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Konfigurace 

Konfigurace databázového propojení IDTECK komunikačního serveru 
 
Pokud je program instalován poprvé, je nutné nakonfigurovat propojení databázového serveru. 
 

1. Spusťte [Start] > [Programy] > [IDTECK] > [IDTECK Standard Config]. 
 

2. Klikněte na [IDTECK Server Setup] v [Systém Task]. 

 
 

Vyzkoušejte připojení k databázi tlačítkem [Connection Test]. 
 

 
 

Potom zavřete okno tlačítkem [OK]. 
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Spustit IDTECK komunikační server 
 

 
 

1. Jděte do položky Server Setup. 

 
 

2. Po volbě sub menu [Database Setting] v menu [Setup] klikněte v pravém poli na Mssql. 
Zkontrolujte implicitní nastavení v [Server IP], [Database Name] a [User Name]. Zadejte heslo 
použité při instalaci Microsoft SQL Server 2008 Express Edition do pole [User Password]. 

 
3. V poli [Server IP] zadejte název databáze serveru. Implicitní název databáze se základním 

nastavením je "(local)\IDTECK". Použijte implicitní nastavení "(local)\IDTECK". "(local)" 
použijte, pokud je server databáze instalován na stejném počítači. Pokud je databázový 
server instalován na jiném počítači, zadejte IP adresu počítače. 

 
4. Do pole [Database Name] zadejte název databáze použité v Standard. Použijte implicitní 

název databáze STARWATCH_PRO. 
 

5. Do pole [User Name] zadejte přihlašovací ID pro přístup do Microsoft SQL Server 2008 Expres 
Edition. Použijte implicitní "sa". Do pole [User Password] zadejte heslo, které jste použili při 
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instalaci Microsoft SQL Server 2008 Expres Edition. Pokud jste instalovali databázi se 
základním nastavením, implicitní heslo je "4321". 

 
6. V poli [Authentication] zvolte možnost DB Server Authentication. 

 
7. Zvolte [Use Site] v menu [Setup]. Již registrovaná umístění se zobrazí ve výpisu v pravém 

okně [Site List]. Do pole [Site ID] v Implicitním umístění Default Site zadejte kód 1. Pokud 
existuje více serveru, nastavte kód požadovaného místa, které bude komunikovat s 
komunikačním serverem. 

 
 

8. Po ukončení konfigurace klikněte na [OK]. 
 

9. Klikněte na [Restart server] v menu [System Task]. 
 

10. IDTECK komunikační server bude restartován a změny provedené v databázi a v nastavení 
budou platné. 
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Přihlášení a počáteční nastavení 

Přihlášení do IDTECK Standard 
 

1. Spusťte [Start] > [Všechny programy] > [IDTECK]. 
 

2. Zadejte "admin" do pole [Login ID] a heslo "admin" do pole [Password] a klikněte na [LOGIN]. 
 

Pozor nepřekračujte hodnoty LIGHT verze (500 osob a pouze 10 dveří), jinak bude 
vyžadována plná licence, s hardware klíčem!! 

 
 

 
 

Stiskněte "LOGIN". 
 

Jazyk 
 

1. V horním menu zvolte [Nástroje] > [Jazyk - nastavení]. 
 

2. Ze záložky [Jazyk - nastavení] zvolte [Česky]. 
 

 
 

3. Na liště nástrojů klikněte na Uložit <  > pro uložení zadaných údajů. 
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Nastavení budovy a podlaží 
 

1. V horním menu zvolte [Systém] > [Budova/podlaží - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Vložte název budovy do zadávacího okna [Budova]. 
 

4. V levém okně [Seznam dostupných podlaží] zvolte podlaží, které má být zahrnuto do budovy 

a pomocí tlačítka pravé šipky <  > je přesuňte doprava. Můžete také použít přetažení 
položky pomocí myši. 

 

5. Klikněte na příkaz Uložit <  > v liště nástrojů pro uložení zadaných údajů. 
 
! Zadávací okénko se žlutým pozadím označuje, že pole musí být vyplněno. 
 

Nastavení serveru 
 
Tato část vás provede propojením mezi PC s nainstalovaným IDTECK a komunikačním serverem. V 
programu IDTECK klient můžete zvolit monitorované místo ze seznamu definovaných míst. 
 
V programu IDTECK může být přidáno až 10 míst, každé místo vyžaduje svůj vlastní komunikační 
server. 
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1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Server - nastavení]. 

 
 

2. Po přidání místa použijte pro editaci informací o místě místo funkce Nový funkci rychlého 
vyhledání Rychle vyhledat, protože server má implicitně nastavené hodnoty. Klikněte na 
[Rychle vyhledat] v levém horním rohu a zvolte implicitní hodnotu Default Site. 

 
! Pokud bylo místo nově přidáno, nastavení Síť v komunikačním serveru musí být provedeno znovu. 

V programu Klient nelze registrovat nové místo ani vymazat již existující. 
 

3. Editujte [Síť]. 
 

4. [IP komunikačního serveru]: Zadejte IP adresu počítače, na kterém je nainstalovaný 
komunikační server. 

 
5. Zkontrolujte Port. Doporučuje se používat implicitní port 51008. 

 
! Pokud je tento port změněn, komunikace s programem komunikační server nemusí být navázána. 

Pokud změníte tento port, proveďte stejnou změnu také v komunikačním serveru. 
 

6. Zkontrolujte, zda je označeno [Použít]. 
 
! Pokud není označeno [Použít], komunikace s odpovídajícím komunikačním serverem nabude 

navázána. Tato vlastnost může být použita, pokud se záměrně nechcete dočasně spojit s určitým 
serverem. 

 
7. Pomocí testu propojení [Test spojení] zkontrolujte, zda je správně propojen ke 

komunikačnímu serveru. 
 

8. Klikněte na Uložit <  > v liště nástrojů pro uložení zadaných údajů. 
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Nastavení linky (sériová komunikace) 
 
Pro každý server může být přiřazeno až 100 linek. Ke každé lince může být připojeno až 32 kontrolérů 
pomocí sériové komunikace (může se měnit v závislosti na specifikaci kontroléru). Pro komunikaci 
v síti (LAN) může být jen jedna linka připojena k jednomu kontroléru. 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 
POZOR: Na sériové lince, není možné používat různé typy kontrolérů (ICON100 a ITDC) mají různé 
komunikační rychlosti!!!!  
 

1. V horním menu zvolte [Systém ] > [Linka - nastavení]. 

 
 

2. Zvolte [Síť]. 
 

3. Zadejte [Linka]. 
 

4. Zvolte typ komunikace [Typ komunikace]. Pokud je komunikace se zařízením sériová, zvolte 
[Sériová komunikace]. 

 
5. Označte [Použít]. 

 
! Pokud není označeno [Použít], zařízení připojené ke zvolené smyčce nebude komunikovat. 
 

6. Nastavte interval dotazování [Pooling rychlost(ms)]. Použijte implicitní hodnotu 200. 
 

7. Přejděte do záložky [Sériová komunikace]. 
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8. Nastavte [Komunikační Port]. 
 

9. Nastavte okno [Rychlost]. 
 
! Rychlost komunikace se mění v závislosti na zařízení. Protože se rychlost komunikace může měnit v 

závislosti na zařízení, nahlédněte do dokumentace zařízení pro jeho správné nastavení. 
 

10. Klikněte na Uložit <  > v liště nástrojů pro uložení zadaných údajů. 
 

11. Pokud se zobrazí zpráva "Chcete restartovat komunikační server? ", klikněte na [Ano (Y)]. 
 
! Pokud běží program komunikační server a konfigurace je provedena správně, komunikační server 

se restartuje. Pokud program neběží, nebo informace o serveru jsou chybně nakonfigurovány, 
komunikační server po restartu nenaběhne. 

 

Nastavení linky (síťová komunikace) 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Linka - nastavení]. 
 

2. Zvolte [Síť]. 
 

3. Zadejte [Linka]. 
 

4. Zvolte typ komunikace [Typ komunikace]. Zvolte [LAN komunikace] pro síť TCP/IP. 
 

5. Označte [Použít]. 
 
! Pokud není označeno [Použít], zařízení připojené ke zvolené smyčce nebude komunikovat. 
 

6. Nastavte interval dotazování [Pooling rychlost (ms)]. Použijte implicitní hodnotu 200. 
 

7. Přejděte do záložky [LAN komunikace]. 
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8. Klikněte na [Automaticky vyhledat linku]. 
 

! Vyhledá a zobrazí všechna zařízení nalezená na lokální síti. Zařízení už přidaná jsou označená ve 
sloupci "Použít". 

 
! Pokud je použit operační systém Windows Vista, Windows 7, pak funkce Automaticky vyhledat 

linku vyžaduje vyřazení Windows Firewall. (Zvolte záložku [Exception] v [Control Panel] > [Security 
Center] > [Windows Firewall]. Pro instalaci, klikněte na [Nový program]). 

 
9. Zvolte zařízení, které má být přidáno do smyčky podle výsledků vyhledávání a použijte přitom 

tlačítko šipky dolů <  > pro pohyb dolů. Zařízení přidaná na konec seznamu se zaregistrují 
do stejného serveru, ale odlišné linky. Editujte vlastnosti sítě pro přidaná zařízení, jako jsou IP 
adresy, masky, brány, čísla portů a přenosová rychlost. 

 

Název Popis 

IP adresa Zadejte IP adresu připojovaného zařízení 

Maska Zadejte masku připojovaného zařízení 

Brána Zadejte adresu brány připojovaného zařízení 

Port Zadejte číslo portu pro komunikaci s přidaným zařízením. 
Doporučuje se používat implicitní hodnotu 5000. 

Přenosová rychlost - 
baud/s 

Zadejte přenosovou rychlost baud/s síťového převodníku, ta 
určuje rychlost komunikace. 

 
10. Kliknutím na [Použít] se změny provedou. 

 

11. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte změny. 
 

12. Pokud se zobrazí zpráva "Chcete restartovat komunikační server?", klikněte na [Ano (Y)]. 
 

! Pokud běží program komunikační server a konfigurace místa je provedena správně, komunikační 
server se restartuje. Pokud komunikační server neběží, nebo informace o síti jsou chybně 
nakonfigurovány, komunikační server nemusí po restartu naběhnout. 

Nastavení zařízení 
 
Při sériové komunikaci konfigurujte zařízení připojená do linky. Při síťové (LAN) komunikaci 
konfigurujte jedno zařízení pro každou linku. 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V horním menu zvolte [Správa - systému] > [Zařízení - nastavení]. 
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2. Zvolte [Síť]. 
 

3. Zvolte [Linka]. 
 

4. Zvolte typ zařízení [Zařízení typ]. Pro přístup ke kontroléru zvolte [Kontrolér] a dále 
[Nastavení biometrické čtečky] pro čtečku otisků prstů. 

 
! Výrobky sérií ITDC,ITDCSR(4dveřové),ICON100(1dveře),ELEVATOR384(výtah) jsou kontroléry a řada 

LX007 a FINGER007 a jiné jsou čtečky otisků prstů. 
 

5. Zvolte typ zařízení, které má být konfigurováno v [Vyberte zařízení]. 
 

6. Zvolte počet dveří [Zařízení počet dveří]. Počet dveří se mění podle vybraného zařízení. 
 
! Výrobky sérií ICON100, LX007, FINGER007,LX505 mají počet dveří 1x, výrobky série ITDC a ITDCSR 

mají počet dveří 2 až 4. (2x dveře oboustranně; 2x jednostranně a 1x oboustranně; 4x 
jednostranně) Pozor nelze zpětně editovat. Musíte to smazat a nakonfigurovat znovu! 

