacje", aby wejść do interfejsu informacji o użytkowniku, jak
pokazano na rysunku 2-53 poniżej.

Rysunek 5-23

Krok 2: Kliknij "

Rejestracja gościa", aby wejść do interfejsu rejestracji odwiedzających, jak pokazano na rysunku 2-54 poniżej.

Rysunek 2-54
Krok 3: Prześlij zdjęcia odwiedzających, zarejestruj informacje o odwiedzających, kliknij "Prześlij", aby zakończyć rejestrację odwiedzających, jak
pokazano na rysunku 2-55 poniżej.

Rysunek 2-55



Uwaga
Podczas rejestrowania informacji o odwiedzających, płeć, typ certyfikatu, jednostka odwiedzająca, odwiedzony personel i odwiedzone działy
są opcjonalnymi elementami, inne elementy z "*" są wymaganymi elementami.
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2.6.1.2 Wyświetlanie rekordów odwiedzających
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Gość→Gość - informacje", aby wejść do interfejsu informacji o użytkowniku, jak
pokazano na rysunku 2-56 poniżej.

Rysunek 2-56
Krok 2: Aby wyświetlić wszystkie informacje o odwiedzających, możesz włączyć strony według "".



Uwaga
W górnej części interfejsu wprowadź informacje (takie jak Nazwa odwiedzającego, Płeć, Nr certyfikatu, Nr telefonu komórkowego, Stan,
Obszar dostępny lub Źródło) informacji o użytkowniku, kliknij "

", wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście odwiedzających.
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2.7 Raport
2.7.1 Dostęp personelu
Rekordy dostępu personelu są używane do wyświetlania i eksportowania wszystkich rekordów normalnego dostępu, w tym wewnętrznych
rekordów personelu i rekordów gości.

2.7.1.1 Widok dostępu personelu
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "Raport→Dostęp personelu", aby wejść do interfejsu dostępu personelu,
jak pokazano na rysunku 2-57 poniżej.

Rysunek 2-57
Krok 2: Aby wyświetlić wszystkie rekordy przechodniów na liście rekordów dostępu personelu (wyświetlanej w kolejności od teraz do przeszłości),
możesz przejść na inną stronę



Uwaga
W górnej części interfejsu rekordu dostępu personelu można wprowadzić pewne informacje o przechodniach (takie jak nr personelu, nazwa,
numer telefonu komórkowego, typ certyfikatu, nr certyfikatu, typ personelu, typ personelu, nazwa działu, dostępny obszar, czas lub nazwa
urządzenia), kliknąć "

", a wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście dostępu do personelu.

2.7.1.2 Eksport raportów dostępu
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "Zgłoś→Personnel Access", aby przejść do interfejsu dostępu personelu.
Krok 2: Kliknij "Eksportuj", wybierz format pliku (CSV/TXT/Word/Excel) i wyeksportuj rekordy dostępu personelu jako plik.

2.7.2 Nieprawidłowy dostęp
Nieprawidłowy dostęp służy do wyświetlania i eksportowania wszystkich nieprawidłowych rekordów wejścia i wyjścia, takich jak "Brak maski",
"Obcy", "Nieprawidłowa temperatura".

2.7.2.1 Widok nieprawidłowy dostęp
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Raport→Nietypowy dostęp", aby wejść do interfejsu dostępu, jak pokazano na
rysunku 2-58 poniżej.

Rysunek 2-58
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Krok 2: Aby wyświetlić wszystkie rekordy przechodniów na liście rekordów dostępu (wyświetlanej w kolejności od teraz do przeszłości), możesz
przejść na inną stronę



Uwaga
W górnej części nieprawidłowego interfejsu rekordu ruchu można wprowadzić informacje o określonej nieprawidłowej osobie ruchu
drogowego (takie jak numer personelu, nazwa, nr telefonu komórkowego, typ certyfikatu, nr certyfikatu, typ personelu, stan, nazwa działu,
dostępny obszar, czas, nazwa urządzenia lub wyjątek), a wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście nieprawidłowego dostępu.

2.7.2.2 Eksportowanie raportu nietypowego dostępu
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Raport→Nietypowy dostęp", aby wejść do interfejsu dostępu.
Krok 2: Kliknij "Eksportuj", wybierz format pliku (CSV/ TXT / Word / Excel) i wyeksportuj nieprawidłowe rekordy dostępu jako plik.

