PROGRAM ACS Control – návod k použití
ACS Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci událostí (průchodů) a konfiguraci přístupových a docházkových systémů. Umožňuje přímou komunikaci se systémem přes sériový port RS
232 (COM), USB nebo WIFI. Program je určen pro PC s operačním systémem MS Windows® 95, 98, 2000, NT,
Me, XP, Vista, 7,10.

1. Instalace
Vložte CD s programem do mechaniky a počkejte na automatické spuštění průvodce instalací. V případě, že se
instalace automaticky nespustí, spusťte soubor „ACSsetup3008.exe“ přímo z CD a dále pokračujte dle pokynů průvodce instalací.

2. První spuštění a nastavení programu
Program můžete spustit přímo z „Plochy“ pomocí zástupce nebo z nabídky „Start“. Po spuštění se vždy jako
první otevře okno aplikace s přehledem událostí posledního archivovaného dne a s textovou nabídkou, ikonami a
informační lištou. Zároveň se automaticky spustí aktualizace nových událostí uložených na disk Komunikačním
modulem (viz kapitola 9).

Program je spuštěn jako plně funkční TRIAL verze s dobou platnosti
28 dní od prvního spuštění. Přechod na plnou verzi lze provést registrací
držitele licence (nabídka Registrace v hlavním menu). Po vyplnění příslušných údajů stiskněte tlačítko OK. Tím je program zaregistrován.
Licenční klíč získáte od svého dodavatele po nahlášení registračních
údajů ( jméno držitele, adresa a IČO). Pokud neprovedete registraci program bude po stanovené době ukončen a při spuštění se objeví pouze
registrační okno.

Program při spuštění automaticky detekuje volné porty COM a
zařízení k nim připojená (pokud je tento režim nastaven – viz níže).
Převodníky a personifikátor tedy musí být připojeny před spuštěním
programu. V opačném případě lze použít dodatečnou identifikaci
pomocí nabídky Komunikace/Obnovit připojení, která se nachází v hlavním menu programu. Pokud je k počítači
připojen převodník PPD, PUSB nebo PWFS je toto oznámeno v levé části oznamovací lišty v dolní části programového okna a to hláškou RS232, USB nebo WIFI.

Nabídka Program/Nastavení v hlavním menu umožňuje základní nastavení programu.
Režim
- Autonomní - pro práci s lokálním diskem
- Síťový – pro práci se síťovým diskem
Nastavení komunikačního portu
- Automaticky – port COM bude nastaven automaticky
- Ručně (LAN) – pevné nastavení COM portu
pro LAN převodníky (PortBox)
- 2 převodníky – možnost komunikace se 2 linkami
Komunikační rychlost
- rychlost komunikační linky RS485
Komunikační modul
- Zakázán – zákaz spouštění komunikačního modulu
- Povolen – komunikační modul lze spouštět
Nastavení pracovního adresáře – slouží k nastavení cesty k síťovému disku (pouze v síťovém režimu)
Doba archivace – nastavení doby archivace přehledů událostí, docházky a inspektora procesů. Archivaci přehledů
událostí lze omezit na současný den až minulých 365 dní. Archivaci přehledů docházky a inspektora procesů pak na současný rok až minulé 4 roky. Poslední volbou nastavení všech archivů je neomezený přehled.
Zobrazovat přehled denního salda – slouží k povolení či zákazu zobrazení denních sald (funkce zobrazování
denních sald při velkém počtu záznamů docházky zpomaluje spouštění a
chod programu)

Program umožňuje individuální přístupy jednotlivých uživatelů. Každý uživatel má pod svým heslem nastavena
oprávnění přístupu do programu. Než začnete se zadáváním seznamu uživatelů, musíte mít vytvořen seznam
osob (viz kapitola 3). Po výběru nabídky Uživatelé/Seznam uživatelů se otevře dialogové okno, ve kterém jako
první zadejte správce systému, který má nadále neomezený přístup do systému a je oprávněn k zadávání dalších
otevřete editační okno, vyberte příslušnou osobu ze seznamu a doplňte přihlašouživatelů. Kliknutím na ikonu
vací jméno a heslo. Správné údaje potvrďte tlačítkem OK.

Poté můžete stejným způsobem přiřazovat další správce nebo uživatele systému. Kliknutím na ikonu
nabídku oprávnění, ve které lze každému uživateli vymezit tyto činnosti:

zobrazíte

Správa seznamu osob - zadávání nových osob do seznamu, editace jejich údajů, výmaz osob ze seznamu, tisk
seznamu
Vyřazování osob - vyřazování položek ze seznamu osob
Změna údajů osoby - změna údajů dané osoby včetně změny kódu ID média při ztrátě
Správa seznamu objektů - automatické vyhledávání připojených objektů v systému, editace jejich údajů, tisk
seznamu
Správa přístupových práv a parametrů - přiřazování přístupových práv jednotlivým osobám, změny a rušení
těchto práv, editace seznamu trvalých otevření a zavření, nastavení parametrů systému
Aktualizace práv a parametrů - přenos aktuálních přístupových práv, trvalých otevření/zavření a parametrů do
jednotlivých objektů
Aktualizace událostí – vyčtení nových událostí (průchodů) ze systému a jejich archivace
Vyřazování událostí - vyřazování položek ze seznamů událostí
Správa přehledu docházky - správa docházkového modulu programu, prohlížení docházkových záznamů
Vyřazování záznamů docházky - vyřazování položek z docházkových záznamů
Oprava položek záznamů docházky - editace a opravy položek v docházkových záznamech
Sledování a aktualizace salda - prohlížení seznamů salda a jeho aktualizace (zpracování docházky)
Vyřazování položek salda - vyřazování položek ze seznamů salda
Schvalování salda - schvalování položek salda a jejich uzavření

Dialogové okno ukončete tlačítkem Zavřít.
Pozor! Každé další spuštění programu již vyžaduje uživatelské jméno a heslo. Pokud nechcete tuto funkci využívat, nezadávejte do seznamu žádné správce nebo uživatele. Pokud jste tak již učinili, má správce oprávnění tuto
funkci zrušit pomocí nabídky Uživatelé/Zrušit seznam uživatelů.
Pomocí ikony

nebo dvojím kliknutím na vybranou položku lze měnit oprávnění jednotlivých uživatelů.

Označením příslušné položky a kliknutím na ikonu

je tato vyřazena ze seznamu.

Jméno aktuálně přihlášeného
uživatele je zobrazeno v horní
ovládací liště. Změnu uživatele
lze provést pomocí nabídky Uživatelé/Změna uživatele.

3. Seznam osob
Pro přístup do seznamu osob použijte nabídku Nástroje/Aktualizace seznamu osob nebo ikonu
ovládací liště.

v horní

Seznam osob obsahuje povinné údaje - příjmení a jména osob a kódy přiřazených ID médií a nepovinné
údaje – titul, funkce, středisko a osobní číslo. Nechcete-li používat některý z nepovinných údajů, zaškrtněte příslušné políčko v dialogovém okně Skrýt nepovinné údaje.

V okně Typ objektu lze zvolit využití systému pro firmu nebo obytný dům. V případě
volby Obytný dům jsou některé názvy sloupců nahrazeny jinými.