 
7. Zvolte adresu zařízení [Adresa zařízení]. Každý kontrolér má svoji komunikační adresu. 

 
! Nastavení komunikační adresy se liší výrobek od výrobku. Pro nastavení komunikační adresy 

zařízení se odkazujeme na detaily popsané v manuálu k danému typu. 
 
! Upozorňujeme, že komunikační adresy konfigurované v programu a odpovídající adresy v zařízení si 

musí pro správnou vzájemnou komunikaci odpovídat. 
 

8. Zadejte zařízení [Zařízení]. 
 

9. Označte [Použít]. 
 

10. Pro uložení klikněte na Uložit <  > v liště nástrojů. 
 

11. Po zobrazení zprávy: "Chcete restartovat komunikační server?" klikněte na [Ano(Y)]. 
 
! Pokud program Komunikační server běží a je správně nastavena konfigurace místa, komunikační 

server normálně restartuje. Pokud komunikační server neběží, nebo informace sítě nejsou správně 
nakonfigurovány, komunikační server nemusí při restartu naběhnout. 
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Nastavení dveří 
 
V uloženém seznamu zvolte síť a linku a klikněte na dveře. 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V horním menu zvolte [Správa - systému] > [Dveře - nastavení]. 

 
 

2. Zvolte [Síť]. 
 

3. Zvolte [Linka]. 
 

4. Zvolte zařízení [Zařízení]. Podle zvoleného typu zařízení se počet záložek dveří může měnit. 
Při volbě zařízení se čtyřmi dveřmi se zobrazí 4 záložky nastavení. 

 
5. Zadejte název dveří [Název dveří]. 

 
6. Zvolte oblast [Oblast]. (Podlaží v budově, musí už být nastaveno) 

 
7. Nastavte [Čtečka IN] a [Čtečka Out]. Pokud je čtecí zařízení instalováno pouze pro vstup, 

nastavte pouze [Čtečka IN]. Pro používání čtečky nastavte u každého pole [Použít / Nepoužít]. 
 

8. Vstupte do položky [Název čtečky]. 
 

9. Zvolte typ čtečky [Typ čtečky]. 
 
! Pro standardní čtečky zvolte Proximitní čtečka. Pro řadu LX007 a LX005 také zvolte Proximitní 

čtečka, protože tyto samostatné kontroléry mají vlastní zabudovanou čtečku. Pro čtečku 
s klávesnicí RFK101, RFK101V zvolte Proximitní čtečka s klávesnicí. Pro LX006, a FGR006 zvolte 
Biometrická čtečka otisků prstů. 

 

10. Klikněte na Uložit <  > v liště nástrojů pro uložení zadaných údajů. 
 



IDTECK STANDARD 

15 

Nastavení čtečky 

 
Nastavení čtečky - nastavuje výstupy ze čtečky. Když používáte defaultní nastavení, nemusíte 
nastavovat tyto funkce. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa - systému ] > [Čtečka - nastavení]. 

 
 

2. Zvolte [Síť]. 
 

3. Zvolte [Linka]. 
 

4. Zvolte zařízení [Zařízení]. V okně se zobrazí seznam akcí. Vyberte řádek, který chcete použít a 
označte. 
 

5. U vybraného výstupu nastavte požadovaný čas. 
 

6. Klikněte na Uložit <  > v liště nástrojů pro uložení zadaných údajů. 
 
POZOR Nenastavujte hodnotu výstupu na 99 sekund, nastalo by zablokování výstupu, až do resetu 
napájením, nebo přes Integrované monitorování! 
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Nastavení vstupu 
 
Nastavení vstupu - nastavuje vstupy na výstupy. Když používáte defaultní nastavení, nemusíte 
nastavovat tyto funkce. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa - systému ] > [Nastavení vstupu]. 

 
 

2. Zvolte [Síť]. 
 

3. Zvolte [Linka]. 
 

4. Zvolte zařízení [Zařízení]. V okně se zobrazí seznam vstupů. Vyberte řádek, který chcete 
použít a označte. 
 

5. Zadejte název vstupu do [Název vstupu]. 
 

6. Zadejte typ vstupu do [Vstup typ]. 
 

7. Zvolte [Typ signálu] (NO/NC), pouze u podporovaných zařízení. 
 

8. Zadejte časový plán do [Časový plán] (je-li je požadován). 
 

9. Zadejte budovu a podlaží do [Budova-podlaží], kde se vstup nachází (povinné pole). 
 

10. Pokud se používá integrované monitorování, včetně grafických map [Použij grafickou mapu], 
povolte a vyberte ikonu zobrazení [Ikona]. 
 

11. V záložce Čas výstupu - nastavení, nastavte požadovaný čas výstupu. 
 

12. Klikněte na Uložit <  > v liště nástrojů pro uložení zadaných údajů. 
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Nastavení výstupu 
 
Nastavení výstupu - nastavuje výstupy. Když používáte defaultní nastavení, nemusíte nastavovat tyto 
funkce. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa - systému ] > [Výstupní bod - nastavení]. 

 
 

2. Zvolte [Síť]. 
 

3. Zvolte [Linka]. 
 

4. Zvolte zařízení [Zařízení]. V okně se zobrazí seznam výstupů. Vyberte řádek, který chcete 
použít a označte. 
 

5. Zadejte název výstupu do [Název výstupu]. 
 

6. Zadejte typ výstupu do [Typ výstupu]. 
 

7. Zadejte časový plán do [Časový plán] (je-li je požadován). 
 

8. Zadejte budovu a podlaží do [Budova-podlaží], kde se výstup nachází (povinné pole). 
 

9. Pokud se používá integrované monitorování, včetně grafických map [Použij grafickou mapu], 
povolte a vyberte ikonu zobrazení [Ikona]. 
 

10. Klikněte na Uložit <  > v liště nástrojů pro uložení zadaných údajů. 
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Nastavení firmy 
 
Zadání této informace je vyžadováno jako přídavná informace pro každou registraci ID. Všechna další 
informační pole, jiná než název firmy, jsou doplňková a volitelná. 
 
Jméno firmy je klíčové pole pro konfiguraci přístupové skupiny [Přístupová skupina] 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Nastavení firmy]. 

 
 

2. Zadejte název firmy do [Firma]. K informaci o firmě můžete přidat také logo. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení oddělení 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Nastavení oddělení]. 

 
 

2. Zadejte název oddělení do [Oddělení]. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
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Nastavení firmy - oddělení 
 
Definujte oddělení, která budou použita pro každou registrovanou firmu. Oddělení pro každou 
registrovanou firmu můžete volit podle vaší potřeby. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Nastavení firma - oddělení]. 

 
 

2. V okně seznamu [Vyberte firmu] zvolte Company (Firma). 
 

3. Zvolte oddělení firmy v seznamu [Seznam oddělení]. Pomocí tlačítka šipky vpravo <  > 
oddělení přesuňte do [Firma - seznam oddělení]. 

 

4. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
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Nastavení přístupové skupiny 
 
Dveře registrované v okně Nastavení dveří [Dveře nastavení] mohou být přiřazeny přístupové skupině 
[Přístupová skupina] pro povolení přístupu. Každé jednotlivé ID může být přiřazeno přístupové 
skupině, což je pole vyžadované pro registraci ID. 
 

1. V horním menu zvolte [Kontrola přístupu] > [Přístupová skupina - nastavení]. 

 
 

2. V okně [Firma] zvolte Company (Firma default). 
 

3. V okně [Název přístupové skupiny dveří] zadejte název skupiny. 
 

4. Zvolte dveře, které budou přiřazeny přístupové skupině, ze seznamu [Seznam dveří] a 

pomocí tlačítka šipky vpravo <  > oddělení přesuňte do [Seznam dveří ve skupině dveří]. 
 

5. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 
! Pro každé dveře můžete konfigurovat časový plán pro vstup přístupové skupiny. Je také 

podporováno spojování více přístupových skupin. (Seznam skupin dveří) Další detaily naleznete v 
odstavci Nastavení přístupových skupin a Řízení přístupu v tomto manuálu. 
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Správa držitelů karet 
 
Pro každého majitele karty můžete registrovat ID a další informace. 
 

1. V horním menu zvolte [Kontrola přístupu] > [Správa držitelů karet]. 

 
 

2. Zadejte ID zaměstnance do pole [ID zaměstnance]. 
 

3. Zadejte jméno do pole [Jméno]. 
 

4. Zvolte firmu [Firma]. 
 

5. Zvolte oddělení [Oddělení]. 
 
! Pokud neexistuje název firmy, nebo oddělení, vložte název do [Správa systému] > [Firma - 

nastavení] a [Správa systému] > [Oddělení - nastavení]. Nyní nastavte informace o firmě a oddělení 
v [Správa sytému] > [Firma - Oddělení - nastavení]. 

 
6. Přidejte fotografii uživatele. 

 
! Můžete použít soubory bmp, jpg, jpeg, gif, png a wmf. Protože příliš velké soubory obrázků mohou 

způsobit zpoždění při registraci a zobrazení na monitoru, doporučuje se používat malé soubory 
snímků. Doporučuje se použít soubory snímků ve formátu jpg. Doporučuje se použít soubory 
snímků menší než 100 KB. 
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7. Přejděte do záložky [Karta - informace]. 

 
 

8. Podle použití karty označte [Použít kartu]. 
 
! Pokud není označeno [Použít kartu], přístup nebude povolen. 
 

9. V poli [Typ karty] zvolte přístupovou kartu [Přístupová karta]. 
 

10. Zadejte číslo karty do [Číslo karty]. 
 
! Použijte osmimístné nebo desetimístné číslo. Pro model s frekvencí 125kHz zadejte osmimístné 

číslo (první tři číslice 001 až 255, posledních pět číslic 00001 až 65535). Pro model s frekvencí 
13,56kHz (verze SR) zadejte desetimístné číslo (rozsah 0000000001 až 4294967295). 

 
11. Do pole [Heslo] zadejte heslo složené ze čtyř číslic. 

 
12. V poli [Mód karty] zvolte zaměstnance [Zaměstnanec]. 

 
13. Zvolte přístupovou skupinu [Přístupová skupina]. Pozor: Pokud nemáte v záložce (Informace) 

nastavenu firmu a oddělení, tak vám to nenabídne žádné přístupové skupiny. (I když už jsou 
vytvořené) Případně (Skupinu výtahu) 

 
14. Můžete uživateli nastavit individuální přístup do dveří.(Použij, nebo ne, individuální nastavení 

dveří) 
 

15. Klikněte na tlačítko [Vydat] v dolní části displeje. 
 

16. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

17. Kliknutím na tlačítko Vysílání - Poslat <  > na liště nástrojů pošlete informaci o kartě do 
zařízení přiřazených zvolené přístupové skupině. 
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Uspořádání stránky 

Ikony a jejich popis 
 
Popisuje ikony v nástrojové liště programu Standard 
 

• Hlavní ikony 
Běžně používané ikony pro hlavní obrazovku. 

Ikona Název Popis 

 
Obnovit Obnoví zobrazení stavu propojení zařízení 

 
Přidat Přidání nových dat 

 
Editovat Editování existujících dat 

 
Vymazat Vymazání existujících dat 

 
Vysílat Zaslání dat do zařízení 

 
Přijímat Přijímání dat od zařízení 

 

Vysílat 
dávku 

Zaslání dat do zařízení v dávce 

 

Přijímat 
dávku 

Přijímání dat od zařízení v dávce 

 
Zavřít Zavření obrazovky 

 
Nápověda Zobrazení nápovědy pro každé menu 

 

• Další ikony 
Běžně používané ikony pro nové registrace nebo úpravy na obrazovce hlavní obrazovku. 