2.7.3 Gość
Zakładka służy do wyświetlania i eksportowania wszystkich rekordów odwiedzających.

2.7.3.1 Wyświetl odwiedzającego
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Raport→Odwiedzający", aby wejść do interfejsu odwiedzających, jak pokazano
na rysunku 2-59 poniżej.

Rysunek 2-59
Krok 2: Aby wyświetlić wszystkie rekordy odwiedzających na liście odwiedzających (wyświetlane w kolejności od teraz do przeszłości), możesz
przejść na inną stronę.



Uwaga
W górnej części interfejsu rekordu odwiedzającego można wprowadzić określone informacje o odwiedzających (takie jak Nazwa
odwiedzającego, Numer telefonu komórkowego, Typ certyfikatu, Nr certyfikatu, Czas, Dostępny obszar lub Źródło), "", wyniki wyszukiwania
są wyświetlane na liście odwiedzających.

2.7.3.2 Raport gości
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Raport→Odwiedzający", aby wejść do interfejsu Odwiedzających.
Krok 2: Kliknij "Eksportuj", wybierz format pliku (CSV / TXT / Word / Excel), aby wyeksportować plik.
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2.8 System
2.8.1 Strefa
Obszar można podzielić na wiele stref zgodnie z rzeczywistymi potrzebami użytkowników, gdzie można dodawać, edytować i usuwać urządzenia.

2.8.1.1 Dodaj obszar
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "System→Strefa", aby wejść do interfejsu zarządzania obszarem, jak
pokazano na rysunku 2-60 poniżej.

Rysunek 2-60
Krok 2: Kliknij

"

Dodaj", wprowadź nowo dodane informacje o obszarze (nr strefy, nazwa strefy), jak pokazano na rysunku 2-61 poniżej.

Rysunek 2-61
Krok 3: Kliknij "Prześlij", aby ukończyć dodawanie obszaru, jak pokazano na rysunku 2-62 poniżej.

Rysunek 2-62

2.8.1.2 Edytuj obszar
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "System→Strefa", aby wejść do interfejsu zarządzania obszarem, jak
pokazano na rysunku 2-63 poniżej.

Rysunek 2-63
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Krok 2: Kliknij "
" obszaru, który chcesz edytować, wprowadź informacje o obszarze, kliknij "Prześlij", aby zakończyć edycję obszaru, jak
pokazano na rysunku 2-64 poniżej.

Rysunek 2-64

2.8.1.3 Usuń obszar
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "System→Strefa", aby wejść do interfejsu zarządzania obszarem, jak
pokazano na rysunku 2-65 poniżej.

Rysunek 2-65
Krok 2: Kliknij obszar, który chcesz usunąć



"→Potwierdź", aby zakończyć usuwanie obszaru.

Uwaga
Obszar domyślny można edytować tylko i nie można go usunąć.

2.8.2 Użytkownik
Zarządzanie użytkownikami służy do wyświetlania, dodawania, edytowania i usuwania kont platformy urządzeń inteligentnych.

2.8.2.1 Dodawanie użytkowników
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "System→Użytkownik", aby wejść do interfejsu zarządzania użytkownikiem, jak
pokazano na rysunku 2-66 poniżej.

Rysunek 2-66
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Krok 2: Kliknij "

Dodaj", wprowadź konto, hasło, potwierdź hasło, wybierz autoryzację uprawnień, jak pokazano na rysunku 2-67 poniżej.

Rysunek 2-67
Krok 3: Kliknij "Prześlij", aby zakończyć dodawanie użytkownika, jak pokazano na rysunku 2-68 poniżej.

Rysunek 2-68



Uwaga
Domyślne uprawnienia systemu są tylko dla administratora i użytkownika domyślnego. Jeśli trzeba go zmodyfikować, należy przejść do
interfejsu zarządzania rolami, aby dodać role w razie potrzeby.

2.8.2.2 Edytuj użytkownika
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "System→Użytkownik", aby wejść do interfejsu zarządzania użytkownikiem, jak
pokazano na rysunku 2-69 poniżej.

Rysunek 2-69
Krok 2: Kliknij "
" użytkownika, którego chcesz edytować, wprowadź konto i uprawnienia, kliknij "Prześlij", aby zakończyć edycję użytkownika,
jak pokazano na rysunku 2-70 poniżej.