Poř. č./pozn. – do této kolonky lze zapsat např. pořadové číslo ID média nebo libovolnou poznámku
Vchod/číslo – slouží k zápisu názvu vchodu nebo jeho popisného čísla (nahrazuje středisko – viz níže)
Č. bytu – slouží k zápisu čísla bytu

Program umožňuje import osob z jiného programu (ACS Control, AZA Control) nebo z tabulky XLS vytvořené
nebo
umístěných vlevo v liště pod seznamem osob.
v programu MS Excel. Import se provádí pomocí ikon
umístěné vpravo v ovládací liště lze provést zpětný export seznamu osob do tabulky XLS.
Pomocí ikony

Při importu seznamu osob lze aktualizovat i seznam středisek. V tomto případě
je seznam nahrazen novými položkami generovanými z jednotlivých položek importovaného seznamu osob. V opačném případě zůstane zachován původní seznam středisek.

Pomocí ikony
lze provést zpětný import kódů ID médií ze systému. Jednotlivým položkám jsou místo příjmení a jména přiřazena pořadová čísla.
Pozor! Funkce importu jsou přístupné pouze správci systému. Další podmínkou je prázdný seznam osob.
Položky v seznamu osob lze řadit abecedně a to vzestupně či sestupně (od A do Z nebo opačně). Řadit lze dle
libovolného sloupce a to klepnutím na jeho hlavičku. Směr řazení je vyznačen ikonou
nebo
umístěnou vlevo
od názvu příslušného sloupce.
Pokud chcete přiřazovat osoby do středisek, musíte nejdříve vytvořit seznam středisek. Ten otevřete pomocí
umístěné pod seznamem osob. V případě nastavení
ikony
programu pro obytný dům je seznam středisek nahrazen
seznamem vchodů (popisných čísel) a ikona je nahrazena
. Pro přidání nového střediska (vchodu) do seznamu
ikonou
pod seznamem středisek. Do příslušné
klikněte na ikonu
kolonky zapište název střediska a stiskněte tlačítko OK. Pokud
máte vytvořena všechna střediska stiskněte tlačítko Zavřít.
Pro vyřazení střediska ze seznamu vyberte pomocí levého
tlačítka myši v seznamu příslušné středisko a klikněte na ikonu
. Pokud je vybrané středisko již přiřazeno některým osobám,
lze ho vyřadit pouze za předpokladu, že je volbou ANO/NE
povoleno i vyřazení přiřazených osob.

Pozor! Vytvořením seznamu středisek se tento údaj stává povinným a nelze ho skrýt (viz výše).
Seznam středisek uzavřete pomocí ikony

.

Program umožňuje vyhledávání osob v seznamu dle příjmení nebo střediska. Nalezená položka je zvýrazněna
žlutým pruhem. V případě vyhledávání dle střediska lze pomocí tlačítek Další a Předchozí postupně vyhledat
všechny osoby příslušného střediska. Funkci vyhledávání aktivujete pomocí ikony .

Pro přidání nové osoby do seznamu klikněte na ikonu
. Do kolonek v otevřeném dialogovém okně zapište
příslušné údaje a stiskněte tlačítko Načti kód. Poté přiložte ID médium ke čtecí části personifikátoru, který je nedílnou součástí systému. Po zápisu ID kódu do příslušné kolonky stiskněte tlačítko OK pro uložení osoby do seznamu popřípadě Zavřít pro zrušení akce. Osoby jsou v seznamu řazeny abecedně. Po zrušení volby vlevo od
nadpisu Kód ID můžete zadat osobu (např. externího uživatele systému) bez přiděleného ID média.
Pro změnu údajů vyberte pomocí levého tlačítka myši v seznamu příslušnou osobu a klikněte na ikonu
.
Stejnou funkci můžete vyvolat i dvojitým kliknutím na příslušnou položku v seznamu. Po otevření dialogového okna
postupujte stejně jako při zadávání nové osoby.

Při změně kódu ID média osoby jste dotázáni dialogovým oknem, zda
se jedná o přidělení nového ID z důvodu ztráty. Pokud zvolíte ANO, bude
osoba přidána do seznamu ztracených ID médií spolu s datem a časem
změny. Seznam lze zobrazit pomocí ikony
umístěné pod seznamem
osob.

Program umožňuje přiřazení fotografií jednotlivým osobám. Vkládané fotografie jsou soubory typu JPG libovolné velikosti. Poměr stran je 1,3 : 1. Z důvodu úspory místa na disku je doporučený formát 4,5 x 3,5 cm, což je
běžná velikost fotografií pro osobní doklady.
Levým tlačítkem myši vyberte v seznamu příslušnou osobu a stiskněte tlačítko Vložit foto. Pomocí otevřeného
dialogového okna vyberte fotografii uloženou v libovolném adresáři na disku počítače a stiskněte tlačítko Otevřít.
Fotografie se zobrazí v příslušném rámečku a je automaticky překopírována do adresáře, kde je nainstalován program. Výběrem libovolné osoby ze seznamu je pak zobrazena její fotografie. Pro změnu stiskněte tlačítko Změnit
foto a postupujte stejně jako při vkládání nové fotografie.

Pro vyřazení osoby ze seznamu vyberte pomocí levého tlačítka myši v seznamu příslušnou osobu a klikněte na
. Jakékoliv změny v seznamu jsou automaticky ukládány na pevný disk počítače. Počet osob v seznamu
ikonu
je libovolný a je omezen pouze kapacitou pevného disku.
Seznam lze vytisknout pomocí ikony
kódů ID médií.

. V dialogovém okně Skrýt nepovinné údaje lze zvolit tisk seznamu bez

Pozor! Pokud jste přihlášen(a) jako uživatel, můžete měnit pouze údaje osob patřících do Vašeho střediska.
Totéž platí i o vyřazení osob ze seznamu.
Veškeré změny údajů a vyřazování položek ze seznamu se automaticky projeví v seznamech přístupových práv.

4. Seznam připojených objektů
Pro přístup do seznamu objektů použijte nabídku Nástroje/Aktualizace seznamu připojených objektů nebo
v horní ovládací liště.
ikonu

Seznam obsahuje tyto údaje: Název objektu, adresu a typ řídící jednotky, verzi firmware, sériové číslo jednotky
a libovolnou poznámku.
Seznam se vytvoří bezprostředně po instalaci celého systému a během provozu není nutno, až na výjimky, do něj
zasahovat. Před vytvořením seznamu je důležité správné nastavení adres jednotlivých řídících jednotek (pokud
možno postupně, tj. 1, 2, 3…).
Pro automatické vyhledání všech řídících jednotek systému zvolte v dialogovém okně Režim vyhledávání
možnost Všechny a pro rychlejší vyhledání nastavte horní hranici použitých adres volbou Do adresy. Kliknutím na
ikonu
v ovládací liště pod seznamem zahájíte vyhledávání. Všechny nalezené jednotky jsou vepsány do seznamu a automaticky uloženy na pevný disk počítače.
Výběrem položky seznamu se otevřou dialogová okna pro nastavení jednotky.
Stav jednotky – jednotka je standardně nastavena jako aktivní. V případě
poruchy nebo dočasného odstavení se tato jednotka označí jako neaktivní a
program ji nadále ignoruje.
Umístění jednotky - určuje, zdali jednotka kontroluje vchod do budovy, nebo
do objektu (místnosti) v budově.
Komunikace a Typ přenosu - jsou automaticky nastaveny při vyhledání
jednotek. Zde je lze ručně změnit.
Definice příchodu - určuje, který snímač je umístěn u vstupu do objektu.
V případě obousměrné kontroly je druhý snímač automaticky nastaven jako
odchodový.
Zaškrtnutím políčka Sledovat docházku budou veškeré průchody touto jednotkou evidovány modulem docházky
jako příchody a odchody. Volba tohoto parametru je umožněna pouze přístupovým jednotkám. U docházkových
terminálů je nastaven automaticky.
Správnost těchto nastavení je důležitá pro kontrolu docházky, přítomnosti osob v budově a v jednotlivých objektech
uvnitř budovy a přehled unikátních přístupů (viz kapitoly 6 a 7).