Ikona Název Popis 

 
Uložit Uložení dat 

 
Vyhledat Vyhledávání dat 

 
Uzavřít Uzavřít nebo opustit stránku 

 
Následující Přechod na následující existující data 

 
Předchozí Přechod na předchozí existující data 
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Hlavní obrazovka 
 
Popisuje standardní rozhraní hlavní obrazovky v programu Standard. 
 
 

 
 

 Název Popis 
� Horní menu Název programu, minimální, maximální a tlačítko konec. 
� Program menu Odhlásit aktuálního uživatele a ukončit program. 
� Hlavní menu Vstup do jednotlivých programovacích menu. 
� Nástroje Vyhledávací menu, nebo editační a funkční tlačítka. 
� Přehled Přehled hardware pro rychlé změny a vyhledávání. 
� Zařízení Zobrazí všechna již registrovaná zařízení, a lze je rovnou editovat, 

nebo, prohlížet si jejich nastavení. 
� Stav spojení Zobrazí stav spojení serveru, linek, kontrolérů, DVR a NVR. 
� Pracovní okno Zobrazí seznam správy systému, a stiskem myši, v horním okně, rozbalí 

příslušné menu. 
	 Stav Zobrazí stav spojení, uživatele, serveru a komunikační sítě. 

 

• Lišta nástrojů 

 

 Vyber firmu: Výběr firmy. 

Pokud uživatel vybere "Vše", budou zpracovány všechny údaje firmy, a pokud uživatel vybere 
konkrétní firmu, budou zpracována data konkrétní firmy. Pokud nejste administrátorem, 
informace nebudou zobrazeny. 


 Obnovit ( ): Obnovení - reset spojení a komunikačního serveru. Stavy se zobrazují na levé 
straně (Okno stav spojení detailně) a obecně v dolní části obrazovky vpravo. 


 Přidat ( ): Ve všech oknech se používá k přidání nové položky do databáze. 


 Editovat ( ): Ve všech oknech se používá pro editování údajů. 


 Vymazat ( ): Ve všech oknech se používá pro vymazání konkrétně označených položek. 


 Vysílat ( ): Poslat konkrétně vybraná (zaškrtnutá data) z výsledků hledání do zařízení. 

1 
3 

2 

5 

8 

4 

9 
7 6 
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 Přijímat ( ): Přijmout konkrétně vybraná (zaškrtnutá data) z výsledků hledání ze zařízení. 


 Vysílat dávku ( ): Pouze hromadné odesílání vyhledaných a označených majitelů karet do 
zařízení. 


 Přijímat dávku ( ): Pouze hromadné přijmutí vyhledaných a označených majitelů karet 
do zařízení. 


 Zavřít ( ): Zavření menu. 


 Nápověda ( ): Zobrazení nápovědy. (jen anglicky) 
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Ovládání systému 

Pomocník pro nastavení zařízení 
 
Po ukončení počáteční instalace pomocník pro nastavení zařízení umožňuje rychlejší a snadnější 
postup nastavení. 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

Průvodce nastavením zařízení - nastavení serveru komunikace 
 

 
 

1. Seznam registrovaných serverů [Seznam registrovaných serverů]: Zobrazuje seznam 
registrovaných serverů. Server zvolíte označení [Použít] a pomocí tlačítka [Test spojení] 
zkontrolujte propojení a úspěšný přechod na další krok. 

 
2. Nastavení serveru [Nastavení serveru]: Pomocí tohoto tlačítka nastavte nový server a 

zaregistrujte jej. 
 
! Zadejte server [Síť] a zadejte IP adresu počítače, na kterém je nainstalován program Komunikační 

server, do okna [Komunikační server IP]. 
 
Použijte implicitní nastavení [Port], které je 51008 a pro uložení klikněte na tlačítko [Ulož]. 
 

3. Test propojení [Test spojení]: Testuje, zda došlo k propojení se zvoleným serverem pomocí 
zadané IP adresy a čísla portu. Pokud dojde k chybě, zkontrolujte správné nastavení IP adresy 
a čísla portu a zda je komunikační server online. 
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Průvodce nastavením zařízení - typ komunikace 
 

1. Zvolte typ komunikace. Zvolte buď sériovou komunikaci [Sériová komunikace] nebo síťovou 
komunikaci [LAN komunikace]. 

 
2. Zvolte požadovaný typ komunikace a klikněte na tlačítko [Další]. 

 

Průvodce nastavením zařízení - nastavení linky (sériová komunikace) 
 

1. Toto nastavení je pro sériovou komunikaci. Nastavení pro síťovou komunikaci je v odstavci 
Síťová komunikace. 

 
2. Klikněte na [Linka nastavení] a přidejte linku. Vstupte do [Linka], zadejte komunikační port 

[Komunikační port], který se používá pro komunikaci se zařízením. Zadejte rychlost 
komunikace se zařízením do okna [Speed). Zkontrolujte zařízení a definujte hodnotu tak, aby 
se rychlost komunikace nelišila od nastavení zařízení. Když ukončíte nastavení, stiskněte 
tlačítko pro uložení [Uložit]. 

 
3. Po ukončení přidání smyčky zvolte uvedenou smyčku a klikněte na tlačítko [Další]. 

 
(Po zobrazení zprávy: "Chcete restartovat komunikační server?" klikněte na [Ano(Y)]). 

 
 

4. V tomto kroku se konfiguruje nastavení zařízení. Vyhledejte kontroléry, se kterými se 
komunikuje přes dříve definovanou, linku a zvolte jeden kontrolér pro registraci. (Na LAN 
lince je vždy jen 1 kontrolér!) Určete rozsah adres, ve kterém je kontrolér vyhledáván. 
Implicitně se automaticky kontrolují adresy v rozsahu mezi 0 a 1. Klikněte na [Automaticky 
vyhledat kontrolér] pro vyhledávání kontroléru v určeném rozsahu. Nalezené kontroléry se 
zobrazí v seznamu [Vyhledané kontroléry]. V seznamu kontrolérů zvolte kontrolér, který 
chcete použít a přetáhněte jej do políčka [Registrované kontroléry] v dolní části obrazovky. 

Pro registraci nebo vymazání můžete také použít šipky nahoru <  > nebo dolů <  >. 
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Pokud je potřebné kontrolér přejmenovat, zvolte sloupec názvů v [Seznam registrovaných 
kontrolérů]. 
POZOR: U ITDC 4 dveřových kontrolérů, musíte v tomto kroku, zvolit počet Dveří 
kontroléru!!! Možné hodnoty jsou 2,3,4, tento parametr nelze později změnit!!!!! Pokud je 
potřeba změna musíte kontrolér vymazat a nakonfigurovat znovu včetně dveří atd.!!! 
Pro přechod k dalšímu kroku klikněte na tlačítko [Následující]. 

 

 
 

5. Potvrďte uloženou informaci. Zkontrolujte, zda je nastavení kontroléru správné a ukončete 
nastavení kliknutím na uložení [Uložit]. 
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Průvodce nastavením zařízení - nastavení linky (síťová komunikace) 
 
Toto je určeno pro nastavení síťové komunikace. 
 

 
 

1. Vyhledejte kontroléry připojené do stejné sítě, jako je síť používaná počítačem s 
nainstalovaným serverem a zaregistrujte kontroléry, které budou používány. 

 
2. Pro vyhledávání kontrolérů připojených ke stejné síti klikněte na tlačítko [Automaticky 

vyhledat linku]. Nalezené kontroléry jsou vypsány v seznamu [Vyhledané linky]. Zvolte 
požadovaný kontrolér v seznamu a přetáhněte jej do okna seznamu v dolní části. Můžete 
také přidat nebo odstranit kontroléry pomocí šipek. Můžete editovat informaci o kontroléru, 
jako je název zařízení a vlastnosti sítě tak, aby odpovídaly konfiguraci aktuální sítě pomocí 
výběru odpovídajícího sloupce. Pro provedení změn v kontroléru klikněte na tlačítko [Použít]. 
Pro přechod na další krok klikněte na [Následující]. 
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! Uživatelé Windows Vista a Windows 7 musí povolit operace firewall následovně: (Zvolte tabulku 
Výjimky [Exceptions] v Ovládací panely [Control Panel] > Centrum zabezpečení [Security Center] Pro 
instalaci Standard klikněte na přidání programů [Nový program]. 

 
4. V tomto kroku se nastaví vlastnosti zařízení. Vyhledejte automaticky kontroléry v již 

nastavené smyčce a zvolte kontrolér ze seznamu nalezených. Definujte rozsah adres 
kontrolérů pro automatické vyhledávání. Implicitně se automaticky kontrolují adresy v 
rozsahu mezi 0 a 1. Klikněte na [Automaticky vyhledat kontrolér] pro vyhledávání kontroléru 
v určeném rozsahu. Nalezené kontroléry se zobrazí v seznamu [Vyhledané kontroléry]. V 
seznamu kontrolérů zvolte kontrolér, který chcete použít a přetáhněte jej do [Seznam 
registrovaných kontrolérů] v dolní části obrazovky. Pro registraci nebo vymazání můžete také 

použít šipky nahoru <  > nebo dolů <  >. Pokud je potřebné kontrolér přejmenovat, 
zvolte sloupec názvů v [Seznam registrovaných kontrolérů]. Pro přechod k dalšímu kroku 
klikněte na tlačítko [Následující]. 

 
5. Potvrďte uloženou informaci. Zkontrolujte, zda je nastavení kontroléru správné a ukončete 

nastavení kliknutím na uložení [Uložit]. 
 

Nastavení budovy a podlaží [Přidání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Budova/podlaží - nastavení]. 

 
 

2. V liště nástrojů klikněte na přidat - Nový <  >. 
 

3. Zadejte název budovy do vstupního okna [Budova]. 
 

4. Zvolte podlaží, které bude přidáno do [Seznam dostupných podlaží] a pomocí tlačítka šipky 

vpravo <  > přesuňte do [Seznam podlaží]. Můžete také použít myš pro přetažení. 
 

5. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
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Nastavení budovy a podlaží [Editace] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Zvolené podlaží se přidá přesunem vpravo <  > nebo vymaže přesunem doleva <  >. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení budovy a podlaží [Vymazání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

Nastavení budovy a podlaží [Vyhledávání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa systému] > [Vyhledat 
Budovu/podlaží]. 
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2. Výsledek hledání budovy a podlaží se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
 

3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete vymazat několik položek 
současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných všechny najednou 

kliknutím na Vymazat <  >. 
 

Nastavení serveru [Přidání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Server - nastavení]. 
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2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 
! Pokud bylo místo nově přidáno, nastavení Síť, v nastavení komunikační server musí být provedeno 

znovu. 
 

3. Klikněte na [Síť]. 
 

4. Zadejte IP adresu počítače [IP komunikačního serveru], na kterém je nainstalován program 
Komunikační server. 

 
5. Zkontrolujte port [Port]. Doporučuje se používat implicitní nastavení 51008. 

 
! Pokud je port změněn, nedojde k spuštění komunikace s programem Komunikační server, pokud 

změníte port, musíte stejně změnit port i v programu Komunikační server. 
 

6. Zkontrolujte označení [Použít]. 
 
! Pokud není označeno [Použít], komunikace s příslušným komunikačním serverem nebude spuštěna. 

Tuto vlastnost lze využít, pokud se záměrně a dočasně nechcete spojit s určitým serverem. 
 

