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1. Úvod 
Systém řízení přístupu je určen pro dohlížení nad příchodem/odchodem osob do/z objektu. 

Především se používá pro autorizaci osob a zaznamenávání těchto událostí. Usnadňuje řízení 

přístupu a zefektivňuje personalistiku ve firmách.  

 Systém řízení přístupu lze použít pro různé typy zařízení. V jednu chvíli může 

monitorovat více přístupových bodů a to v reálném čase. Dále jsou funkce detailně uvedeny: 

- Správa osobních složek a záznam základních osobních údajů 

- Poskytování různého databázového rozhraní (export, import dat) 

- Nahrávání a načítání informací o personálu 

- Zabezpečení přidělování přístupu podle časových zón 

- Monitorování příchodu/odchodu skrze počítačovou síť 

- Pravidelné stahování záznamů ze čtečky otisků prstů 

- Zajištění bezpečnosti nastavením systému provozovatelem 

- Vyhledávání příchozích/odchozích záznamů a alarmových záznamů a jejich export do 

různých formátů 

- Vzdálené řízení přístupu současně s inicializací a provozem zařízení. 

- Seskupování zařízení, nebo vytváření podoblastí pro řízení 

- Přiřazování různých práv pro jednotlivé skupiny 

 

1.1 Požadavky na hardware 
Minimální konfigurace PC: Pentium III 500MHz, 128MB RAM 

Operační systém: Windows 2000 a vyšší 

 

1.2 Upřesnění pojmů 
 

Připojení zařízení přes síť a monitorování v reálném čase: čtečku otisků prstů lze připojit 

buď připojením jednotky do sítě ethernet, nebo přes RS485/RS232. Po přidání všech 

přístupových jednotek do softwaru klikněte na Monitor. Monitorování probíhá popořadě 

přepínáním se mezi přístupovými jednotkami. 
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Záznam monitorovaných informací v reálném čase: Dovoluje monitorovat záznamy pro 

identifikaci otisků prstů a záznamy pro odchozí tlačítka pro všechny přístupové jednotky. 

Zároveň dovoluje tyto záznamy ukládat do databáze pro pozdější dotazy. 

Vyhledávání záznamu: Při vyhledávání záznamu lze použít filtry. Při dotazu je možné si zvolit 

časové období, konkrétní čtečky či skupiny čteček, oddělení atd. 

Správa přístupových práv: umožňuje přidávat a modifikovat uživatelská práva a nahrávat tyto 

informace do čteček. 

Správa sekcí: přidávat a měnit informace o odděleních 

Správa uživatelů: stahování/nahrávání uživatelů z/do jednotek včetně jejich otisků prstů, 

změna údajů a přístupových práv, přidávání kódů. 

Vzdálené otevírání dveří: stiskněte tlačítko Otevřít dveře ke vzdálenému odemknutí. 

Synchronizace času: čas jednotek souhlasí s časem na počítači 

Upgrade firmware: přehrání firmwaru vzdáleně do jednotky 

Inicializace čtečky: možnost inicializovat čtečku 

 

 

2. Instalace a odinstalace programu 

2.1 Instalace programu 
 

Doporučujeme vypnout před instalací spuštěné programy, aby se zabránilo případným konfliktům. 

Upozornění: Zobrazované okna mohou vypadat odlišně v závislosti na verzi softwaru. 

 

Po vložení CD do mechaniky se automaticky zobrazí instalační menu, jak ukazuje následující obrázek. Pokud k 

automatickému spuštění nedojde, spusťte soubor setup.exe přímo z CD. 
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Vyberte požadovaný jazyk a klikněte OK. 

 

 

 

 

Klikněte na tlačítko (Next)，pro pokračování v instalaci. 

 

 

 

Pokud souhlasíte s pravidly pro užívání programu, klikněte na (I accept the agreement). Pokračujte 

tlačítkem (Next). Jestliže nesouhlasíte, klikněte na (I do not accept the agreement) k ukončení instalace. 
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Pro návrat do předchozího okna stiskněte (Back). V dalším okně vyberte cílový adresář, do kterého se 

provede instalace. 

 

 

 

Lze ponechat přednastavený adresář, nebo kliknutím na tlačítko (Browse...) vytvoříte jiný adresář. Dále 

pokračujte tlačítkem (Next). 