Jednotky v seznamu jsou implicitně pojmenovány Přístupová
nebo Docházková jednotka a je jim přiřazeno pořadové číslo.
Změnu názvu proveďte výběrem příslušné položky a kliknutím na
. Stejnou funkci můžete vyvolat i dvojitým kliknutím na
ikonu
příslušnou položku v seznamu. V otevřeném dialogovém okně přepište název dle umístění jednotky (např. Laboratoř) a popřípadě
doplňte libovolnou poznámku. Poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo Zavřít pro ukončení editace.

Pozor! Pokud nyní opět provedete automatické vyhledání jednotek s volbou Všechny, budou všechny uložené
jednotky vymazány ze seznamu a nahrazeny nalezenými jednotkami s implicitním pojmenováním. Proto v případě
rozšíření stávajícího systému o další kontrolovaná místa (nové jednotky) použijte při vyhledávání volbu Nové. Stávající seznam zůstane zachován beze změn, budou přidány pouze nově nalezené jednotky.
Pomocí ikony
lze zobrazit seznam připojených převodníků
sloužících ke komunikaci programu se systémem (viz kapitola 2).

5. Seznam přístupových práv, trvalých otevření/zavření a nastavení parametrů
Pro přístup do seznamů a nastavení parametrů použijte nabídku Nástroje/Aktualizace dat nebo ikonu
otevřete seznamy a
v horní ovládací liště. V seznamu objektů vyberte příslušnou položku a pomocí ikony
parametry vybraného objektu. Stejnou funkci můžete vyvolat i dvojitým kliknutím na příslušnou položku v seznamu.
Nejdříve nastavte požadované parametry jednotky v záložce Parametry.

Počet časových oken – parametr určující rozdělení paměti jednotky na archivaci časových oken a události. Každé
osobě mohou být přidělena časově omezená přístupová práva. Jedna osoba s jedním časovým omezením znamená právě jedno časové okno. Každé osobě lze přidělit více časových omezení, takže každá osoba může zabírat
v paměti jednotky více časových oken. Toto je třeba mít na zřeteli při nastavování parametru, neboť rezervovaný
prostor pro časová okna ubírá místo v paměti pro archivaci událostí. V praxi to znamená: čím je větší počet časových oken, tím musí být kratší perioda stahování událostí do PC. Maximální kapacita paměti přístupových jednotek
je 10 600 oken nebo událostí. Maximální kapacita paměti docházkového terminálu DT08 je 5 600 oken nebo událostí.
Pozor! Změna tohoto parametru vyžaduje kompletní inicializaci jednotky (viz níže).
Doba otevření zámku – parametr určující dobu sepnutí relé jednotky ovládajícího elektromagnetický zámek dveří.
Nastavitelný v rozsahu 0,5 až 100 sekund.
Zpoždění poplachu při nedovřených dveřích – parametr určující dobu zpoždění poplachového hlášení
v případě, kdy procházející osoba za sebou nezavře dveře, nebo nedovře automatický zavírač dveří. Tento parametr předpokládá použití dveřního kontaktu (viz níže) a je určen pouze pro přístupové jednotky SDSU. Nastavitelný v rozsahu 0,5 až 100 sekund.
Hardwarová konfigurace jednotek.
Pro otevření dialogových oken hardwarové konfigurace jednotek slouží ikona
záložky parametrů.

umístěná v dolní ovládací liště

Přístupová jednotka SDSU

Docházkový terminál DT08

Turniketová jednotka SDST

Výtahová jednotka SVSM

Instalován dveřní kontakt – nastavuje jednotku SDSU do režimu generování poplachových událostí
Tlačítko na vstupu 1,2 – umožňuje u jednotky SDSU nahrazení snímačů ID médií příchodovým nebo odchodovým tlačítkem.
Přepínací režim – v tomto režimu první přiložení ID média aktivuje relé jednotky SDSU, druhé pak deaktivuje. Tuto
funkci lze např. využít pro kontrolované zapínání/vypínání některých elektronických systémů.
Akustická signalizace při poplachu – zapíná/vypíná akustickou signalizaci snímačů ID médií během poplachové
události. Tento parametr je přístupný pouze při instalovaném dveřním kontaktu.
Zelená blikající LED v klidovém stavu – přepíná klidový režim signalizační LED na panelu snímače ID média
(oranžová/blikající zelená). Interval blikání je nastaven na cca. 0,5 sec.
Jas displeje – pomocí posuvníku lze nastavit 7 úrovní jasu displeje docházkového terminálu.
Aktivace pomocného relé – určuje režim aktivace relé externím snímačem docházkového terminálu. Pokud je

terminálem ovládán elektromagnetický zámek dveří, ovládá externí snímač a všech 8 příznakových snímačů na
terminálu pouze hlavní relé. V případě ovládání např. obousměrného turniketu lze ovládat externím snímačem
pomocné relé pro jeden směr a příznakovými snímači na terminálu hlavní relé pro druhý směr.
Zakázat opakovaný příchod – je určen pro turniketové jednotky SDST. Nastavením tohoto parametru je každé
osobě povolen pouze jeden příchod, po kterém musí následovat odchod. Tato funkce zabraňuje vstupu více osobám s použitím jednoho ID média.
Časové omezení zákazu opakovaného příchodu – je určen pro turniketové jednotky SDST. Nastavením tohoto
parametru dojde k časovému omezení zákazu opakovaného příchodu, které lze nastavit v rozmezí 10 – 90 minut.
Aktivovat pouze jedno relé – je určen pro turniketové jednotky SDST. Nastavením tohoto parametru je při příchodu i odchodu aktivováno pouze relé č. 1. Jednotku lze tak využít například k ovládání elektromagnetického
zámku.
Počet připojených modulů – určuje, kolik reléových modulů SVSR je připojeno k jednotce SVSM. Každý reléový
modul obsahuje 8 relé pro obsluhu osmi podlaží. Ke každé jednotce SVSM lze připojit až 4 reléové moduly. Nastavení tohoto parametru ovlivňuje přiřazení reléových výstupů jednotlivým podlaží (viz níže) a následně přiřazení
přístupných podlaží osobám v seznamu přístupových práv. Pokud je již provedeno přiřazení reléových výstupů
jednotlivým podlaží nebo seznam přístupových práv již obsahuje nějaké položky, nelze tento parametr měnit.
Inverzní režim relé – je určen pro výtahové jednotky SVSM. Nastavením tohoto parametru budou výstupní kontakty aktivních (sepnutých) relé rozepnuty (režim NC), v opačném případě budou sepnuty (režim NO).
Režim jedinečného přístupu – je určen pro výtahové jednotky SVSM. Nastavení tohoto parametru povoluje
každé osobě přístup pouze do jednoho podlaží.
Aktivace povolených tlačítek vnějším signálem – je určen pro výtahové jednotky SVSM. Pokud není tento parametr nastaven jsou povolená tlačítka aktivována bezprostředně po přiložení ID média ke snímači. V opačném
případě dojde k aktivaci až příchodem vnějšího signálu z řídící jednotky výtahu (např. po příjezdu výtahu do určitého podlaží).
Deaktivace povolených tlačítek vnějším signálem – je určen pro výtahové jednotky SVSM. Pokud není tento
parametr nastaven jsou povolená tlačítka deaktivována po definované době (viz výše). V opačném případě dojde
k deaktivaci příchodem vnějšího signálu z řídící jednotky výtahu (např. po odjezdu výtahu z určitého podlaží).
K aktualizaci hardwarové konfigurace jednotek slouží ikona