7. Pomocí testu propojení [Test spojení] zkontrolujte, zda je software správně propojen s 
Komunikačním serverem. 

 

8. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení serveru [Editování] 
 

1. Položku, kterou chcete změnit, vyberte pomocí rychlého hledání [Rychle vyhledat] v liště 
nástrojů. 

 
2. Proveďte potřebné změny. 

 
! V programu Klient nemůžete změnit nastavení [Komunikační Server - nastavení komunikace]. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení serveru [Vymazání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. Položku, kterou chcete, vymazat vyberte pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 
! Pokud je místo vymazáno, všechna data odpovídající vymazanému místu (obsažené smyčky, 

zařízení, dveře, vstupní a výstupní informace) jsou vymazána. Nastavení místa v programu 
Komunikační server to musí být provedeno znovu. 
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Nastavení serveru [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa systému] > [Vyhledat 
Síť]. 

 
 

2. Výsledek hledání místa se zobrazí v pravém poli obrazovky. 
 

3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
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Nastavení linky [Přidání - sériová komunikace] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Linka - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zvolte místo [Síť]. 
 

4. Vstupte do nastavení smyčky [Linka]. 
 

5. Zvolte typ komunikace [Typ komunikace]. Zvolte jeden z [Sériová] nebo [Síťová]. V tomto 
případě zvolte sériovou komunikaci [Sériová]. 

 
! Zvolte [Sériová komunikace] pokud komunikace mezi zařízením a serverem probíhá po sériové 

sběrnici. [Síťová komunikace] zvolte, pokud je použita komunikace přes síť LAN. 
 

6. Označte [Použít]. 
 
! Pokud není označeno [Použít], zařízení připojené k zvolené smyčce nebude komunikovat. 
 

7. Nastavte interval dotazování [Pooling speed (ms)]. Doporučené nastavení je na hodnotu 200. 
Optimální interval dotazování se může měnit v závislosti na zařízení. 

 
! Kontrolér přístupu bude komunikovat s řídicím programem při přenosu dat na principu dotazování. 

Rychlost dotazování znamená interval mezi požadavkem na přenos dat z Komunikačního serveru do 
zařízení. 
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8. Přejděte do záložky [Sériová komunikace]. 

 
 

9. Nastavte [Komunikační port]. 
 

10. Nastavte rychlost komunikace v okně [Rychlost]. 
 
! Rychlost komunikace v baudech se mění v závislosti na zařízení. Můžete určit rychlost komunikace 

pro každé zařízení (kontrolér přístupu). Při nastavení rychlosti komunikace musí souhlasit nastavení 
zařízení a nastavení řídicího programu. Pro nastavení rychlosti komunikace zařízení nahlédněte do 
dokumentace zařízení pro další detaily. 

 

11. Klikněte na Uložit <  > v liště nástrojů pro uložení zadaných údajů. 
 

12. Pokud se zobrazí zpráva "Chcete restartovat komunikační server?", klikněte na [Ano (Y)]. 
 
! Pokud běží program Komunikační server a konfigurace sítě je provedena správně, Komunikační 

server se normálně restartuje. Pokud program Standard neběží nebo informace o místě jsou 
chybně nakonfigurovány, komunikační server po restartu nenaběhne. 

 

Nastavení linky [Přidání - síťová komunikace] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Linka - nastavení]. 

 
 

2. V liště nástrojů klikněte na Nový <  >. 
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3. Zvolte místo [Síť]. 
 

4. Vstupte do nastavení smyčky [Linka]. 
 

5. Zvolte typ komunikace [Typ komunikace]. Zvolte jeden z [Sériová komunikace] nebo [Síťová 
komunikace]. V tomto případě zvolte síťovou komunikaci [Síťová komunikace]. 

 
! Zvolte [Sériová komunikace] pokud komunikace mezi zařízením a serverem probíhá po sériové 

sběrnici. [Síťová komunikace] zvolte, pokud je použita komunikace přes síť LAN. 
 

6. Označte [Použít]. 
 
! Pokud není označeno [Použít], zařízení připojené k zvolené smyčce nebude komunikovat. 
 

7. Nastavte interval dotazování [Pooling rychlost(ms)]. Doporučené nastavení je na hodnotu 
200. Optimální interval dotazování se může měnit v závislosti na zařízení. 

 
! Kontrolér přístupu bude komunikovat s řídicím programem při přenosu dat na principu dotazování. 

Rychlost dotazování znamená interval mezi požadavkem na přenos dat z Komunikační server do 
zařízení. 

 
8. Přejděte do záložky [LAN komunikace]. 

 
9. Klikněte na [Auto Vyhledat Linka] 

 
! Začne prohledávání a zobrazí se všechna zařízení nalezená na lokální síti. Právě přidaná zařízení 

jsou označena jako vybraná ve sloupci Použít. Pokud je operační systém Windows Vista nebo 
Windows 7, 8, 10 funkce automatického vyhledávání Automaticky vyhledat linku vyžaduje vypnutí 
zabezpečení Windows Firewall. 

 
! (Zvolte tabulku Výjimky [Exceptions] v Ovládací panely [Control Panel] > Centrum zabezpečení 

[Security Center] brána firewall systému Windows [Windows Firewall]. Pro instalaci Standard 
klikněte na přidání programů [Nový program].) 

 
10. Zvolte zařízení, které má být přidáno do smyčky podle výsledků vyhledávání a použijte přitom 

tlačítko šipky dolů <  > pro pohyb dolů. Editujte vlastnosti sítě pro přidaná zařízení, jako 
jsou IP adresy, Subnet masky, brány, čísla portů a přenosová rychlost. 

Název Popis 

IP adresa Zadejte IP adresu připojovaného zařízení 

Maska Zadejte masku připojovaného zařízení 

Brána Zadejte adresu brány připojovaného zařízení 

Port Zadejte číslo portu pro komunikaci s přidaným zařízením. 
Doporučuje se používat implicitní hodnotu 5000. 

Přenosová rychlost - 
baud/s 

Zdejte přenosovou rychlost baud/s síťového převodníku, ta 
určuje rychlost komunikace. 

 
11. Kliknutím na [Použít] se změny provedou. 

 

12. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

13. Pokud se zobrazí zpráva "Chcete restartovat komunikační server?", klikněte na [Ano (Y)]. 
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! Pokud běží program Komunikační server a konfigurace sítě je provedena správně, komunikační 
server se restartuje. Pokud program Komunikační server neběží, nebo informace o místě jsou 
chybně nakonfigurovány, komunikační server nemusí po restartu naběhnout. 

 

Nastavení linky [Editace] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

4. Pokud se zobrazí zpráva "Chcete restartovat komunikační server?", klikněte na [Ano (Y)]. 
 

Nastavení linky [Vymazání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

4. Pokud se zobrazí zpráva "Chcete restartovat komunikační server?", klikněte na [Ano (Y)]. 
 
! Pokud je linka vymazána, všechna data odpovídající vymazané lince (zahrnutá zařízení, dveře, 

vstupní a výstupní informace) jsou vymazána. 
 



IDTECK STANDARD 

39 

Nastavení linky [Vyhledávání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa systému] > [Vyhledat 
linku]. 

 
 

2. Výsledek hledání linky se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
 

3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou položku a 

klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. Zvolte nalezenou položku a 

klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete vymazat několik položek současně, 
označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných všechny najednou kliknutím na 

Vymazat <  >. 
 



IDTECK STANDARD 

40 

Nastavení zařízení [Přidání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Zařízení - nastavení]. 

 
 
Žlutě podsvícené položky jsou povinné. 
 

2. V liště nástrojů klikněte na Nový <  >. 
 

3. Zvolte [Síť]. 
 

4. Zvolte [Linka]. 
 

5. Přejděte do tabulky základního nastavení [Základní nastavení]. 
 

6. Zvolte typ zařízení [Typ zařízení]. Pro přístup ke kontroléru zvolte [Kontrolér] nebo 
[Biometrická čtečka] pro čtečku otisků prstů. 

 
! Výrobky sérií ICON-100, ITDC, Elevator 364 jsou kontroléry a řada LX005 atd., jsou čtečky otisků 

prstů. 
 

7. Zvolte typ produktu pro zařízení, které má být konfigurováno v [Typ zařízení]. 
 

8. Zvolte počet dveří [Počet dveří]. Počet dveří se mění podle typu zařízení. 
 
! Výrobky sérií ICON100,LX-007 jsou 1 dveře, modul ITDC jsou 2,3, nebo 4 dveře. 
! Pozor: Tento parametr nelze později změnit, pokud na zařízení chcete změnit počet dveří, musíte 

ho vymazat, a opět znovu nakonfigurovat. 
 

9. Zvolte adresu zařízení [Adresa zařízení]. Každý kontrolér má svoji komunikační adresu. Uvnitř 
jedné smyčky musí mít všechna zařízení odlišné adresy. Zařízení v různých linkách mohou mít 
stejné adresy. 

 
! Nastavení komunikační adresy se liší výrobek od výrobku. Pro nastavení komunikační adresy 

zařízení se odkazujeme na detaily popsané v dokumentaci výrobku. Upozorňujeme, že komunikační 
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adresy konfigurované v programu Standard a odpovídající adresy zařízení, si musí pro správnou 
vzájemnou komunikaci odpovídat. 

 
10. Zadejte zařízení [Název]. Zkontrolujte, zda jméno zařízení se neopakuje, a to ani v dalších 

linkách. 
 

11. Označte [Použít]. 
 
! Pokud není označeno [Použít], dané zařízení nebude aktivováno. 
 

12. Nastavte paměť na kartě [Paměť událostí]. 
 
! Pole paměť na kartě [Paměť událostí], bude aktivováno, nebo deaktivováno podle typu zařízení. 

Pokud je tato volba povolena, můžete nastavit max. počet karet pro zařízení a jeho paměť událostí 
bude automaticky definována podle této hodnoty. Důležité pro kontroléry v OFF-LINE režimu. 

 
- Max. počet karet: počet registrovaných ID 
 
- Paměť událostí: počet zaznamenaných událostí 
 

13. Přejděte do záložky operační mód [Operační mód]. 

 
 
! Položky v záložce Operační mód jsou povoleny nebo zakázány v závislosti na tom, zda jsou 

příslušné funkce podporovány zařízením. Tyto volitelné položky vyžadují konfiguraci jen tehdy, 
pokud je to nutné. 
Standardně je není nutné měnit! 

 



IDTECK STANDARD 

42 

Název funkce Popis 

Antipassback Omezuje průchod dveřmi pro případ, aby čtečka neumožnila opětovný vstup, 
nebo odchod. Dveře musí být vybaveny dvěma samostatnými čtečkami pro 
vstup a odchod. Tato funkce se používá pro opětovné zabránění vstupu a 
odchodu osoby, která již vstoupila, nebo již odešla. 

Dveře otevřené 
příliš dlouho 

Můžete nastavit časové zpoždění, po kterém se spustí poplach, pokud dveře 
zůstanou otevřeny po tomto časovém intervalu [Dlouho otevřené dveře]. Tato 
funkce (Pozor default je jen 3 s) vyžaduje instalaci kontaktního spínače dveří. 

Mód hlasu Můžete nastavit přehrávání zaznamenané hlasové nápovědi. 

Časový plán 
hlasového módu 

Můžete nastavit časový plán pro hlasového průvodce. Zaznamenaná hlasová 
zpráva, bude přehrána, pouze podle nastaveného časového plánu. 

Nátlakový mód Tento mód vyžaduje heslo pro povolení funkce. Mód je speciální funkce, která 
vyvolá signál tichého poplachu, pokud nastane situace nuceného otevření 
chráněné oblasti zadáním dvoumístného číslicového kódu před autorizací. 
Dveře se normálně otevřou, ale program generuje událost, která spustí poplach. 

Nátlakový mód 
heslo 

Dvoumístné číselné heslo pro spuštění poplachu pod nátlakem. 

ZAP/VYP EZS ústředny jiných výrobců mohou být propojeny pomocí výstupů kontrolérů 
přístupů. Současně při aktivaci pomocí kódu a karty může být konfigurace 
taková, že všechny přístupové kontroléry dveří, potlačí požadavky na přístup, a 
nepustí majitele karty do zabezpečeného prostoru. 