 

 

 

 

 

Vyberte typ instalace a klikněte na (Next) 
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Zvolte název složky umístněné v nabídce "Start/Programy". Klikněte na tlačítko (Next). 

 

 

 

V posledním okně jsou informace o všech nastaveních instalace. Pro změnu nastavení klikněte (Back), pro 

potvrzení klikněte na tlačítko (Install). Instalační program zkopíruje soubory na pevný disk. Po skončení 

instalace stiskněte (Finish). Instalace je dokončena. 

 

Na ploše se objeví zástupce. Dvojklikem spustíte program. 

 

2.2 Odinstalace 
 

Odinstalaci systému lze provést buď standardním způsobem v systému Windows (Start –  
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Nastavení – Ovládací panely – Přidat nebo odebrat programy – Fingerprint Access Control 

systém), nebo spuštěním souboru „unins000.exe“ z adresáře, ve kterém je systém 

nainstalován. 

3. První spuštění a nastavení systému 

Po dokončení instalace je nutno nastavit základní parametry systému a komunikaci se čtečkami (jsou-li 

již připojeny).  

 
Nejprve je vytvářena databáze. Po vyplnění údajů (není nutno) klikněte na tlačítko „Další“. 

Zvolte především typ databáze, MS Access nebo MS SQL server. Zvolíte-li SQL server, budete vyzváni 

k zadání adresy a přihlašovacích údajů. 

 
Zvolte především typ databáze, MS Access nebo MS SQL server. Zvolíte-li SQL server, budete vyzváni 

k zadání adresy a přihlašovacích údajů. 
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Po dokončení volby klikněte na tlačítko „Konec“. V dalším kroku bude zobrazeno okno pro přihlášení 

prvního uživatele – Administrátora.  

 
Do pole „Heslo“ zadejte přihlašovací heslo tohoto operátora. Další operátory můžete v programu kdykoli 

přidávat, měnit jejich oprávnění či je rušit. 

 

Další krok umožní připojení čteček. Kliknutím na tlačítko „Ano“ budete pokračovat v nastavení 
komunikačních parametrů aplikace. Kliknutím na tlačítko „Ne“ bude aplikace spuštěna bez 
připojení čteček. 
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Nejprve vyberte komunikační cestu, „RS232/485“ nebo „Ethernet“. V závislosti na těchto volbách jsou 

zobrazována další pole pro zadání potřebných parametrů. Po nastavení parametrů komunikace ji 

můžete otestovat stiskem tlačítka „Test připojení“. Tlačítkem „Dávka“ můžete přidávat a testovat 

komunikaci dalších čteček. Je-li test připojení úspěšný, tlačítkem „OK“ zařadíte čtečku do systému. 

Tlačítkem „Konec“ ukončíte připojování čteček a spustíte hlavní okno aplikace. 

 

Hlavní okno aplikace 
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4. Ovládací prvky 

4.1 Pracovní lišta 
Pracovní lišta slouží ke vstupu do nabídek možností práce se systémem a jeho prvky. 

 

4.1.1 Řízení přístupu 

Správa zařízení – nabídka umožní práce se čtečkami (přidávání, odebírání 

čteček, úpravu jejich parametrů, práci se skupinami čteček,…)  

Správa oddělení – zřizování či rušení oddělení, zařazování uživatel do 

oddělení,…) 

Správa uživatel – zřizování nových uživatel, mazání uživatel, editace jejich 

oprávnění, načítání otisků,…) 

Volby časových zón – práce s časovými zónami řídícími přístup uživatelů v 

závislosti na čase. 

Třída řízení přístupu – přiřazování časových zón uživatelům. 

Správa oprávnění – detailní správa oprávnění uživatelů (časové zóny, 

skupiny, svátky,…) 

Nahrát záznamy – nahrávání záznamů událostí uložených v paměti vybrané 

čtečky. 

Monitorovací centrum – přechod do hlavního okna aplikace z jiných oken. 

SMS – nastavení krátkých zpráv (SMS) pro uživatele. Vyžaduje čtečky umožňující zobrazování těchto 

zpráv na displeji. 