.

Tlačítko Podlaží na panelu konfigurace výtahové jednotky SVSM otevře dialogové okno pro přiřazení reléových
výstupů jednotlivým podlaží.

V otevřeném dialogovém okně je vlevo umístěn seznam všech nabízených podlaží v rozmezí -8 až +31, dále
pak Přízemí, Mezanin 1 a Mezanin 2. Uprostřed je zobrazen seznam reléových výstupů, jejichž počet je dán nastavením počtu připojených modulů (viz výše). Číslo před lomítkem značí pořadové číslo relé v daném reléovém
modulu. Číslo za lomítkem pak číslo (adresu) připojeného reléového modulu.
Pro nové přiřazení označte příslušnou položku v seznamu podlaží a reléových výstupů a stiskněte tlačítko >.
Takto vytvořená přiřazení jsou zobrazena v pravém seznamu. Označením položky v tomto seznamu a stisknutím
tlačítka < dojde ke zrušení příslušného přiřazení. Použitím tlačítka << dojde ke zrušení všech položek přiřazení.
Provedená přiřazení potvrďte tlačítkem OK. Přiřazení lze potvrdit pouze v případě, že seznam přístupových
práv neobsahuje žádné položky. V opačném případě je tlačítko OK nepřístupné.

Pokud je aktuálně otevřený panel parametrů určen pro kontrolu průchodů elektromotorickým zámkem
CERBERIUS, jsou některé parametry nahrazeny jinými.

Doba otevření střelky – parametr určující dobu otevření střelky elektromotorického zámku. Nastavitelný v rozsahu
0,5 až 100 sekund.
Doba otevření závory v automatickém režimu – parametr určující dobu otevření závory elektromotorického
zámku v režimu automatického zamykání (viz níže). Odpočet nastavené doby začíná po uzavření střelky. Nastavitelný v rozsahu 0,5 až 100 sekund.
Hardwarová konfigurace elektromotorického zámku.
Režim závory – určuje, zda je závora po průchodu osoby zamykána automaticky po nastavené době nebo ručně
procházející osobou. Ruční zamknutí se provádí přiložením ID média ke snímači na dobu delší než 1 sec.
Režim PANIK – elektromotorický zámek umožňuje připojení vnějšího PANIK tlačítka, které může pracovat ve
dvou režimech. Při standardním režimu je doba otevření zámku určena přednastavenými parametry (stejně jako
při otevření ID médiem). Při trvalém režimu je zámek otevřen po celou dobu aktivního PANIK tlačítka. Více informací o režimech PANIK naleznete v dokumentaci k zámku CERBERIUS.
Detekce sítě – nastavuje detekci a zápis události výpadku napájecí sítě (viz kapitola 6).
Režim odchodu – určuje, zda je odchod (výstup) z objektu rovněž realizován čtečkou ID média (oboustranná
kontrola průchodu) nebo odchodovým tlačítkem.
Otvírání klikou – tento parametr povoluje nebo zakazuje otevření závory při použití kliky.
Umístění zámku – určuje orientaci zámku z pohledu vstupu do objektu. Nastavení tohoto parametru je důležité
pro správnou registraci příchodů a odchodů v seznamech událostí a docházky (viz kapitoly 6 a 7).
Aktualizaci hardwarové konfigurace zámku je prováděna společně s aktualizací parametrů (viz níže).

Seznam systémových událostí zámku obsahuje informace o stavu zámku v období mezi dvěma aktualizacemi seznamu. Tmin. je minimální dosažená teplota v těle zámku, Tmax. pak maximální dosažená teplota. Kritické
. Čítač serva udává absolutní počet použití servomotoru zámku. Údaje
hodnoty teplot jsou označeny ikonou
jsou doplněny sériovým číslem zámku a verzí firmware.Tyto informace jsou ryze servisního charakteru z hlediska
životnosti zámku a pro běžného uživatele nemají velký význam. Aktualizace seznamu se provádí pomocí ikony .
Seznam se nachází v záložce Stav AZA, která je přístupná pouze pro elektromotorické zámky CERBERIUS.

Vytváření přístupových práv se provádí v záložce Přístupová práva. Seznam přístupových práv obsahuje
příjmení, jméno, titul osoby a časový rozpis povoleného přístupu (časové okno). Každá osoba může být v seznamu
uvedena vícekrát s různými časovými okny. Počet osob (časových oken) v seznamu je limitován nastavenou hranicí počtu časových oken v záložce Parametry (viz výše).

Pro přidání do seznamu přístupových práv vyberte jednu nebo více osob v seznamu osob a klikněte na ikonu
. Po otevření dialogového okna s nastavením časových oken zvolte typ omezení. V případě volby Bez omezení
bude vybraným osobám umožněn neomezený přístup (7 dní v týdnu, 24 hodin denně), v opačném případě nastavte příslušná omezení. Správnost údajů potvrďte tlačítkem OK. Tím budou vybrané osoby přidány do seznamu
přístupových práv.

Pozor! Program provádí kontrolu duplicity, takže pokud již některá osoba se shodnými časovými okny v seznamu
existuje není do seznamu přidána. Tato skutečnost je oznámena varovným hlášením a příslušné položky
v seznamech jsou označeny ikonou
. Pokud je překročena kapacita seznamu, je toto rovněž oznámeno varov. Aktuální stav kapacity seznamu je
ným hlášením a příslušné položky v seznamu osob jsou označeny ikonou
avizován bublinkovou nápovědou po přesunutí kurzoru myši na seznam. Stejná informace je zobrazena i
v oznamovací liště ve spodní části programu.
V případě přidávání přístupových práv do výtahové jednotky SVSM je po uzavření
okna s časovými okny otevřeno dialogové okno, ve kterém lze příslušné osobě (nebo
více osobám současně) povolit přístup na jednotlivá podlaží. Označení povolených
přístupů na jednotlivá podlaží proveďte klepnutím na příslušné položky v seznamu.
Opětovným klepnutím na označenou položku je povolení zrušeno. Tlačítko Vyber vše
slouží k výběru všech položek, tlačítko Zruš vše ke zrušení výběru všech položek. Tlačítkem OK je potvrzen výběr a vybrané osoby jsou uloženy do seznamu přístupových
práv.