Kód ZAPnutí Dvoumístný kód vyžadovaný pro ZAPnutí. 

Kód VYPnutí Dvoumístný kód vyžadovaný pro VYPnutí. 

Operační mód dvě 
osoby 

Povolte tuto funkci, pokud je vyžadován mód dvě osoby (administrátor a 
návštěvník). Pokud je tento mód aktivní, dveře budou otevřeny, pouze když 
karty administrátora a návštěvníka uložené v registru držitelů karet jsou použity 
po sobě. 

 
! Módy nátlakový kód a ZAP/VYP vyžadují spolu s výrobky řady ICON10O a ITDC, použití čteček s 

klávesnicí. 
 

14. Přejděte do záložky [Kontrolér - volby]. 

 
 
! Položky v záložce Kontrolér - volby jsou povoleny, nebo zakázány v závislosti zda příslušné funkce 

jsou podporovány zařízením. Tyto volitelné položky vyžadují konfiguraci pouze, pokud je to nutné. 
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Funkce zařízení Popis 

LCD displej Volba, zda budou zobrazovány jména uživatelů anebo čísla 
karet na LCD displeji. 

Výstup operační čas 
(sek) 

Nastaví jednotky časového intervalu výstupu kontroléru v 
sekundách (1 sekunda nebo 0,1 sekundy). 

Klávesnice pro vstup Povolení používání klávesnice pro zařízení se zabudovanou 
klávesnicí. 

Výstup - časový plán, 
mód 

Nastaví provozní mód časového plánu pro výstupy zařízení. 

Weigand výstup Volba, zda je Wiegand číslo odesláno při úspěšném přístupu. 

Duplicitní kontrolní 
událost 

V nastavení detekuje duplicitní událost. 

Zobrazit uživatelské 
jméno 

Určuje, zda se zobrazí jméno uživatele. 

 

15. Přejděte do záložky nastavení čtečky otisků prstů [Nastavení biometriky]. 
 

! Položky v záložce Biometrické nastavení jsou povoleny nebo zakázány v závislosti zda příslušné 
funkce jsou podporovány zařízením. Tyto volitelné položky vyžadují konfiguraci pouze, pokud je to 
nutné. 

 

Název funkce Popis 

Mód registrace otisků 
prstů 

Nastaví mód registrace otisků prstů. Můžete volit z 1 prst 2 
šablony nebo 2 prsty 2 šablony. 

1 prst 2 šablony 

Registrační mód, který vyžaduje 2 šablony pro stejný otisk 
prstu. Tento mód zvyšuje pravděpodobnost rozeznání otisku 
prstu. 

2 prsty 2 šablony 

Registrační mód, který vyžaduje 1 šablonu pro každý otisk 
prstu 2 odlišných prstů. Pravděpodobnost rozeznání v tomto 
módu je poněkud nižší než v módu s 1 prstem. Tento mód 
umožňuje autorizaci použitím dalšího otisku prstu, pokud je 
jeden otisk prstu poškozen (zraněním nebo znečištěním). 

Upozorňujeme, že přenos informace o otiscích prsů získaných 
v módu 2 prsty 2 šablony na zařízení konfigurované pro 1 prst 
2 šablony způsobí chybu na datovém přenosu nebo v 
autorizaci přístupu. 

Adaptivní mód Adaptivní mód můžete zvolit pro kompenzaci otisku prstu. 
Obecně kompenzace otisku prsu se nazývá adaptivní funkce a 
zlepšuje pravděpodobnost rozeznání. Rychlost rozeznání se 
poněkud sníží. 
Tato funkce zlepšuje rozlišení kompenzací suchých a vlhkých 
otisků prsů. 
Pokud je povolená, červená kontrolka snímače otisku prstů 
během rozpoznávání bliká. Nepoužívejte tuto funkci, pokud je 
nutná zvýšená rychlost rozeznání. Pokud není funkce 
povolena, červená kontrolka čtečky otisků prstů během 
rozpoznávání svítí. 

Pouze otisk prstu 
(Identifikace) 

Mód identifikace: Zvolte použít - Použít, nebo nepoužít - 
Nepoužít, pokud chcete autorizaci pouze pomocí otisku prstu. 

 

16. Pro uložení klikněte na Uložit <  > v liště nástrojů. 
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17. Po zobrazení zprávy: "Chcete restartovat komunikační server?" klikněte na [Ano(Y)]. 
 
! Pokud program Komunikační server běží a je správně nastavena konfigurace místa, komunikační 

server normálně restartuje. Pokud komunikační server Standard neběží nebo informace místa 
nejsou správně nakonfigurovány, komunikační server nemusí při restartu naběhnout. 

 

18. V liště nástrojů klikněte na tlačítko Vysílání - Poslat <  >. 
 
! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 

> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v 
okně [Seznam přihlášení] v integrované monitorovací obrazovce. 

 

Nastavení zařízení [Editace] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

4. Pokud se zobrazí zpráva "Chcete restartovat komunikační server?", klikněte na [Ano (Y)]. 
 

5. V liště nástrojů klikněte na tlačítko Vysílání - Poslat <  >. 
 
! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 

> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v 
okně [Seznam přihlášení] v integrované monitorovací obrazovce. 

 

Nastavení zařízení [Vymazání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

4. Pokud se zobrazí zpráva "Chcete restartovat komunikační server?", klikněte na [Ano (Y)]. 
 
! Pokud je linka vymazána, všechna data odpovídající vymazané lince (zahrnuté dveře, vstupní a 

výstupní informace) jsou vymazána. 
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Nastavení zařízení [Vyhledávání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa systému] > [Vyhledat 
zařízení]. 

 
2. Výsledek hledání zařízení se zobrazí v pravém poli Obrazovky - Vyhledat zařízení. 

 
 

3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete vymazat několik položek 
současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných všechny najednou 

kliknutím na Vymazat <  >. 
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Nastavení dveří [Přidání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Dveře - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zvolte [Síť]. 
 

4. Zvolte [Linka]. Zvolte zařízení. 
 

5. Přejděte do záložky [Dveře 1]. Podle zvoleného typu zařízení se počet záložek dveří může 
měnit. Při volbě zařízení se čtyřmi dveřmi se zobrazí číslo záložky nastavení. 

 
6. Zvolte dveře [Dveře]. 

 
7. Zvolte oblast [Podlaží]. 

 
8. Volba [Čas otevření dveří]. Toto pole je volitelná položka nastavovaná podle potřeby. 

Nastavuje dobu odemčení po úspěšné autorizaci při ovládání přístupu. Snímek obrazu 
ukazuje případ ITDC, kdy je zámek dveří připojen na relé 1. Pokud není, dveřní zámek 
připojen k relé 1 nechte položku prázdnou a nastavte příslušné relé ve [Správa systému] > 
[Nastavení čtečky]. 

 
9. Volba [Trvalé otevření dveří - časový plán]. Toto pole je volitelná položka nastavovaná podle 

potřeby. Použijte tuto možnost pro nastavení dveří, která mají být trvale odemčeny po dobu 
nastavenou v tomto časovém plánu. 

 
10. Volba [Grafická mapa/ikona]. Toto pole je volitelná položka nastavovaná podle potřeby. 

Použije se při přiřazení ikony ke dveřím v grafické mapě. 
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11. Volba [Ikona]. Toto pole je volitelná položka nastavovaná podle potřeby. Přiřazuje ikonu 

dveřím. 
 

12. Nastavení [Čtečka IN] a [Čtečka OUT]. Pokud je čtecí zařízení instalováno pouze pro vstup, 
nastavte pouze [Čtečka IN]. Pro každé čtecí zařízení nastavte, zda se použije nebo ne v poli 
[Použít / Nepoužít]. 

 
13. Vstupte do položky [Čtečka]. 

 
14. Volba typu čtečky [Typ čtečka]. 

 
! Pro běžné čtečky zvolte čtečka. Pro řadu LX007 a LX005 také zvolte čtečka, protože tyto samostatné 

kontroléry mají vlastní zabudovanou čtečku. Pro čtečky s klávesnicí zvolte Čtečka a klávesnice. Pro 
XXXX zvolte čtečku otisků prstů - Biometrická čtečka. 

 
15. Volba [Biometrická čtečka]. Pokud je v poli ty čtečky - [Typ čtečky] nastaveno [Biometrická 

čtečka], zvolte příslušnou čtečku otisků prstů. 
 

16. Volba [Operační mód]. Volba provozního módu se liší podle typu čtečky. Nastavení [RF Only] 
autorizuje přístup pouze pomocí karty. Nastavení [RF + Fingerprint(Password)] autorizuje 
přístup s kombinací karty a otisku prstu nebo karty a hesla. Nastavení [RF + Fingerprint + 
Password] autorizuje přístup s kombinací karty, otisku prstu a hesla. 

 
17. Volba zda použít - [Použít] mód [Operační mód časového plánu]. Toto pole je volitelná 

položka nastavovaná podle potřeby. S vazbou na časové schéma, tato funkce nastavuje 
provozní mód čtení [RF Only] se specifickým časovým rozvrhem bez ohledu na nastavený 
mód a nastavuje uvedený provozní mód po časový úsek odlišný od časového plánu. 

 
18. Volba [Operační mód časového plánu]. Zvolí časový plán pokud [Operační mód časového 

plánu] je nastaven na [Použít]. 
 

19. Klikněte na ikonu Uložit <  > v liště nástrojů pro uložení zadaných údajů. 
 

20. V liště nástrojů klikněte na tlačítko Vysílání - Poslat <  >. 
 
! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 

> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v 
okně [Seznam přihlášení] v integrované monitorovací obrazovce. 

 

Nastavení dveří [Editace] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

4. V liště nástrojů klikněte na tlačítko Vysílání - Poslat <  >. 
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! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 
> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v 
okně [Seznam přihlášení] v integrované monitorovací obrazovce. 

 

Nastavení dveří [Vyhledávání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa systému] > [Vyhledat 
dveře]. 

 
2. Výsledek hledání zařízení se zobrazí v pravém poli obrazovky - Dveře vyhledat. 

 
 

3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
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Nastavení čtečky [Editace] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 
! Pro funkci nastavení čtečky [Čtečka nastavení] nejsou funkce Přidání a Editace. Čtečky jsou 

konfigurovány automaticky v okamžiku nastavení zařízení s nastavením implicitních hodnot 
vhodných pro provoz zařízení. Editace nastavení čtečky umožňují změny a doladění nastavených 
hodnot. 

 
1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Čtečka - nastavení]. 

 
 

2. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

3. Dostupné čtečky Jsou vypsány v seznamu [Vyberte čtečku] na pravé straně displeje. 
 
! Zobrazované čtečky se mohou lišit od typů zařízení uložených v seznamu Nastavení zařízení. 
 

4. Můžete nastavit trvání výstupního času pro každou položku seznamu v [Vyberte Čtečku]. 
Můžete například definovat dobu trvání výstupu a po jak dlouhou dobu trvá, kdykoli se na 
čtečce Čtečka 1 připojené ke kontroléru, nastaví událost OK. Implicitně se nastaví výstup 1 
aktivní na dobu 3 sekund, pokud na čtečce 1 nastane událost OK. 

 
! Konfigurace chování výstupu každé čtečky se může lišit od zařízení. Další detaily jsou uvedeny v 

manuálu kontroléru. 
 

5. Zvolte čtečku, která má být editována v seznamu v [Vybraná Čtečka] a nakonfigurujte 
nastavení výstupních časů. 

 

6. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

7. V liště nástrojů klikněte na tlačítko Vysílání - Poslat <  > pro odeslání konfigurace na 
zařízení. 
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! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 
> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v 
okně [Seznam přihlášení] v integrované monitorovací obrazovce. 