Konec – ukončení aplikace, vyžaduje potvrzení operátorem. 

 

4.1.2 Zprávy 

Zprávy monitorování – okno zpráv, umožňující různé filtrování zpráv o událostech přístupu, jejich 

tisk a export v různých formátech.  

Poplachové zprávy – okno poplachových zpráv, umožňující různé filtrování zpráv o událostech 

přístupu, jejich tisk a export v různých formátech. 

 

4.1.3 Systém 

Vytvoření databáze – vytvoření nové databáze. 
Nastavení připojení databáze – nastavení parametrů připojení 
databáze (MS Access, MS SQL server) 
Správa databáze – záloha, obnova, komprimace databáze, 
nastavení hesla,… 
Správa operátorů – správa oprávnění operátorů k databázi, 
zřizování nových operátorů, rušení operátorů, editace práv,... 
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Heslo operátora – změna hesla aktuálně přihlášeného operátora. 
Inicializace systému – vymazání všech dat v systému. Vymazána jsou data v aplikaci, nikoli 
ve čtečkách. Vyžaduje potvrzení operátora. 
Systémové volby – nastavení systémových voleb (automatické monitorování, perioda 
monitorování, poplachy,...)  
 
 

4.2 Lišta ikon 

 

5. Funkce systému 

5.1 Přidání čteček 
 
Přidání nové čtečky do systému je možné v menu Správa zařízení. Vstup do této nabídky je možný 
volbou „Řízení přístupu“ - „Správa zařízení“, nebo stiskem klávesy F2 a nebo kliknutím na ikonu 
„Zařízení“ v liště ikon. 
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V rozbaleném okně „Správa zařízení“ klikneme na ikonu „Nové zařízení“. V rozbaleném okně 
„Nové zařízení“ nastavíme parametry komunikace s touto čtečkou.  
 
Pole označená * je nutno vyplnit.  
 
Poznámka: Komunikace přes TCP/IP 
vyžaduje použití pevné IP adresy 
čtečky. 
 
Po nastavení parametrů komunikace 
je vhodné provést test připojení, 
stiskem tlačítka“Test připojení“, a je-li 
test úspěšný potvrdit přiřazení čtečky 
do systému tlačítkem 
„OK“.  
 
Tlačítko „Dávka“ využijeme při 
přidávání více čteček najednou. 
 

 

 

 

5.1.1 Vlastnosti čtečky 

Výběrem čtečky se zobrazí její vlastnosti a nastavení. V jednotlivých záložkách (Informace, 
Komunikace, Wiegand,...) je možné tlačítkem „Číst volby“ načíst nastavené hodnoty a tlačítkem 
„Nastavit volby“ uložit do čtečky upravené parametry. Více v kap. 6. Správa zařízení. 

5.2 Vytvoření skupiny 
V menu „Správa zařízení“ můžeme vytvořit i „Skupinu 
zařízení“. Tato skupina představuje administrativní 
zařazení vybraných čteček do jedné skupiny pro 
snadnější správu a přehlednější členění zapojených 
čteček.  
 
 
 
Stiskem tlačítka „Nová skupina“ 
otevřeme dialogové okno pro vytvoření 
nové skupiny. Novou skupinu 
pojmenujeme a máme-li již více skupin, 
rozhodneme o jejím zařazení volbou v poli 
„Patří do“. Potvrdíme tlačítkem „Uložit“. 
Čtečku do skupiny zařadíme jednoduše 
tím, že ji uchopíme, přetáhneme na název 
vybrané skupiny a uvolníme. Zrušení 
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skupiny je možné tlačítkem „Zrušit skupinu“. Skupina musí být prázdná, nesmí mít přiřazeny žádné 
další skupiny či čtečky.  
 
 
 
 
 

5.3 Vytvoření oddělení 
Oddělení představuje administrativní dělení 
uživatelů, může např. kopírovat organizační 
strukturu firmy. 
V menu „Řízení přístupu“ volbou „Správa 
oddělení“ stiskem tlačítka „Nové“ otevřeme 
dialogové okno pro vytvoření nového oddělení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V poli „Jméno“ zadáme jméno 
nového oddělení a tlačítkem „Uložit“ 
nastavení uložíme. Poznámka: 
Uživatele přiřazujeme do oddělení v 
menu „Správa uživatel“. Oddělení je 
možné zrušit tlačítkem „Zrušit“, 
nesmí však mít přiřazeny žádné 
uživatele.  
 