Rysunek 2-70
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2.8.2.3 Usuń użytkownika
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "System→Użytkownik", aby wejść do interfejsu zarządzania użytkownikiem, jak
pokazano na rysunku 2-71 poniżej.

Rysunek 2-71
Krok 2: Kliknij konto, które chcesz usunąć "



→Potwierź", aby zakończyć usuwanie konta.

Uwaga
Konto administratora można edytować, nie można go usunąć.

2.8.3 Rola
Zarządzanie rolami konfiguruje role użytkowników z różnymi uprawnieniami zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, można dodawać, edytować i
usuwać role.

2.8.3.1 Dodanie roli
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "System→Rola", aby wejść do interfejsu zarządzania rolami, jak pokazano
na rysunku 2-72 poniżej.

Rysunek 2-72

36
© 2021 CBC Poland Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SDP2000 – Instrukcja obsługi

Krok 2: Kliknij "

Dodaj", wprowadź nazwę roli i skonfiguruj uprawnienia, jak pokazano na rysunku 2-73 poniżej.

Rysunek 2-73
Krok 3: Kliknij "Prześlij", aby zakończyć dodawanie roli, jak pokazano na rysunku 2-74 poniżej.

Rysunek 2-74

2.8.3.2 Rola edycji
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "System→Rola", aby wejść do interfejsu zarządzania użytkownikiem, jak pokazano
na rysunku 2-75 poniżej.

Rysunek 2-75
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Krok 2: Kliknij " " roli, którą chcesz edytować, zmodyfikuj nazwę roli i konfigurację uprawnień, kliknij "Prześlij", aby zakończyć edycję
użytkownika, jak pokazano na rysunku 2-76 poniżej.

Rysunek 2-76

2.8.3.3 Usuń rolę
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "System→Rola", aby wejść do interfejsu zarządzania użytkownikiem, jak pokazano
na rysunku 2-77 poniżej.

Rysunek 2-77
Krok 2: Kliknij rolę, którą chcesz usunąć "



→Potwierdź", aby zakończyć usuwanie roli.

Uwaga
Rola administratora może być edytowana, nie można jej usunąć.
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2.8.4 Logi
Zarządzanie logami służy do wykonywania zapytań i eksportowania wszystkich logów platformy.

2.8.4.1 Dziennik zapytań
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "System→Logi", aby wejść do interfejsu zarządzania dziennikami, jak pokazano na
rysunku 2-78 poniżej.

Rysunek 2-78
Krok 2: Zobacz dzienniki.
Dziennik zapytań, w górnej części interfejsu zarządzania dziennikiem, wprowadź informacje związane z dziennikiem zapytań(takie jak Użytkownik
operacji, Czas operacji, Moduł operacji, Typ operacji), kliknij "
dziennika, jak pokazano na rysunku 2-79 poniżej.

" i dzienniki, które pasują do kryteriów wyszukiwania są wyświetlane na liście

Rysunek 2-79

2.8.4.2 Eksport logów
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "System→Logi", aby przejść do interfejsu zarządzania dziennikami.
Krok 2: kliknij "Eksportuj", wybierz format pliku (CSV/TXT/Word/Excel) i wyeksportuj wyszukiwane dzienniki w formacie pliku.

2.8.5 Usługa w chmurze*
Usługi w chmurze są używane do aktywacji zarządzania zdalnego za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu. Zarządzanie może
odbywać się kiedy komputer jest w innej sieci niż urządzenie pomiarowe, jednak urządzenie musi być podłączone do chmury.
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij przycisk "System→Usługi chmurowe", aby wejść do interfejsu usługi w chmurze,
jak pokazano na rysunku 2-80 poniżej.

Rysunek 2-80
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Krok 2: Kliknij "Otwórz", wprowadź kod przedsiębiorstwa, jak pokazano na rysunku 5-81 poniżej.

Rysunek 2-81
Krok 3: Kliknij "Potwierdź", aby aktywować usługę w chmurze.