 

Nastavení čtečky [Vyhledávání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V levé tabulce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa systému] > [Vyhledat 
čtečky]. 

 
2. Výsledek hledání zařízení se zobrazí v pravém poli obrazovky - Vyhledat čtečky. 

 
 

3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 

Nastavení vstupu [Editace] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 
! Pro funkci nastavení vstupního bodu [Nastavení vstupu] nejsou funkce Přidání a Editace. Vstupní 

body jsou konfigurovány automaticky v okamžiku nastavení zařízení s nastavením implicitních 
hodnot vhodných pro provoz zařízení. Editace nastavení čtečky umožňují změny a doladění 
nastavených hodnot. 
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1. V horním menu zvolte [Správa systému] > [Nastavení vstupu]. 

 
 

2. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

3. Dostupné vstupního body jsou vypsány v seznamu [Vyberte vstup] na pravé straně displeje. 
 
! Zobrazované vstupní body se mohou lišit od typů zařízení uložených v seznamu Nastavení zařízení. 
 

4. Zvolte vstupní bod, který má být editován ze seznamu [Vyberte vstup]. Kliknout na něj! 
 

5. Přejděte do záložky základního nastavení [Základní nastavení]. 
 

6. Zadejte název vstupu [Název vstupu]. Vložený název se používá pro zobrazení událostí v 
integrovaném monitorovacím zobrazení v okamžiku, kdy nastane událost na příslušném 
vstupním bodě. 

 
7. Zvolte typ vstupu [Typ vstupu]. Zvolte tlačítko výstupu [Odchozí tlačítko], pokud je vstup 

připojen na výstupní tlačítko, [Senzor] pro senzory, [Dveřní kontakt] pro dveřní kontakty 
nebo [Požární senzor] pro detektory požáru. Pro ostatní zařízení zvolte vstup [Normální 
vstup]. 

 
8. Volba časového schématu [Časový plán]. Toto políčko je volitelné a nastavte jej podle 

potřeby. Časový plán nastavte pro každý vstup, tato funkce je propojena s časovým 
schématem. Činnost vstupu nastavit pouze pro časový interval specifikovaný v časovém 
schématu. 

 
9. Zvolte budovu a poschodí [Budova - podlaží]. 
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10. Zvolte, zda bude použita grafická mapa v poli [Použij grafickou mapu]. Toto políčko je 
volitelné a nastavte jej podle potřeby. Použijte je, pokud přiřadíte ikonu vstupu v grafické 
mapě. 

 
11. Zvolte pole ikona [Ikona]. Toto políčko je volitelné a nastavte jej podle potřeby. Nastavte 

ikonu pro daný vstup. 
 

12. Přejděte do záložky nastavení výstupního času [Čas výstupu - nastavení]. 
 

13. Trvání výstupního signálu pro každý vstupní bod můžete nastavit. Například stisknutí 
výstupního tlačítka vyžaduje signalizaci dveřního kontaktu příslušných dveří při otevření. 
Obecně, výstup 1 je nastaven na 3 sekundy aktivace po stisknutí výstupního tlačítka. 

 
14. Zvolte vstupní bod, který má být editován ze seznamu [Vybrat vstup] a změňte nastavení 

výstupního času. 
 

15. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

16. V liště nástrojů klikněte na tlačítko Vysílání - Poslat <  > pro odeslání konfigurace na 
zařízení. 

 
! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 

> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v 
okně [Seznam přihlášení] v integrované monitorovací obrazovce. 
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Skupinové nastavení uživatelských účtů [Editace] 
 

 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

4. Pokud se zobrazí zpráva "Chcete restartovat komunikační server?", klikněte na [Ano (Y)]. 
 

Skupinové nastavení uživatelských účtů [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

Skupinové nastavení uživatelských účtů [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa systému] > [Vyhledat 
uživatelské účty]. 

 
2. Výsledek hledání zařízení se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 

 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou položku a 

klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
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! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
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Ovládání zařízení 

Nastavení rolí uživatelských účtů [Přidání] 
 
Můžete udělit nebo odmítnout povolení pro vytvoření, uložení, vymazání, vyhledání, zobrazení 
hlášení, přenosu dat a dávkovému přenosu dat pro každou registrovanou skupinu uživatelských účtů. 
 

1. V horním menu zvolte [Nástroje] > [Nastavení rolí uživatelských účtů]. 

 
 

2. Vyberte [Skupina uživatelských účtu]. 
 

3. Udělte povolení pro každou položku menu (Nový - nový, Uložit - ukládat, Vymazat - vymazat, 
Hledat - vyhledávat, Poslat - vysílat, Přijmout - přijímat, Přijmout blok - přijmout dávku, 
Poslat blok - vysílat v dávce). 

 

4. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 
! Pouze uživatelé, kteří se přihlásí na uživatelský účet ve skupině [Admin] mají přístup k nastavení 

uživatelských účtů - [Použít nastavení účtu], skupin uživatelských účtů - [Použít skupinu účtu 
nastavení] a funkce uživatelských účtů - [Použít role účtu nastavení]. 
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Inicializace zařízení 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 
Můžete vybrat zařízení a inicializovat požadované položky. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa zařízení] > [Inicializace zařízení]. 

 
 

2. Zvolte [Kontrolér] pro inicializaci kontroléru nebo zvolte [Biometrické zařízení] pro inicializaci 
čtečky otisků prstů. 

 
3. Zvolte typ zařízení [Vyberte zařízení], které má být inicializováno. 

 
4. Zvolte typ inicializace [Typ inicializace]. 

Typ inicializace Popis 

Inicializace systému Inicializuje systém a vymaže všechny přidané informace (ID, 
otisky prstů, události, časové plány, svátky) a obnoví 
nastavení implicitních hodnot. 

ID karet vymazat Vymaže všechny informace o ID karet a otisků prstů v zařízení. 

Události vymazat Vymaže informace o všech událostech (normální, poplach, 
atd) v zařízení. 

Svatky a časové okna 
vymazat 

Vymaže všechny časové plány a informace o svátcích 
v zařízení. 

Master vymazat Vymaže informace o Master kartě v zařízení. 

Systémová nastavení 
vymazat 

Vymaže všechny informace, mimo ID karet a otisků prstů 
v zařízení. 

 
! Inicializace vymaže všechny konfigurační informace zadané po instalaci a může vymazat uložená 

důležitá data. Při inicializaci zařízení postupujte opatrně. 
 

5. Kliknutím na tlačítko Vysílání - Poslat <  > v liště nástrojů pošlete konfigurační data do 
zařízení. 

 
! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 

> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v 
okně [Seznam přihlášení] v integrované monitorovací obrazovce. 
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Nastavení času zařízení 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 
Pomocí programu Standard můžete nastavit čas každého zařízení. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa zařízení] > [Čas v zařízení - nastavení]. 

 
 

2. Zvolte typ zařízení [Vyberte zařízení], které má být nastaveno. 
 

3. Zkontrolujte [Datum], [Den v týdnu] a [Čas]. Zobrazovaný čas se změní podle aktuálně 
nastaveného lokálního času vašeho počítače. 

 
4. Pro definování určitého časového bodu zkontrolujte [Nastavení času s uživatelským 

vstupem], zadejte datum [Datum] a čas [Čas]. 
 

5. Kliknutím na tlačítko Vysílání - Poslat <  > v liště nástrojů pošlete konfigurační data do 
zařízení. 

 
! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 

> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. 
 
! Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v okně [Seznam přihlášení] v integrované 

monitorovací obrazovce. 
 

6. Pro automatickou synchronizaci času všech zařízení připojených k počítači s časem počítače 
určete synchronizační čas v okně [Auto nastavení]. 

 
7. Nastavte čas [Čas] pro automatickou aktualizaci času v [Auto nastavení]. Čas ve všech 

připojených zařízeních, bude v tento okamžik synchronizován s časem počítače. 
 

8. Potvrďte použití funkce [Auto nastavení] v políčku [Použít]. 
 

9. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
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! V oblastech, kde se používá letní čas, musíte vzít v úvahu začátek a konec používání letního času. V 
případě potřeby nastavte čas zařízení manuálně. Letní čas se nepoužije u zařízení automaticky, což 
může způsobit časový rozdíl mezi okamžikem, kdy nastane událost a lokálním časem. 

 

Blok přenést do zařízení 
 
Můžete zvolit zařízení a informace o nastavení odeslat na zvolené zařízení. Tato funkce minimalizuje 
administrativní zatížení při konfiguračním nastavení zařízení během výměny nebo přidání nového 
zařízení. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa zařízení] > [Blok přenést do zařízení]. 

 
 

2. Zvolte [Kontrolér] pro přenos na kontrolér nebo zvolte [Biometrické zařízení] pro přenos na 
čtečku otisků prstů. 

 
3. Zvolte zařízení pro odeslání nastavovací informace v položce [Vyberte zařízení]. 

 
4. Zvolte položku, která má být odeslána v seznamu [Seznam - systémové info]. Nastavovací 

položky můžete volit selektivně. Pro výběr všech položek klikněte na tlačítko [Vyber vše]. 
 
! Zobrazovaný seznam systémových informací se může lišit podle typu zařízení. 
 

5. Kliknutím na tlačítko Vysílání - Poslat <  > v liště nástrojů pošlete konfigurační data do 
zařízení. 

 
6. Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání 

[Monitorování] > [Integrované monitorování] na liště nástrojů. 
 

7. Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v okně [Seznam přihlášení] v integrované 
monitorovací obrazovce. 
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Přenést blok majitelů karet do zařízení 
 
Předávání informaci o uživateli a biometrických zařízení. Vytváření a přenos přístupových karet ke 
kontroléru a biometrických zařízení. 
 

1. Vyberte koncové zařízení pro přenos informace o Master kartě a otisku prstu v seznamu 
[Seznam zařízení]. 

 
 

2. Kliknutím na tlačítko Vysílání - Poslat <  > v liště nástrojů pošlete konfigurační data do 
zařízení. 

 
! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 

> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. 
 
! Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v okně [Seznam přihlášení] v integrované 

monitorovací obrazovce. 
 
POZOR: Tato funkce se dá i použít pro okamžité nahrání všech karet do zařízení!!! Bez ohledu na 
nastavení přístupových skupin, má použití u servisních a nestandardních uživatelských stavů 
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Správa Master karty - Master karta [Editace] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

4. Pokud je třeba, přejděte do záložky [Seznam zařízení] a odešlete upravená data do zařízení. 
 

Správa Master karty - Master karta [Vymazání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

Správa Master karty - Master karta [Vyhledávání] 
 
(Tato funkce není dostupná v programu Klient). 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa zařízení] > [Vyhledat 
Master kartu]. 

 
2. Výsledek hledání Master karty se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 

 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
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! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
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Ovládání funkce 

Nastavení firmy [Přidání] 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Firma - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zadejte název firmy do vstupního okna [Firma]. 
 

4. Pokud chcete přidat logo, klikněte na [Otevřít ...] pro jeho uložení. 
 

5. Pokud je to potřeba, zadejte volitelné informace pro dalších položky. 
 

6. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení firmy [Editace] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení firmy [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
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Nastavení firmy [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa operací] > [Vyhledat 
firmu]. 

 
2. Výsledek hledání firma [Firma] se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 

 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejděte na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
 

Nastavení oddělení [Přidání] 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Oddělení - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zadejte název oddělení do vstupního okna [Oddělení]. 
 

4. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení oddělení [Editace] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
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Nastavení oddělení [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 

Nastavení oddělení [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa operací] > [Vyhledat 
oddělení]. 