 
 
 
 

5.4 Správa uživatel 
Přístup ke správě uživatel je z menu „Řízení přístupu“ volbou „Správa uživatel“, nebo stiskem 
klávesy F4, nebo kliknutím na ikonu „Uživatelé“. 
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5.4.1 Přidání uživatele 

Přidat nového uživatele lze z menu „Správa uživatel“: 

– kliknutím na ikonu „Nový“, nebo 

– kliknutím pravým tlačítkem myši v tabulce uživatel, z rolovací nabídky vybrat volbu „Nová“, a v 

zobrazeném okně zadat základní data uživatele. 
ID uživatele – pořadové číslo uživatele v systému. Toto číslo je ve formátu Wiegand 26 bit zasíláno 
jako číslo uživatele. 
Číslo uživatele – libovolné číslo, v systému není využito. 
Jméno uživatele – jméno, které bude zobrazeno v systémových událostech a na displeji 
čtečky při přihlášení uživatele. 
Oprávnění – přiřazení oprávnění uživatele k systému. 
Číslo karty – číslo načtené karty. Vyžaduje čtečku otisků s integrovanou čtečkou karet. 
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Načíst kartu – volba povolí načtení karty na integrované čtečce karet. 
Nastavit heslo – tlačítko pro nastavení hesla (PINu) uživatele. Vyvolá dialogové okno pro 
zadání PINu uživatele. Toto heslo (PIN) je použito v módu ověření při programování řízení 
přístupu. 

 
5.4.2 Načtení otisku uživatele 

Po zadání údajů uživatele můžeme provést načtení otisku/ů vybraného uživatele. 
1. Pro načtení otisků na čtečce nejprve klikneme na tlačítko „Načtení ve čtečce“. Volba  

„Načtení senzorem“ je určena pro použití spec. senzoru připojeného k PC. Pokud se 
objeví u sensoru možnost výběru verze otisku prstu mezi FP9.0 nebo FP10.0, označíme 
FP9.0 
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2. V poli vlevo vybereme podle názvu čtečku, kterou chceme použít pro načtení otisku. 
3. Kliknutím na tlačítko „Připojit“ nastavíme komunikaci čtečky s PC. Zobrazí se ikona 

připojení a zvýrazní tlačítko „Odpojit“. 
4. Klikneme na tlačítko „Načtení“. 
5. V zobrazeném okně vybereme prst, jehož otisk chceme načíst a následně přiložíme prst 

na snímač.  
Nátlakový otisk, je otisk, který použije uživatel v případě fyzického nátlaku 

(přepadení, loupež…). Při tomto přístupu snímač povolí přístup, a zároveň bez zpuštění 
bzučáku sepne releový výstup alarmu 
 

 
 

6. Podle pokynů na obrazovce opakujeme načtení otisku ještě dvakrát. Je-li otisk správně 
načten, po třetím načtení symbol prstu zezelená a zvýrazní se tlačítko „OK“. 
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7. Stiskem tlačítka „OK“ uložíme načtený otisk do systému a čtečky. Chceme-li načíst další 
otisky tohoto uživatele, postupujeme od bodu 4. 

8. Stiskem tlačítka „Uložit“ uložíme údaje uživatele (jméno, PIN, číslo karty,…) do systému. 
 

5.4.3 Download údajů uživatelů a otisků 

Systém umožňuje jak download dat ze čtečky do PC, tak i upload dat z PC do čtečky. 

1. Pro download dat klikneme v menu „Správa uživatel“ na ikonu „ze čtečky do PC“. 
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2. Ve sloupci „Zařízení“ vybereme čtečku, ze které chceme nahrát data do PC. 
3. Kliknutím na tlačítko „Zobrazit uživatele“ jsou aktualizovány údaje v tabulkách „Nový 

uživatel“ a „Uživatelé v místní databázi“. Uživatelé, kteří nejsou v místní databázi (v 
PC) jsou zobrazeni v tabulce „Nový uživatel“. Není-li nový uživatel, je zobrazena zpráva 
s touto informací. 