Pozor! Pokud zadáváte přístupová práva více osobám současně, budou všem zapsána shodná časová okna a
v případě výtahových jednotek i shodná povolení přístupu do jednotlivých podlaží.
Chcete-li zadávat přístupová práva osobám, které náleží určitému středisku, můžete z důvodu přehlednosti zobotevřete seznam středisek. Vyberte
razit v seznamu osob pouze osoby tohoto střediska. Kliknutím na ikonu
zpět do seznamu osob. Pokud chcete výběr zrušit, klepněte na
příslušné středisko a vraťte se pomocí ikony
ikonu . Seznam osob bude uveden do původního stavu.
Program umožňuje zadání přístupových práv se stejnými časovými okny celému středisku najednou. Přepněte
. Po nastavení časového omezení
do seznamu středisek, vyberte příslušné středisko a klikněte na ikonu
v dialogovém okně stiskněte tlačítko OK.

V případě výtahové jednotky.SVSM lze vodorovným posuvníkem na spodní části seznamu přístupových práv
zobrazit příslušná povolení přístupu do jednotlivých podlaží.

Ikona
značí, že jde o nově přidanou osobu do seznamu přístupových práv, nikoli do paměti jednotky. Po
úspěšné aktualizaci přístupových práv v jednotce (viz níže) ikona zmizí.
Pro vyřazení osoby ze seznamu přístupových práv vyberte v seznamu jednu nebo více osob a klikněte na ikonu
. Ještě nezaktualizované položky (označené ikonou
) jsou vyřazeny ze seznamu. Ostatní položky nadále

. Po úspěšné aktualizaci přístupových práv v jednotce (viz níže)
zůstávají v seznamu a jsou označeny ikonou
budou položky fyzicky vyřazeny ze seznamu. Pokud ještě nebyla provedena aktualizace jednotky, můžete vybravrátit původní přístupová práva (zrušit vyřazení). Položky
ným položkám určeným k vyřazení pomocí ikony
jsou nevratně určeny k vymazání v důsledku vymazání osoby ze seznamu osob nebo změny
označené ikonou
slouží ke změně přístupových práv u vybrané osoby.
jejího ID kódu. Ikona
Vytváření seznamu trvalých otevření/zavření se provádí v záložce Trvalé otevření/zavření. Seznam obsahuje typ akce (trvale otevřeno/zavřeno) a časový rozpis (časové okno). Trvalým otevřením se rozumí stav, kdy
jednotka v nastaveném časovém intervalu aktivuje relé ovládající zámek, závoru nebo turniket a umožní tak volný
průchod všem osobám bez ohledu na jejich přístupová oprávnění. Naproti tomu trvalé zavření znemožní
v nastaveném časovém intervalu průchod všem osobám bez ohledu na jejich přístupová oprávnění.
Pro přidání položky do seznamu trvalých otevření/zavření klikněte na
. Po otevření dialogového okna s nastavením časových oken zvolte
ikonu
typ akce a nastavte časové okno. Správné nastavení potvrďte tlačítkem OK.
Tím bude položka přidána do seznamu.
Význam ostatních ikon je stejný jako při vytváření seznamu přístupových práv
(viz výše).

Pozor! Pokud chcete zadat parametr trvalého otevření/zavření přes půlnoc (např. Po 20.00 – Út 6.00), musíte
zadat dvě časová okna: Po 20.00 – 24.00 a Út 00.00 – 6.00.

Program umožňuje tzv. expresní otevření popř. zavření. Kliknutím na ikonu
je aktivováno relé příslušné jednotky a tím je umožněn volný průchod všem osobám bez ohledu na jejich přístupová oprávnění. Opětovným klikje provedeno expresní zavření, které znenutím na tuto ikonu je expresní otevření zrušeno. Kliknutím na ikonu
možní průchod všem osobám bez ohledu na jejich přístupová oprávnění. Opětovným kliknutím na tuto ikonu je
expresní zavření zrušeno.
U elektromotorických zámků CERBERIUS je možno v tomto seznamu navíc vytvořit časová okna automatického zamykání závory. Zámek, který je
v režimu ručního zamykání (viz výše), se na počátku intervalu automaticky
zamkne a nadále pracuje v automatickém režimu po celou nastavenou dobu.
Poté přejde opět do režimu ručního zamykání a při zadání volby
Na konci
odemknout dojde k odemknutí závory.

Příklad nastavení časových oken. Závora bude pracovat v režimu automatického zamykání každý víkend od
pátku 18.00 do pondělí 6.00

K aktualizaci dat v jednotkách slouží ikony umístěné v ovládací liště seznamu objektů. Výběrem jedné nebo
více položek v seznamu objektů a kliknutím na příslušnou ikonu je provedena příslušná operace. Pokud není vybrána žádná položka seznamu, aktualizují se data v aktuálně otevřené položce (jednotce).
Kompletní inicializace (ikona
) – je proveden reset paměti jednotky, aktualizace systémového času, aktualizace parametrů, přístupových práv a trvalých otevření/zavření.
Aktualizace přístupových práv (ikona

) – je provedena pouze aktualizace přístupových práv.

Aktualizace trvalých otevření/zavření (ikona
Aktualizace parametrů (ikona

) – je provedena pouze aktualizace parametrů.

Aktualizace systémového času (ikona
Reset paměti (ikona

) – je provedena pouze aktualizace trvalých otevření/zavření.

) – je provedena pouze aktualizace systémového času.

) – veškerá data v jednotce budou vymazána (včetně událostí).

vedle názvu příslušné jednotky (objektu) v seznamu objektů. NeúÚspěšná operace je signalizována ikonou
vedle názvu příslušné jednotky.
spěšná operace je oznámena varovným hlášením a ikonou
Nutnost aktualizace jednotlivých dat je avizována po otevření
příslušných seznamů v oznamovací liště v dolní části programového
okna a ikonami umístěnými vedle názvu otevřené jednotky (objektu).
Ikony a jejich řazení je shodné s ikonami v ovládací liště.
.

6. Přehled událostí
Pro přístup do přehledu událostí použijte nabídku Nástroje/Přehled událostí nebo ikonu
liště.

v horní ovládací

Jednotlivé typy událostí jsou ukládány do příslušných seznamů, které jsou přehledně umístěny v záložkách.
Seznamy událostí jsou děleny podle dne vzniku a tak jsou také ukládány na disk počítače. Požadované seznamy
zobrazíte klepnutím na příslušný den v Archivu událostí.
V záložce Všechny průchody jsou zobrazeny průchody všech osob jednotlivými objekty s přiřazením směru
, ikona odchodu
). Neoprávněný (nepovolený) průchod je signalizován ikonou
. Seznam
(ikona příchodu
všech nepovolených průchodů je zobrazen v záložce Nepovolené průchody. Průchody jsou v seznamech řazeny
vzestupně dle času vzniku. V případě neznámého ID média je příjmení v události nahrazeno návěštím „Neznámé
ID“ a jméno kódem média v hexadecimálním tvaru. V případě instalace tlačítka namísto snímače ID je příjmení
nahrazeno návěštím „Tlačítko“. V přepínacím režimu (viz kapitola 5) jsou ikony příchodu a odchodu nahrazeny
a vypnutí .
ikonami zapnutí
V záložce Vybrané průchody lze zobrazit průchody pouze vybrané osoby, osob vybraného střediska nebo
průchody vybraným objektem a to kliknutím na příslušnou položku v seznamu osob, střediska či objektu.