 
2. Výsledek hledání firma [Oddělení] se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 

 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
 

Nastavení titulu [Přidání] 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Titul - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zadejte titul funkce do vstupního okna [Titul]. 
 

4. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
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Nastavení titulu [Editace] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení titulu [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

Nastavení titulu [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa operací] > [Vyhledat 
titul]. 

 
2. Výsledek hledání titulu [Titul] se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 

 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
 



IDTECK STANDARD 

66 

Nastavení pozice [Přidání] 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Pozice - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zadejte název funkce do vstupního okna [Pozice]. 
 

4. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení pozice [Editace] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení pozice [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

Nastavení pozice [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa operací] > [Vyhledat 
pozici]. 

 
2. Výsledek vyhledání funkce [Pozice] se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 

 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
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! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
 

Nastavení firmy/oddělení 
 
Nastavují se oddělení pro jednotlivé firmy. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Firma/oddělení - nastavení]. 

 
 

2. V okně seznamu firma [Vyberte firmu] vyberte Company (Firma). 
 

3. V okně seznamu oddělení [Seznam oddělení] vyberte oddělení a pomocí šipky vpravo <  > 
je přesuňte doprava. Můžete také použít přetažení položky pomocí myši. 

 

4. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 



IDTECK STANDARD 

68 

Nastavení firmy/titulu 
 
Nastavují se pracovní tituly pro jednotlivé firmy. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Firma/titul - nastavení]. 

 
 

2. V okně seznamu firma [Vyberte firmu] vyberte Company (Firma). 
 

3. V okně seznamu pracovních titulů [Titul seznam] vyberte titul a pomocí šipky vpravo <  > 
je přesuňte doprava. Můžete také použít přetažení položky pomocí myši. 

 

4. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
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Nastavení firmy/pozice 
 
Nastavují se pozice pro jednotlivé firmy. 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Firma/pozice - nastavení]. 

 
 

2. V okně seznamu firma [Vyberte firmu] vyberte Company (Firma). 
 

3. V okně seznamu funkcí [Firma - seznam pozic] vyberte funkci a pomocí šipky vpravo <  > 
je přesuňte doprava. Můžete také použít přetažení položky pomocí myši. 

 

4. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
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Nastavení grafické mapy [Přidání] 
 

1. V horním menu zvolte [Správa operací] > [Grafická mapa - nastavení]. 

 
2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 

 
3. Zadejte název grafické mapy do vstupního okna [Grafická mapa]. 

 
4. Okno [Grafická mapa umístěn] indikuje zvolené podlaží, které mapa zobrazuje. Volba 

[Budova-podlaží] se zobrazí pouze v případě, kdy není vybráno "Vše" (default). 
 

5. V okně [Grafická mapa obraz] vyberte mapový podklad, mezi podporovanými formáty 
(*.bmp,*.gif,*.jpg,*.jpeg,*.pgn,*.emf,*.wmf). 
Teprve nyní se po jeho výběru rozsvítí tlačítko "Grafická mapa - nastavení". 

 
! Pozor před tím musíte v nastavení Dveří, Vstupů a Výstupů povolit jednotlivým prvkům (Použití 

v grafické mapě) a případně změnit defaultní ikony (pokud chcete). 
 
! Pozor: Pokud jste grafickou mapu umístili do specifické (Budova-podlaží), při umístění symbolů ikon 

na grafickou mapu, se vám nabídnou pouze ty prvky, které mají stejnou (Budova-podlaží) jako 
zvolená grafická mapa!!! 
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Grafická mapa - nastavení 

 
 

6. Kliknutím na tlačítko "Grafická mapa - nastavení" se zobrazí podklad grafické mapy a 
registrované zařízení. 

 
7. Klikněte na ikonu (nachází se v levé části obrazovky na seznamu registrovaných prvků) myší a 

přetáhněte symbol na mapu. 
 

8. Pokud chcete symbol odstranit, použijte pravé tlačítko myši nad symbolem a klikněte na 

Vymazat <  >. Symbol se přemístí zpět do seznamu registrovaných prvků vlevo nahoře. 
Tímto způsobem nevymažete zařízení ze systému. (ale pouze z grafické mapy!!!) 

 

! Pozor: Před odchodem, nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit <  > v listě nástrojů, jak ve 
vnitřním nastavení grafické mapy (symboly), tak i v základním nastavení o úroveň výše. Jinak se 
grafická mapa neuloží. 

 
9. Kontrolovat nastavení grafické mapy je možné v záložce [Monitorování] > [Integrované 

monitorování]. 
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Nastavení grafické mapy [Editace] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 

 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení grafické mapy [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

Nastavení grafické mapy [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Správa operací] > [Vyhledat 
grafickou mapu]. 

 
2. Výsledek hledání [Vyhledat grafickou mapu] se zobrazí v pravém poli obrazovky. 
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3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
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Řízení přístupu 

Nastavení svátku [Přidání] 
 

1. V horním menu zvolte [Kontrola přístupu] > [Svátek - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zadejte název nastavovaného svátku do vstupního okna [Nastavení svátku]. 
 

4. Zvolte kód svátku [Nastavení svátku - kód]. 
 
! Kód svátku má vztah k funkci nastavení svátku. Kódy svátku se mohou lišit podle zařízení. Můžete 

nastavit až 10 kódů. Kódy svátků, které jsou již registrovány, se v seznamu nezobrazují. 
 

5. Dvojklikem na datum v kalendáři se otevře okno svátku. 
 

6. Na monitoru se zobrazí okno nastavení jednotlivého svátku. Zadejte název svátku [Svátek]. 
 

7. Můžete zadat i popis svátku. 
 

8. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte a ukončíte okno nastavení konkrétního 
svátku. 

 

9. Opětovným kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje kalendáře svátků. 
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Nastavení svátku [Editace] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení svátku [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 

3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

Nastavení svátku [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Kontrola přístupu] > 
[Vyhledat svátek]. 

 
2. Výsledek hledání svátku [Vyhledat svátek] se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
 

3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
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Nastavení časového úseku [Přidání] 
 

1. V horním menu zvolte [Kontrola přístupu] > [Časový úsek - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zadejte název časového intervalu do vstupního okna [Časový úsek - název]. 
 

4. Můžete rozdělit 24 hodin jednoho dne do pěti časových úseků. Pokud chcete nastavit 24 
hodin, označte [Použít] pro časový interval [Čas 1] a zadejte [00:00] pro počáteční čas a 
[24:00] pro koncový čas. Pokud chcete dělit 24 hodin dne na dva časové intervaly, označte 
[Použít] pro každý časový interval [Čas 1] a [Čas 2]. Nyní zadejte požadované časy. 

 

5. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení časového úseku [Editace] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení časového úseku [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 
! Vymazání časového úseku ovlivní časové informace přiřazené časovému schématu aktuálně 

používané přístupové skupiny, která právě používá tento časový úsek. Před vymazáním časového 
úseku zkontrolujte informace časového plánu přiřazenému přístupové skupině a potom proveďte 
nezbytné změny. 
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3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 
 

Nastavení časového úseku [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Kontrola přístupu] > 
[Vyhledat časový úsek]. 

 
Výsledek hledání časového úseku [Vyhledat časový úsek] se zobrazí v pravém poli obrazovky. 
 

2. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

3. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
 

Nastavení časového plánu [Přidání] 
 

1. V horním menu zvolte [Kontrola přístupu] > [Časový plán - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zvolte položku [Časový plán - kód]. 
 
! Kód časového plánu má vztah k funkci nastavení časového plánu. Kódy časového plánu se mohou 

lišit podle zařízení. Můžete nastavit až 10 kódů. Kódy časového plánu, které jsou již registrovány v 
seznamu, se nezobrazují. 

 
4. Zadejte název časového plánu do vstupního okna [Časový plán]. 
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5. Nastavte časový úsek platný pro určitý den týdne. 
 

6. Pokud chcete někde použít v časovém plánu svátek, zvolte Svátek. Nastavte časový úsek 
platný pro určitý svátek. 

 

7. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

8. Kliknutím na tlačítko Vysílání - Poslat <  > v liště nástrojů pošlete data nastavení času do 
zařízení. 

 
! Pro potvrzení vyslání dat a jeho výsledku spusťte před kliknutím na tlačítko vysílání [Monitorování] 

> [Integrované monitorování] na liště nástrojů. 
 
! Výsledek přenosu dat každé položky se zobrazí v okně [Seznam přihlášení] v integrované 

monitorovací obrazovce. 
 

Nastavení časového plánu [Editace] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení časového plánu [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 
! Vymazání časového intervalu ovlivní časové informace přiřazené časovému schématu aktuálně 

používané přístupové skupiny. Před vymazáním časového intervalu zkontrolujte informace 
časového schématu přiřazenému přístupové skupině a potom proveďte nezbytné změny. 

 
3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 

 

Nastavení časového plánu [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Kontrola přístupu] > 
[Vyhledat časový plán]. 
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2. Výsledek vyhledání časového plánu [Vyhledat časový plán] se zobrazí v pravém poli 
obrazovky. 

 
 

3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku, klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete vymazat několik položek 
současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných položek všechny 

najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
 

Nastavení přístupové skupiny [Přidání] 
 

1. V horní liště menu zvolte [Kontrola přístupu] > [Přístupová skupina - nastavení]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
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3. Zvolte položku [Firma]. 
 

4. Zadejte název přístupové skupiny do [Název přístupové skupiny dveří]. 
 

5. V záložce [Seznam dveří] zvolte dveře, které mají být registrovány pro tuto přístupovou 
skupinu. Pro dané dveře zvolte v [Časový plán] platné časové schéma. Pokud chcete povolit 
přístup každému registrovanému uživateli do vstupních dveří bez ohledu na časové schéma, 
zvolte [Časový plán nepoužit] v okně výpisu [Časový plán]. 

 
6. V seznamu [Seznam dveří] zvolte dveře a časové schéma platné pro tyto dveře a pomocí 

šipky vpravo <  > je přesuňte doprava. Můžete také použít přetažení položky pomocí 
myši. 

 

7. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

Nastavení přístupové skupiny [Editace] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete změnit pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Proveďte potřebné změny. 
 

3. Pokud existují vícenásobné přístupové skupin, můžete také sloučit přístupové skupiny z 
důvodu společného ovládání. 

 
4. Přejděte do záložky [Seznam skupin dveří]. 

 
 

5. Zkontrolujte přístupové skupiny, které budou zahrnuty do aktuální přístupové skupiny. 
 

6. Kliknutím na [Přiřaďte dveře do skupiny dveří] přidáte dveře (patřící do zvolené přístupové 
skupiny) do aktuální přístupové skupiny. 

 

7. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
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Nastavení přístupové skupiny [Vymazání] 
 

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat pomocí [Rychle vyhledat] v liště nástrojů. 
 

2. Kliknutím na Vymazat <  > v liště nástrojů vymažete položku. 
 
! Vymazání přístupové skupiny ovlivní informace o přístupové skupině přiřazené držiteli přístupové 

karty. Před vymazáním přístupové skupiny zkontrolujte informace o přístupové skupině přiřazené 
držiteli přístupové karty a potom proveďte nezbytné změny. 

 
3. Po zobrazení žádosti o potvrzení vymazání položky klikněte na [Ano]. 

 

Nastavení přístupové skupiny [Vyhledávání] 
 

1. V levé záložce vyhledávání [Vyhledat] v hlavní obrazovce zvolte [Kontrola přístupu] > 
[Vyhledat přístupovou skupinu]. 