4. Vybereme, zda chceme načíst pouze nové uživatele, nebo všechny uživatele a zda 
načíst data uživatelů nebo i otisky. Volba „Cache mód“ je určena pro nahrávání většího 
počtu uživatelů. 

5. Tlačítkem „Download“ spustíme operaci nahrávání dat do PC. Průběh operace je 
znázorněn v poli „Aktuální“ a „Celkem“. Po ukončení přenosu zavřeme okno tlačítkem 
„Zavřít“. 

 
 

5.4.4 Upload údajů uživatelů a otisků 

1. Pro upload dat klikneme v menu „Správa uživatel“ na ikonu „z PC do čtečky“. 

 
2. V tabulce „Údaje uživatele“ vybereme uživatele, jejichž data chceme přenést do vybrané 

čtečky. Pro výběr všech uživatelů můžeme použít tlačítko „Označit všechny uživatele“. 
3. V tabulce „Udaje zařízení“ vybereme čtečku, do které chceme data přenést. 
4. Vybereme, zda chceme přenést uživatele, otisky a použít „cache mód“. 
5. Klikneme na tlačítko „Upload“ pro spuštění přenosu dat z PC do vybrané čtečky. Průběh 

operace je znázorněn v poli „Aktuální“ a „Celkem“. Po ukončení přenosu zavřeme okno 
tlačítkem „Zavřít“. 

Poznámka: Je-li prováděn upload/download dat, je nejprve zastaveno monitorování zařízení, 
připojených přes RS232/485. 
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5.4.5 Export dat do USB disku 

1. V menu „Správa uživatel“ v tabulce vybereme uživatele, jejichž data chceme 
exportovat a klikneme pravým tlačítkem myši v tabulce. 

2. V rozbalené nabídce vybereme volbu „Export dat do USB flash disku“. 

 
3. Volbu „Určitě chcete exportovat data?“ potvrdíme tlačítkem „Ano“. 

 
Poznámka: 
V případě, že se objeví okno s chybovou hláškou, jde o problém na straně USB disku. I když je 
USB disk správně nainstalován, import a export v tomto případě nebude funkční. Musíte použít 
jiný USB disk. 

 
4. Provedení operace je oznámeno zprávou „Export dokončen“ 
5. Data jsou na USB disku uložena v souborech „template.dat“ a „user.dat“. 

 
 
 
 
 

5.4.6 Import dat z USB disku 

1. V menu „Správa uživatel“ klikneme pravým tlačítkem myši v tabulce a z rozbalené 
nabídky vybereme 
„Import dat z USB 
flash disku“. 

2. V zobrazeném okně 
klikneme na tlačítko 
„Prohlížet uživatele“ 
pro aktualizaci tabulky 
uživatelů. 

3. Vybereme uživatele, 
jejichž data chceme 
importovat. Tlačítkem 
„Vybrat vše“ vybereme 
všechny uživatele v 
tabulce. 

4. Tlačítkem „Přidat“ přidáme do databáze pouze nové uživatele, tlačítkem „Přepsat“ 
přepíšeme celou databázi uživatel. 
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Poznámka: 
V případě, že se objeví okno s chybovou hláškou, jde o problém na straně USB disku. I když je 
USB disk správně nainstalován, import a export v tomto případě nebude funkční. Musíte použít 
jiný USB disk. 
 
 

5.5 Správa oprávnění 
Správa oprávnění zahrnuje nastavení individuálního řízení přístupu, nastavení časových 

zón, kombinací přístupu a nastavení svátků.  
 
Jednoduše řečeno, aby byl uživateli povolen přístup, musí splňovat dvě podmínky: 

– Skupina, do které uživatel patří, musí být uvedena v některé kombinaci přístupu (buď 
jako samostatně, nebo v kombinaci s jinými skupinami), 

 
– časová zóna, přiřazená uživateli, nebo skupině, musí být v době přístupu platná. Viz 

kapitola 5.5.2 Využití časových zón 
 

Každému nově načtenému uživateli je automaticky přiřazována výchozí 1. Skupina 
přístupu., která má defaultně nastavenou trvale platnou časovou zónu a je zařazena do první 
kombinace.   