Seznam středisek otevřete kliknutím na ikonu
pod seznamem osob. Kliknutím na ikonu
pod seznamem
středisek se vrátíte zpět do seznamu osob. Pokud provedete výběr střediska, je zároveň aktualizován i seznam
pod seznamem osob.
osob. Chcete-li výběr zrušit, klepněte na ikonu

Události v záložce Poplachy jsou dvojího typu: „Násilné vniknutí“ a „Příliš dlouho otevřené dveře“. První z nich
vzniká bezprostředně po otevření dveří jiným způsobem než je použití ID média (např. násilné otevření nebo otevření klíčem, pokud je toto umožněno). Druhý typ události vzniká v případě, kdy procházející osoba do určité doby
za sebou nezavře dveře, nebo nedovře automatický zavírač dveří. Časová prodleva mezi otevřením a vyhlášením
poplachu je nastavena v panelu parametrů (viz kapitola 5). Obě události jsou doprovázeny optickou a případně i
akustickou signalizací snímače ID média. Poplachové události jsou ukončeny uvedením dveří do původního stavu
(zavřením). Začátek poplachové události je zvýrazněn ikonou
u příslušné položky.
Pozor! Evidence těchto událostí vyžaduje instalaci dveřního kontaktu a jeho konfiguraci v panelu parametrů.
Položky v záložce Systémové události informují o aktuálním stavu systému a jeho změnách.
Evidovány jsou tyto události:
Reset paměti (ikona

) – vymazání všech dat z paměti jednotky

) – tato událost je vyvolána poklesem napájecího napětí systému pod povolenou mez
Restart jednotky (ikona
nebo odpojením jednotky od napájecího zdroje.
) – pokud je kapacita paměti jednotky vyhrazené pro archivaci událostí vyčerpána, dojde
Ztráta dat (ikona
k přepisování nejstarších uložených událostí novými. K tomuto stavu by nemělo dojít, proto je třeba co nejčastěji
stahovat události ze systému do počítače.
Trvalé otevření - start (bez ikony) – tato událost oznamuje začátek stavu trvalého otevření jednotky (viz kap. 5).
Trvalé otevření - stop (bez ikony) – tato událost oznamuje konec stavu trvalého otevření jednotky.
Trvalé zavření - start (bez ikony) – tato událost oznamuje začátek stavu trvalého zavření jednotky (viz kap. 5).
Trvalé zavření - stop (bez ikony) – tato událost oznamuje konec stavu trvalého zavření jednotky.
U systému s elektromotorickými zámky CERBERIUS jsou to tyto další události:
Nouzové otevření (ikona
) – zámek může být ovládán i tzv. PANIK tlačítkem, po jehož stisknutí se otevře bez
ohledu na přístupová práva. Režim tlačítka je nastaven v panelu parametrů (viz kapitola 5).
Výpadek sítě - start (ikona ) – událost nastává v okamžiku výpadku primární napájecí sítě 240V a zdroj přechází na režim zálohování z akumulátoru.
Výpadek sítě - stop (bez ikony) – oznamuje konec stavu výpadku napájecí sítě.
Režim podpětí - start (ikona ) – událost nastává v okamžiku poklesu napájecího napětí pod určenou mez, což
může být zapříčiněno poruchou napájecího zdroje nebo vybitím akumulátoru při dlouhodobém výpadku sítě. Elektromotorický zámek přechází do nouzového režimu (viz popis zámku).
Režim podpětí - stop (bez ikony) – oznamuje konec režimu podpětí.
Porucha závory (ikona ) – oznamuje, že z nějakého důvodu nebyla zamknuta závora elektromotorického
zámku. Jedním z důvodů může být „zaseknutí“ závory u zkřížených nebo špatně dovřených dveří.
Chyba komunikace (ikona

) – oznamuje poruchu komunikace mezi řídící jednotkou a zámkem.

Odemknutí závory (bez ikony) – oznamuje odemknutí závory procházející osobou v režimu ručního zamykání (viz
kapitola 5).
Zamknutí závory (bez ikony) – oznamuje zamknutí závory procházející osobou v režimu ručního zamykání.

V záložce Přehled přítomnosti jsou zobrazeny aktuální seznamy osob přítomných v budově nebo v jednotlivých objektech budovy. Pro správnost těchto údajů je nezbytné pečlivé nastavení každé jednotky v seznamu připojených objektů (viz kapitola 4). Seznamy lze filtrovat dle střediska klepnutím na příslušnou položku v seznamu
středisek. Filtr se zruší pomocí ikony .

Platnost údajů v seznamech přítomnosti je časově omezena. Může totiž nastat stav, kdy některé osoby opustí
budovu nebo objekt bez identifikace ID médiem a tudíž systém nezaregistruje jejich odchod. Klasickým příkladem
je průchod několika osob současně nebo aplikace odchodového tlačítka namísto snímače ID média. Dobu platnosti
údajů lze nastavit v rozmezí 6-24 hodin. Zaškrtnutím volby Automaticky vyřadit záznam dochází k vyřazení poa obsluha
ložky ze seznamu po stanovené době. V opačném případě dojde pouze k jejímu označení ikonou
systému rozhodne o jejím ručním vymazání.

V záložce Unikátní příchody jsou zobrazeny seznamy osob, které v daný den alespoň jednou vstoupily do budovy nebo vybraného objektu v budově. Pro správnost těchto údajů je nezbytné pečlivé nastavení každé jednotky
v seznamu připojených objektů (viz kapitola 4).
umístěné v ovládací liště pod seznamy událostí. Program zařadí
Aktualizace událostí se spouští pomocí ikony
do seznamů všechny nové události, které byly předtím uloženy na disk počítače tzv. Komunikačním modulem
(viz kapitola 9), Aktualizace se vypíná pomocí ikony . Pokud je program v nečinnosti déle než 5 minut, aktualizace se opět automaticky spustí.
Jednotlivé položky seznamu průchodů popř. přítomnosti lze vymazat pomocí ikony
. Ikona
slouží k tisku
k exportu seznamu průchodů do tabulky XLS.
seznamu průchodů, ikona

7. Modul docházky
Tento jednoduchý modul slouží k registraci příchodů a odchodů a následnému vyhodnocení odpracované doby
(salda) v daném kalendářním měsíci. Pro přístup do tohoto modulu použijte nabídku Nástroje/Přehled docházky
v horní ovládací liště. Záznamy a saldo docházky jsou automaticky aktualizovány Komunikačním
nebo ikonu
modulem (viz kapitola 9.)

Modul docházky obsahuje tyto záložky:
Všechny záznamy – zobrazuje chronologicky řazený přehled příchodů a odchodů všech přiřazených osob
Vybrané záznamy – zobrazuje přehled příchodů a odchodů vybraných osob nebo středisek
Salda – zobrazuje přehled odpracovaných hodin všech přiřazených osob
Základní nastavení – panel pro základní nastavení parametrů docházky a přiřazení osob
Terminály – panel nastavení docházkových terminálů DT-08 (pokud jsou v systému použity)

Základní nastavení je důležité pro správnou činnost modulu. .