 
2. Výsledek hledání přístupové skupiny se zobrazí v pravém poli obrazovky. 

 
 

3. Kritéria vyhledávání zadejte podle položky, kterou hledáte. 
 

4. Kliknutím na Vyhledat <  > v liště nástrojů zahájíte vyhledávání. 
 
! V seznamu vyhledaných položek můžete také přidávat, upravovat nebo mazat položky. Na liště 

nástrojů klikněte na přidání - Nový <  > a přejdete na vstupní obrazovku. Zvolte nalezenou 

položku a klikněte na Editovat <  > v liště nástrojů pro přechod do okna editace. 
 

! Zvolte nalezenou položku a klikněte na Vymazat <  > pro vymazání položky. Pokud chcete 
vymazat několik položek současně, označte všechny položky a vymažte je ze seznamu vyhledaných 

všechny najednou kliknutím na Vymazat <  >. 
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Správa majitelů karty [Přidání] 
 
Pro každého držitele karty můžete registrovat ID a další informace. 
Nezapomínejte, že žlutě podsvícené položky jsou povinné!! 
 

1. V horním menu zvolte [Kontrola přístupu] > [Správa majitelů karet]. 

 
 

2. Na liště nástrojů klikněte na přidání - Nový <  >. 
 

3. Zadejte ID zaměstnance do pole [ID zaměstnance]. 
 

4. Zadejte jméno do pole [Jméno]. 
 

5. Přejděte na [Zařízení - jméno na displej (bez interpunkce)]. Vypište jméno do displeje, který 
musí být kratší než 9 znaků. 

 
! Tato funkce je k dispozici pouze pro řady LX007, nebo LX005. Pokud použijete možnost zobrazení 

jména uživatele, můžete zobrazit jméno uživatele na displeji čtečky při kontrole identifikace 
uživatelské karty. Můžete zapisovat pouze anglickou abecedou a méně než 9 znaků. 

 
6. Zvolte firma [Firma]. 

 
7. Zvolte oddělení [Oddělení]. 

 
8. Pokud je to potřeba zadejte volitelné položky titul [Titul], funkce [Pozice] a typ přístupu [Typ 

přístupu]. 
 
! Pokud neexistuje žádná položka pro volbu názvu firmy, oddělení, titulu, funkce nebo typu přístupu, 

přejděte do [Správa operací] > [Firma - nastavení], [Správa operací] > [Oddělení - nastavení], Správa 
operací] > [Titul - nastavení] nebo Správa operací] > [Pozice - nastavení] a vložte příslušné položky. 
Nebo nastavte informace o firmě a oddělení v [Správa operací] > [Firma - Oddělení - nastavení], 
Správa operací] > [Firma - Titul - nastavení] nebo Správa operací] > [Firma - Pozice - nastavení] a 
vložte příslušné položky. 
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9. Pokud chcete registrovat fotografii uživatele, klikněte na [Otevřít..]. Pokud máte na svém 
počítači instalovanou WEB kameru, klikněte na [Získat foto] pro vytvoření a uložení vašeho 
snímku pro registraci. 

 
! Můžete použít soubory typu bmp, jpg, jpeg, gif, png a wmf. Protože příliš velké soubory obrázků 

mohou způsobit zpoždění při registraci a zobrazení na monitoru, doporučuje se používat malé 
soubory snímků. Doporučuje se použít soubory snímků ve formátu jpg. Doporučuje se použít 
soubory snímků menší než 100 KB. 

 
10. Přejděte do záložky [Přístupová karta - info]. 

 
 

11. Podle použití karty označte [Použít kartu]. Tuto možnost odznačte pro zrušení práva přístupu 
majitele karty, pokud majitel dále kartu nepoužívá, protože byla vrácena. 

 
12. Zvolte pole [Typ karty]. Typ karty zahrnuje: přístupovou kartu [Přístupová karta], parkovací 

kartu [Parkovací karta] a [Další karta]. Tato možnost se používá pro identifikaci karet mezi 
sebou v případě vydání více karet jednomu uživateli. 

 
13. Zadejte číslo karty do [Číslo karty]. 

 
! Místo čísla karty můžete u modelů řady LX007, nebo LX005 zadat PIN. 
 
! Pro modely řady LX007,nebo LX005 můžete místo čísla karty zadat PIN kód jako osmimístné číslo 

(první tři číslice 001 až 255, posledních pět číslic 00001 až 65535). Pro modely řady LX007SR, nebo 
LX005SR (MIFARE) můžete zadat desetimístné číslo (rozsah 0000000001 až 4294967295). 

 
14. Do pole [Heslo] zadejte heslo složené ze čtyř číslic. Pozor povinné pole, i když se nepoužije! 
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15. Zvolte pole [Mód karty]. 

Mód karty Popis 

Zaměstnanec Používá vydanou kartu pro přístup dveřmi. 

Vedení V módu ověření dvou osob, se před vstupem do dveří 
identifikuje dvěma kartami, včetně karty návštěvníka (první 
zadaná). 

Návštěvník Návštěvník v módu ověření dvou osob se před vstupem do dveří 
identifikuje dvěma kartami včetně karty vedení. 

Aktivace/deaktivace 
ZAP/VYP 

Při použití vlastnosti aktivace a deaktivace můžete nastavit nebo 
zrušit aktivaci pomocí ZAP / VYP kódu. 

Speciální ID (ITDC 
pouze) 

Toto je ID zvláštního účelu, které může kontrolovat časy otevření 
a uzavření dveří. Je to dostupné pouze u zařízení ITDC, kde 
musíte zvolit speciální čtečku ID v menu nastavení [Čtečka - 
nastavení], pokud chcete nastavit výstupní položky pro toto ID. 

 
16. Zvolte [Úroveň výstupu (LX007, nebo LX005) pouze]. Tato možnost je dostupná v LX007 nebo 

LX005, které můžete nastavit, pokud je to nutné. Tuto funkci můžete použít pro rozdělení 
času otevření dveří pro ověření přístupu ve čtyřech úrovních. Tato funkce odpovídá 
provoznímu času definovanému v [Správa systému] > [Čtečka - nastavení]. 

 
17. Označte [Platné datum], pokud chcete použít možnost omezení platnosti karty. 

 
18. Zadejte datum platné od [Platné od] a platné do [Platné do]. 

 
19. Pokud došlo ke ztrátě karty, označte okénko [Ztráta] a zadejte datum, kdy došlo ke ztrátě 

karty. 
 

20. Zadejte datum vydání [Datum vydání] a datum vrácení [Datum vrácení], pokud chcete 
zaznamenat datum vydání a vrácení. 

 
21. Zvolte pole [Skupina dveří]. Přístup bude povolen pro dveře patřící ke zvolené přístupové 

skupině. Přístupový čas bude omezen podle časového rozvrhu platného pro tuto přístupovou 
skupinu. Pozor pokud jste v první záložce nevybrali Firmu, toto pole vám nenabídne, 
žádnou možnost!! 

 
22. Zvolte pole [Výtahová skupina]. Přístup bude povolen pro podlaží patřící ke zvolené skupině 

výtahu. Přístupový čas bude omezen podle časového rozvrhu platného pro tuto skupinu 
výtahu. Pozor pokud jste v první záložce nevybrali Firmu, toto pole vám nenabídne, žádnou 
možnost!! 

 
23. Klikněte na tlačítko [Vydání] v dolní části displeje. 

 
24. Přejděte do záložky [Detailní info]. Toto je volitelná položka, která může být doplněná podle 

potřeby. 
 

25. Do záložky [Detailní info] zadejte potřebné doplňkové informace. 
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26. Přejděte do záložky [Správa biometriky]. 

 
 

27. Pomocí čteček karet (LX007, nebo LX005) můžete přenášet, nebo přijímat data o otiscích 
prstů. Snímač otisků prstů X500 můžete připojit do USB portu počítače PC pro registraci 
otisků prstů. Otisky budou vyhodnoceny v pěti-hvězdičkové stupnici podle stavu obrazu a 
kvality. 

 
28. Můžete také získat data otisku prstu z určité čtečky otisků a přenést je do dalších zařízení. 

 
29. V okně [Vyberte čtečku otisku prstu] zvolte zařízení, které má data o otisku prstu. 

 
! Předtím, než se pokusíte přijmout data o otisku prstu ze zvoleného zařízení, zkontrolujte, zda toto 

zařízení má data o otisku prstu spolu s odpovídajícím číslem karty. Měli byste také zkontrolovat, že 
číslo karty odpovídá otisku prstu, který přijímáte. Pokud je číslo karty 25500001 a vy se pokusíte 
přijímat otisk prstu odpovídající kartě číslo 00100001, nezískáte data o otisku prstu. 

 
30. Klikněte na okno přenosu dat o otisku prstu [Příjem otisku]. Přijatá data o otisku prstu jsou 

zobrazená v [Biometrická data (128 Bit kryptování)]. 
 

31. Pokud používáte snímač otisku prstu X500, můžete registrovat a přenášet otisky prstů velmi 
snadno. 

 
! Pro registraci otisku prstu musí být snímač otisku prstu X500 nejprve nainstalován. Při instalaci 

snímače otisku prstů připojte snímač k USB portu počítače a nainstalujte driver zařízení X500. 
Instalace driveru je popsána v odstavci Instalace programů tohoto manuálu. 
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32. Pro registraci otisku prstů klikněte na [Registrace otisku]. 

 
 

33. Klikněte na tlačítko určitého prstu pro sejmutí [Použít]. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí 
červená kontrolka na snímači otisku prstů. Umístěte prst na snímač pro registraci první 
šablony otisku prstu. Po zhasnutí červené kontrolky sejměte svůj prst a potom přiložte stejný 
prst opět na snímač otisků prstů po rozsvícení kontrolky. Jak je zobrazeno na obrázku, otisk 
prstu je sejmut správně, pokud je otisk prstu jasný a označen více než třemi hvězdičkami. 

 
! Jakmile ukončíte skenování prvního otisku prstu, sundejte prst ze snímače a počkejte, dokud se 

červená kontrolka opět nerozsvítí před snímáním druhého otisku prstu. Pokud je sejmutý otisk 
prstu označen pouze jednou nebo dvěma hvězdičkami, opakujte pokus nebo použijte jiný prst. 

 
34. Klikněte na tlačítko [Použít]. 

 
35. Pro použití sejmutého otisku prstu v systému řízení otisků prstů [Správa otisku] označte 

[Použít bio informace]. Tuto možnost nemusíte použít, pokud je otisk prstu špatné kvality a 
nemůže být použit pro přístup. V tomto případě můžete získat přístup pomocí ověření karty a 
hesla. Tuto volbu vyznačte, jen pokud chcete použít data o otisku prstu. 

 
36. Přejděte na záložku uživatelem definovaného pole [Uživatelem definovaná pole]. Záložku 

uživatelem definované pole můžete použít, pokud potřebujete zadat doplňkové informace. 
 
! Pro použití [Uživatelem definované pole] musíte mít definovány nezbytné položky v [Nástroje] > 

[Volby]. Můžete vytvořit až devět uživatelem definovaných polí a definovat v každém z nich použití, 
typ vstupního pole a název. 
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37. Přejděte do záložky stavu událostí a poplachů [Událost a stav poplachu]. Toto pole použijte, 
pokud chcete zkontrolovat historii událostí určitého majitele karty. 

 
38. Přejděte do záložky [Docházka - nastavení]. Toto pole použijte, pokud chcete konfigurovat 

pravidla uzávěrky a používat docházku. 
 
! Pro povolení docházky, musíte definovat potřebná nastavení dopředu v menu [Docházka] v horním 

rohu. 
 

39. Kliknutím na Uložit <  > v liště nástrojů uložíte zadané údaje. 
 

40. Kliknutím na tlačítko Vysílání - Poslat <  > v liště nástrojů přenesete číslo karty do zařízení 
příslušejícího do zvolené přístupové skupiny. 
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