Všichni uživatelé musí být zařazeni do skupin řízení přístupu 1. až 5. 

5.5.1 Časové zóny 

Nastavení časových zón je dostupné v menu „Řízení přístupu“ volbou „Volby časových zón“. 
 

 
 
Továrně je přednastavena jedna trvale platná časová zóna. Novou časovou zónu je možné 
vytvořit stiskem tlačítka „Nová“, kteroukoli vybranou zónu je možné upravit po stisku tlačítka 
„Upravit“. 
Každá třída řízení přístupu a každý uživatel mohou mít přiřazeny až tři časové zóny. Tyto zóny 
definují dobu platnosti práv skupiny přístupu či uživatele. 
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Poznámka: 
– Každý den končí čas. zóna max. 

ve 23:59. Chceme-li ČZ platnou 
více dnů, musí první končit ve 
23:59 a následující začínat v 
00:00. 

– Chceme-li ve vybraný den 
zneplatnit ČZ, nastavíme interval 
00:00 až 00:00. 

– Po změně časové zóny 
nezapomeňte nahrát tyto změny 
do čtečky 

 
 

5.5.2 Využití časových zón 

Časové zóny lze využívat:  

- Individuálně pro každého uživatel 

- Ve třídách, časové zóny jsou pak společné pro více uživatelů 

- Ve skupinách, časové zóny společné pro jednotlivce i třídy 

 

a) Chcete li individuálně nastavovat časovou zónu, přejděte do Řízení přístupu/Správa 
oprávnění, záložka Řízení přístupu uživatel.  

- Pro přidání uživatele stiskem Nové, označte uživatele, stiskněte další, zrušte označené 
políčko Použít skup. Oprávnění, zvolte časové zóny, čtečku ke které se nastavení 
vztahuje a styl ověření uživatelů a stiskněte Uložit. 

 

- Nebo stávající uživatele označte, klikněte na Upravit, v okně Volby oprávnění přístupu 

uživatel zrušte zaškrtnutí políčka Použít skup. oprávnění a zvolte časové zóny. 
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b) Chcete li využít časových zón tříd, zvolte v dané třídě časové zóny (Řízení přístupu / 

třída řízení přístupu, Upravit nebo Nová), tuto třídu přidejte do skupiny (Řízení 

přístupu/správa oprávnění, záložka Řízení přístupu skupina, označte jednu z pěti 

skupin a klikněte na tlačítko Upravit, v kolonce třída řízení přístupu vyberte 

požadovanou třídu a časové zóny nechte prázdné) 

 

c) Chcete li využít časové zóny některé z pěti skupin (Řízení přístupu/správa oprávnění, 

záložka Řízení přístupu skupina, označte jednu z pěti skupin,kliněte Upravit, a vyberte 

časové zóny, a Uložit).  

V záložce Řízení přístupu uživatel musí mít uživatelé, řídící se časovými zónami 

skupiny v kolonce Použít skup. Oprávnění hodnotu Ano. Jestliže zde není, pak 
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uživatele označte, klikněte upravit a zaškrtněte třída řízení přístupu uživatel. Dejte 

Uložit. 

 

Tabulka závislosti povolení přístupu na nastavení tříd, skupin a individuálního nastavení. 

Časová zóna platná 

pro celou skupinu 

Časová zóna platná 

pro celou třídu 

V individuálním nastavení 

(Řízení přístupu uživatel) 

Povolení přístupu 

Ne Ne, Ano Použít skup. Oprav. Ne 

Ano Ne, Ano Použít skup. Oprav. Ano 

Čas. Zóna nezadána Ano Použít skup. Oprav. Ano 

Čas. Zóna nezadána Ne Použít skup. Oprav. Ne 

Ne, Ano Ne, Ano čas. zóna platná Ano 

Ne, Ano Ne, Ano čas. zóna Neplatná Ne 

 

 
 

5.5.3 Třídy řízení přístupu 

Volby třídy řízení přístupu přiřazují uživatele do vybraných skupin (tříd). Používání tříd není 
nutné, jejich smyslem je ulehčit práci, díky seskupení uživatelů a následnému hromadnému 
přiřazování práv. 

 
 

Vytvořit novou třídu můžeme tlačítkem 
„Nová“, upravit vybranou třídu lze po 
stisku tlačítka „Upravit“. 
 