V levém okně je zobrazen seznam všech osob zadaných v systému (viz kapitola 3). Označením příslušných
položek a kliknutím na ikonu
pod seznamem provedete přiřazení osob do přehledu docházky. Nepřiřazené
osoby bude modul docházky ignorovat. Pro zrušení přiřazení osob označte příslušné položky a klikněte na ikonu
.
Pro zjednodušení můžete přiřadit všechny osoby náležející určitému středisku. Vyberte příslušné položky v sepod tímto seznamem. Stejně jako v předešlém případě můžete
znamu Přiřazená střediska a klikněte na ikonu
.
přiřazení celého střediska zrušit pomocí ikony
Panel Doba přítomnosti slouží k nastavení „mantinelů“ pracovní doby.
Minimální doba přítomnosti určuje minimální akceptovatelnou pracovní dobu. Pokud bude
odpracovaná doba nižší než minimální, nebude zahrnuta do výpočtu salda a tato skutečnost bude označena ikonou v příslušné položce záznamu docházky (viz níže).
Maximální doba určuje předpokládanou maximální pracovní dobu (přítomnost na pracovišti). Pokud některý zaměstnanec tuto dobu překročí, bude toto rovněž oznámeno ikonou
v příslušné položce záznamu docházky. Tento stav může nastat v případě, kdy někteří
zaměstnanci po ukončení pracovní doby zapomenou provést registraci odchodu. Proto by
doba platnosti měla být nastavena na hodnotu o něco vyšší, než je předpokládaná nejdelší
pracovní doba.

Panel Zaokrouhlení salda slouží k nastavení zaokrouhlování pracovní doby.
Zaokrouhlováno je celkové saldo (odpracované hodiny) za celý aktuálně zpracovávaný
měsíc. Zaokrouhluje se vždy směrem dolů a to na 15 nebo 30 minut.
Volba Zlomky hodin určuje tvar zobrazení salda – buď ve formátu hh.mm (např. 98.15)
nebo při zaškrtnutém políčku jako desetinný zlomek (98.25).
Záložka Terminály je přístupná pouze v případě, když program detekuje připojení alespoň jednoho docházkového terminálu DT-08 (viz kapitola 4). V okně záložky je vyobrazen terminál DT-08 a vpravo od něj seznam všech
terminálů připojených do systému. Výběrem položky v seznamu je zobrazeno aktuální nastavení příznaků vybraného terminálu.

Snímač č. 1 je určen pro označení příchodu, snímač č. 8 pro označení odchodu.
U snímačů 2 – 7 lze pak definovat příznaky různých důvodů odchodů. Na obrázku je zobrazeno základní (defaultní) nastavení terminálu. Pokud chcete některý příznak změnit,
klikněte na jeho symbol v obrázku terminálu a v otevřené nabídce vyberte jiný. Pokud
chcete výběr zrušit beze změny, klikněte na libovolné místo v obrázku terminálu mimo symboly příznaků.
Systém nabízí tyto možnosti příznaků odchodů:

Dovolená

Lékař

Náhradní
volno

Nemoc

Neplacené
volno

Oběd

Odchod
návštěvy

Paragraf

Příchod
návštěvy

Přerušení

Služební
cesta

Studijní
volno

OČR

Příznaky Příchod návštěvy a Odchod návštěvy nejsou docházkovým modulem sledovány a vyhodnocovány,
slouží pouze ke kontrole průchodů a pohybu případných externích osob po objektu (viz kapitola 6).
Pokud je k terminálu připojen externí snímač sloužící k povolení vstupu do objektu nebo v případě obousměrného ovládání turniketu, může být příchodový snímač (č. 1) předefinován dalším příznakem odchodu. Použití externího snímače se
nastavuje v panelu Definice příchodu umístěném v pravém dolním rohu a při jeho
nastavení se automaticky pod snímačem č. 1 na obrázku terminálu otevře nabídka
příznaků. Pokud nebude žádný další příznak vybrán, bude tento snímač systémem
ignorován.
Program umožňuje shodné nastavení více terminálů
současně. Zaškrtnutím volby umístěné v levém dolním
rohu a nastavením libovolného terminálu ze seznamu
bude provedeno shodné nastavení všech zbývajících terminálů.

V záložce Všechny záznamy je zobrazen chronologicky řazený přehled příchodů a odchodů všech osob přiřazených do docházky. Každá položka obsahuje příjmení a jméno osoby, datum a čas příchodu, čas odchodu, důvod
odchodu dle nastavených příznaků terminálu (viz výše) a jméno osoby, která provedla případnou opravu údajů
položky.
V záložce Vybrané záznamy lze zobrazit příchody a odchody pouze vybrané osoby nebo osob vybraného
střediska a to kliknutím na příslušnou položku v seznamu osob či střediska. Pokud provedete výběr střediska, je
zároveň aktualizován i seznam osob. Chcete-li výběr zrušit, klepněte na ikonu
pod seznamem středisek.

Pro vyřazení položky ze seznamu vyberte pomocí levého tlačítka myši v seznamu příslušnou položku a klikněte
na ikonu . Tato akce je umožněna pouze Správci nebo Uživateli s příslušným oprávněním (viz kapitola 2).
Všechny položky, které jsou kompletní (je zaznamenán odchod) a splňují podmínky minimální a maximální
v pravé části seznamu. Položky nesplňující
doby přítomnosti na pracovišti (viz výše), jsou označeny ikonou
uvedené podmínky přítomnosti jsou označeny ikonou . Po opravě časových údajů (nebo potvrzení stávajících)
oprávněnou osobou se položka stává kompletní a je označena ikonou .
v kolonce času odchodu indikuje noční směnu. Za noční směnu program považuje tu položku, ve které
Ikona
čas odchodu je menší než čas příchodu. Tato detekce samozřejmě předpokládá délku směny kratší než 24 hodin.
K opravě položek slouží ikona

.

Vpravo od seznamu je zobrazen panel pro opravu položek. Výběrem
položky v seznamu záznamů jsou na tomto panelu zobrazeny časové
údaje vybrané osoby. Nyní můžete opravit jednotlivé časy a opravu potvrdit
tlačítkem OK. Opravené údaje jsou vepsány do příslušné položky spolu se
jménem opravující (aktuálně přihlášené) osoby. Opravená položka je označena ikonou . Opakovanými výběry můžete opravit všechny požadované
položky. Pro ukončení oprav stiskněte tlačítko Zavřít.

Ikona

slouží k ručnímu vložení nového záznamu.

Vpravo od seznamu je zobrazen panel pro vložení nového záznamu. Po
označení osoby v seznamu a vyplnění časových údajů klepněte na tlačítko OK a
nový záznam bude vložen do seznamu. Lze vkládat záznamy s příchodem osoby
nebo kompletní záznamy obsahující i čas odchodu. Vkládané položky jsou vepsány do seznamu spolu se jménem opravující (aktuálně přihlášené) osoby.
Kompletní záznam je označen ikonou .

V záložce. Salda je pro každou osobu zobrazen součet odpracovaných hodin.