Uwaga
Kod przedsiębiorstwa jest dostarczany przez dostawcę, platformę i aplikację używają tego samego kodu przedsiębiorstwa, a aplikacja może
być używana normalnie.
*USŁUGA CHMUROWA NIE JEST JESZCZE OBSŁUGIWANA

2.8.6 Ustawienia systemowe
Ustawienia systemowe służą do ustawiania języka platformy urządzeń inteligentnych.
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "System→Ustawienia systemowe", aby wejść do interfejsu ustawień systemu, jak
pokazano na rysunku 2-82 poniżej.

Rysunek 2-82
Krok 2: Kliknij "Wybierz", wybierz język, jak pokazano na rysunku 2-83 poniżej.

Rysunek 2-83
Krok 3: Kliknij "Zapisz", aby zapisać ustawienie, system automatycznie przełącza języki.
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2.9 Frekwencja*
Zarządzanie obecnością zarządza frekwencją pracowników i ustawiając punkty obecności i rozwiązania dotyczące frekwencji.

2.9.1 Punkt obecności
Punkt obecności oznacza miejsce obecności, takie jak recepcja lub drzwi biura. Tutaj możesz dodawać, edytować i usuwać punkty obecności.

2.9.1.1 Dodanie punktu obecności
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: W interfejsie platformy urządzenia inteligentnego kliknij "Frekwencja→Punkt obecności", aby wprowadzić interfejs punktu obecności, jak
pokazano na rysunku 2-84.

Rysunek 2-84
Step 2:

Kliknij "

Dodaj", jak pokazano na rysunku 2-85.

Rysunek 2-85
Krok 3: Wypełnij informacje o punkcie obecności (nazwa punktu obecności, obszar, urządzenie obecności) i kliknij "Prześlij", aby zakończyć
dodawanie punktu obecności, jak pokazano na rysunku 5-86 poniżej.

Rysunek 2-86
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2.9.1.2 Edycja punktu obecności
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: Kliknij "Zarządzanie obecnością → punkt obecności" na interfejsie inteligentnej platformy terminalowej, aby wejść do interfejsu punktu
obecności, jak pokazano na rysunku 2-87.

Rysunek 2-87
Krok 2: Kliknij "" punktu obecności, który ma być edytowany, jak pokazano na rysunku 2-88.

Rysunek 2-88
Krok 3: Zmodyfikuj informacje o punkcie obecności (nazwa, obszar i wyposażenie obecności) i kliknij przycisk "Prześlij", aby zakończyć modyfikację.

2.9.1.3 Usuwanie punktu obecności
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: Kliknij "Zarządzanie obecnością → punkt obecności" na interfejsie inteligentnej platformy terminalowej, aby wejść do interfejsu punktu
obecności, jak pokazano na rysunku 2-89.

Rysunek 2-89
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Krok 2: Kliknij "→OK", aby zakończyć punkt obecności do usunięcia, jak pokazano na rysunku 2-90.

Rysunek 2-90
Uwaga


Można wybrać wiele punktów obecności do usunięcia i kliknij "
czasie.

", aby usunąć wiele punktów obecności w tym samym

2.9.2 Program obecności
Ustaw rozwiązanie dotyczące obecności zgodnie z rzeczywistymi potrzebami każdego działu, takimi jak godziny pracy działu biznesowego i działu
badawczo-rozwojowego.

2.9.2.1 Nowy Program Obecności
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: Kliknij "Zarządzanie obecnością→ Program obecności" na interfejsie inteligentnej platformy terminalowej, aby wprowadzić interfejs
ustawień programu obecności, jak pokazano na rysunku 2-91.

Rysunek 2-91
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Krok 2: Kliknij "Dodaj", aby ustawić rozwiązanie obecności (ustaw nazwę rozwiązania, wybierz odpowiedni dział, ustaw czas obecności, dzień
roboczy i stan nadgodzin), jak pokazano na rysunku 5-92 poniżej.

Rysunek 2-92
Krok 3: Kliknij "Potwierdź", aby zakończyć nowe rozwiązanie obecności, jak pokazano na rysunku 2-93 poniżej.

Rysunek 2-93




Uwaga
Obsługa, aby ustawić frekwencję wielu działów w tym samym czasie, gdy ustawić program obecności.
Każdy dział może skonfigurować program obecności.

2.9.2.2 Edycja programu obecności
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: Kliknij "Zarządzanie obecnością→ Program obecności" na interfejsie inteligentnej platformy terminalowej, aby wprowadzić interfejs
ustawień programu obecności, jak pokazano na rysunku 2-94.

Rysunek 2-94
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Krok 2: Kliknij "", aby edytować rozwiązanie obecności, jak pokazano na rysunku 2-95 poniżej.

Rysunek 2-95
Krok 3: Zmodyfikuj rozwiązanie do uczestnictwa zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i kliknij "Potwierdź".

2.9.2.3 Usuń program obecności
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: Kliknij "Zarządzanie obecnością→ Program obecności" na interfejsie inteligentnej platformy terminalowej, aby wprowadzić interfejs
ustawień programu obecności, jak pokazano na rysunku 5-96.

Rysunek 2-96
Krok 2: Kliknij "→Confirm", aby zakończyć rozwiązanie do usunięcia, jak pokazano na rysunku 2-97 poniżej.

Rysunek 2-97
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Uwaga


Można wybrać wiele rozwiązań obecności, a następnie kliknij przycisk "
tym samym czasie.

", aby usunąć wiele rozwiązań obecności w

2.9.3 Raporty wejść
Rekord zarejestrowania/wyjścia służy do przeglądania i eksportowania rekordów personelu w różnych działach, w tym czasu, miejsca i godzin
zarejestrowania/wyjścia.

2.9.3.1 Wyświetlanie rekordu zegara
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: Kliknij "Obecność→Sprawdzanie w raportach" na interfejsie inteligentnej platformy terminalowej, aby wprowadzić interfejs ustawienia
rekordu odprawy/wyjścia, jak pokazano na rysunku 2-98.

Rysunek 2-98
Krok 2: Wyświetl wszystkie rekordy odwiedzających na liście odwiedzających (wyświetlane w kolejności od teraz do przeszłości) i możesz przekręcić
stronę przez "".



Uwaga
W interfejsie rekordu rejestrowania/wyjścia można wypełnić informacje dotyczące rejestracji i wyjścia (takie jak numer personelu, nazwa,
nazwa działu, obszar rejestracji/wyjścia, urządzenie wyrejestrowane/wychodzące, czas rejestracji/wyjścia) w interfejsie rekordu
rejestracji/wyjścia, a następnie kliknij przycisk "", a następnie wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony na liście.

2.9.3.2 Eksport zapisu zegara/wyjścia
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: Kliknij „Obecność→Sprawdzanie w raportach" na interfejsie inteligentnej platformy terminalowej, aby wprowadzić interfejs ustawienia
rekordu ewidencjonowania/wyjścia.
Krok 2: Kliknij "Eksportuj", a następnie wybierz format pliku (CSVTXT / Word / Excel), aby wyeksportować plik.

2.9.4 Raport obecności
Rekord frekwencji służy do wyświetlania i eksportowania statusu obecności personelu w różnych działach, takich jak normalny, nieobecny,
wcześniejsze wyjście i nadgodziny.
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2.9.4.1 Zobacz raport obecności
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: Kliknij "Zarządzanie obecnością→ rekord frekwencji" na interfejsie inteligentnej platformy terminalowej, aby wejść do interfejsu rekordu
obecności, jak pokazano na rysunku 2-99.

Rysunek 2-99
Krok 2: Wyświetl wszystkie rekordy odwiedzających na liście odwiedzających (wyświetlane w kolejności od teraz do przeszłości) i możesz przekręcić
stronę przez "".



Uwaga
W interfejsie rekordu obecności można wypełnić informacje o obecności (takie jak numer personelu, nazwa, nazwa działu, obszar rejestracji
w/wyjścia, urządzenie wyrejestrowane/wychodzące, czas rejestracji/wyjścia) w interfejsie rekordu obecności, a następnie "", a następnie
wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony na liście.

2.9.4.2 Rekord frekwencji eksportowej
Konkretne kroki są następujące:
Krok 1: Kliknij "Zarządzanie obecnością→ Rekord frekwencji" na interfejsie inteligentnej platformy terminalowej, aby wejść do interfejsu rekordu
obecności.
Krok 2: Kliknij "Eksportuj" i wybierz format pliku (CSV/TXT/Word/Excel), aby wyeksportować plik.
* NIE DOSTĘPNE W TEJ WERSJI SDP2000 I EN7-S02T/EN7-S02T-W/EN7-S02T-W (ALARM)
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