Výběrem střediska vpravo od seznamu salda budou zobrazeny pouze položky patřící do vybraného střediska.
pod seznamem středisek.
Ke zrušení výběru slouží ikona

Tlačítko Schválit startuje proces schvalování položek. Schvalovat lze pouze kompletní seznamy minulých období. Pro tuto činnost musíte být přihlášen(a) jako Správce nebo Uživatel s příslušným oprávněním (viz kapitola
2). Je-li proveden výběr položek salda dle střediska, budou schváleny pouze položky tohoto střediska. Do sloupce
Schválil/zrušil schválení je u schválených položek připsáno jméno schvalující (aktuálně přihlášené) osoby a
položky jsou označeny ikonou .
Tlačítko Zrušit schválení startuje opačný proces - ruší schválení položek. Pro tuto akci platí stejná pravidla
jako pro schvalování. Do sloupce Schválil/zrušil schválení je u položek se zrušeným schválením připsáno jméno
osoby, která zrušení provedla a položky jsou označeny ikonou .
Tlačítko Denní přehled slouží k zobrazení seznamu denních sald (počtu odpracovaných hodin v jednotlivých
dnech). Je řazen chronologicky dle data a jména osoby. Seznam lze filtrovat dle jednotlivých osob klepnutím na
příslušnou položku v seznamu osob. Filtr se zruší pomocí ikony .
Tlačítko Terminály slouží k aktualizaci salda v docházkových terminálech. Je přístupné pouze, pokud je otevřeno aktuální období a pokud program detekoval alespoň jeden připojený docházkový terminál DT08.
Pozor! Položky označené jako schválené již nebudou aktualizovány. Pokud chcete provést opravnou aktualizaci,
proveďte nejdříve zrušení schválení, poté zpracování a opětovné schválení.
Jednotlivé seznamy lze tisknout pomocí ikony

nebo exportovat do tabulky XLS pomocí ikony

.

Aktualizace seznamů se spouští pomocí ikony
umístěné v ovládací liště pod příslušnými seznamy. Program zařadí do seznamů všechny nové záznamy, které byly předtím uloženy na disk počítače tzv. Komunikačním modulem (viz kapitola 9). Aktualizaci lze vypnout pomocí ikony . Pokud je program v nečinnosti déle než 5 minut,
aktualizace se opět automaticky spustí.

8. Inspektor procesů
Inspektor procesů je seznam, kam jsou chronologicky ukládány záznamy o všech úkonech, které program vykonal během své činnosti včetně údaje o aktuálně přihlášeném uživateli, který úkony prováděl. Seznam je řazen do
bloků (start – konec programu), které jsou pro větší přehlednost odděleny prázdnou řádkou. Jednotlivé seznamy
jsou děleny podle kalendářního měsíce a tak jsou také ukládány na disk počítače. Požadované seznamy zobrazíte
klepnutím na příslušnou položku v Archivu inspektora. Seznamy jsou přístupné pouze správci systému.
Pro přístup do Inspektora procesů použijte nabídku Nástroje/Inspektor nebo ikonu

v horní ovládací liště.

9. Komunikační modul
Komunikační modul je samostatný program, který lze spouštět nezávisle na hlavním programu. Pouze při prvním spuštění po instalaci programu je nutno nejdříve v hlavním programu nastavit komunikační port a najít všechny
připojené jednotky (viz kapitola 4). V opačném případě se činnost modulu ukončí.
Modul pracuje na pozadí a jeho činnost je indikována ikonou
umístěnou v pravé části ovládací lišty systému Windows® . Kliknutím
na tuto ikonu se na ploše zobrazí panel modulu.

Po spuštění komunikačního modulu je automaticky aktualizován systémový čas všech jednotek systému a poté
je zahájeno periodické stahování událostí a záznamů docházky z celého systému a jejich ukládání na disk počítače. Rovněž je zahájeno automatické zálohování dat. Interval stahování lze nastavit v rozmezí 1 – 100 sec. Interval automatického zálohování dat pak v rozmezí 5 – 60 min. Komunikace se systémem je indikována imitací zelené LED (vysílání instrukce a adresy jednotky) a červené LED (příjem dat). V případě poruchy komunikace
s jednotkou je toto oznámeno příslušným návěštím.
Modul může být spouštěn automaticky po startu systému Windows® a to volbou položky Spouštět automaticky
umístěnou ve spodní části okna modulu.
nebo klepnutím pravým tlačítkem
Ukončení činnosti modulu lze provést pomocí ikony
v ovládací liště a výběrem možnosti Zavřít. Nabídka Obnovit slouží rovmyši na ikonu
něž k zobrazení panelu modulu.
Komunikační modul lze spustit a ukončit i z hlavního programu a to pomocí ikony
v horní ovládací liště.

10. Zálohování dat
Pro zálohování dat použijte nabídku Nástroje/Zálohování dat nebo ikonu
v horní ovládací liště.
Při prvním zálohování se otevře dialogové okno, ve kterém si zvolte adresář,
kam budou soubory standardně zálohovány. Cesta ke zvolenému adresáři je zobrazena v návěští pod oknem výběru. Po stisknutí tlačítka OK bude provedeno první
zálohování všech již vytvořených souborů a nastaveni programu. Na obrázku je
znázorněn příklad ukládání do adresáře Dokumenty. Do tohoto adresáře (dále jen
Úložiště) je uložen soubor ZIP, který obsahuje kompletní složku Files. Jméno
souboru je ve formátu ACS-datum a čas uložení.
Pozor! Opětovné zálohování ve stejný den přepisuje původní soubor.

Program si vždy pamatuje poslední zvolenou
cestu k úložišti, takže při každém dalším zálohování jste dotázáni, zda chcete použít stávající úložiště nebo zvolit nové.
Pokud není původní úložiště momentálně k dispozici (např. při použití přenosné paměti), program rovněž nabídne volbu nového.

respektive

umístěné

Pro obnovení dat ze zálohy použijte nabídku Nástroje/Obnovení dat ze zálohy
v horní ovládací liště a postupujte stejně jako při zálohování. Po
nebo ikonu
otevření dialogového okna vyberte příslušný soubor dle data zálohy a stiskněte
tlačítko OK.

11. Ukončení a automatické zálohování dat
Výběrem nabídky Program/Konec programu v hlavním menu bude program ukončen.
Volba nabídky Program/Automatické zálohování dat nastavuje funkci automatického zálohování při ukončení
programu. Data jsou zálohována do složky BackUp v pracovním adresáři ve stejném formátu jako při manuálním
zálohování (viz kapitola 10). Archivováno je vždy 300 posledních souborů.
Opětovným kliknutím na jednotlivé volby jsou jejich funkce zrušeny.

12. Závěrem
Upozornění: Programové vybavení ACS Control je produktem firmy Zdeněk Fík. Zneužití programu nebo jeho
volné šíření a kopírování je trestné dle příslušných zákonů.
V případě problémů s instalací programu nebo jeho činností kontaktujte vašeho dodavatele nebo přímo výrobce na telefonních číslech nebo formou e-mailu, či faxu.
Kontaktní údaje:
Ing. Zdeněk Fík
Bronzová 2015
155 00 Praha 5
tel:
fax:
mob:

+420 246 038 130
+420 246 038 130
+420 604 219 736
e-mail: coptm@coptm.cz