V zobrazeném okně v poli „Jméno“, 
pojmenujeme vhodně třídu. V polích 
„Čas. zóna“ vybereme některou z 
naprogramovaných časových zón, nebo 
nastavíme prázdnou. 
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Pro přiřazení uživatel do třídy nejprve tlačítkem „Přiřadit uživ.“ aktualizujeme tabulku nazvanou 
„Zrušit uživateli“, ve které jsou v horní části uživatelé nepřiřazení do tříd a v dolní části 
uživatelé přiřazení do této třídy. 
 
Vybraného uživatele přesuneme kliknutím na modrou šipku nahoru či dolů. Po provedených 
změnách nezapomeňte nahrát změny do čtečky – upload nastavení v: Řízení přístupu/Správa 
oprávnění a tlačítko upload nastavení. 
 
5.5.4 Řízení přístupu uživatel 

Nastavení přístupu jednotlivým uživatelům je dostupné z menu „Řízení přístupu/Správa 
oprávnění“ pod záložkou „Řízení přístupu uživatel“. Přidávat uživatele jednotlivě je nutné 
pouze v případě, že nevyužíváme rozdělení uživatelů do tříd, nebo v případě, že chceme 
nastavit individuálně práva danému uživateli. Přidání/editaci uživatele se provede kliknutím na 
Nové / Upravit  , viz. Kapitola 5.5.2. Využití časových zón, bod a).  
 
5.5.5 Řízení přístupu skupina 

Nastavení přístupu skupině je dostupné z menu „Řízení přístupu/Správa oprávnění“ pod 
záložkou „Řízení přístupu skupina“. V každém zařízení je možné naprogramovat až 5 skupin, 
odlišujících se použitými časovými zónami, módem ověření apod. To umožňuje jednotlivým 
uživatelům přiřadit odlišné oprávnění.  

 
 

Tlačítkem „Nové“ je možné vytvořit novou skupinu oprávnění. Vybranou skupinu je možné, po 
stisku tlačítka „Upravit“ v zobrazeném okně. Po dokončení úprav uložte provedené změny 
tlačítkem „Uložit“. 
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5.5.6 Kombinace přístupu 

Kombinace přístupu představují nastavení, umožňující přístup uživatelům s různým oprávněním. 

 
 

Tlačítkem „Upravit“ je možné v dalším okně upravit volby jednotlivých kombinací přístupu 
přiřazením/vyjmutím vybraných skupin řízení přístupu. 
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Příklad: uživatel X je ve skupině jedna a má platnou časovou zónu. Aby mu byl povolen přístup, musí být 
skupina jedna samostatně v jedné kombinaci.  

Pokud do kombinace nastavíme dvě a více skupiny, musí pak pro povolení přístupu být ověřen 
z každé skupiny 1 uživatel 

Příklad: do skupiny 1 je přidělen uživatel X, Y, do skupiny 2 uživatel Z. V jedné kombinaci je 
skupina 1 i 2 zároveň. Pro povolení přístupu musí být ověřen uživatel Z a zároveň uživatel X nebo Y. Na 
pořadí nezáleží.  

 

5.5.7 Nastavení svátků 

Nastavení svátků umožňuje nastavit odlišný čas přístupu ve dny označené jako svátek. 

 

Po stisku tlačítka „Nové“ je možné definovat nový svátek, tlačítkem „Upravit“ je možné změnit 
nastavení vybraného svátku – datum a časovou zónu. Po ukončení úprav uložte nastavení 
tlačítkem „Uložit“ a aktualizujte nastavení ve čtečce. 
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5.5.8 Upload nastavení 

Po dokončení změn ve Správě oprávnění je nutné nahrát uložené změny do čtečky. Stiskem tlačítka 
„Upload nastavení“ otevřeme okno pro nastavení uploadu. Můžeme zvolit, které prvky chceme přehrát 
do čtečky. Je-li připojeno více čteček, můžeme vybrat, do kterých chceme změny nahrát. Operace je 
spuštěna stiskem tlačítka „Upload“. 
Poznámka: Čtečka F7 nepodporuje volby svátků, při přenosu je oznámena chyba. 
 

 
5.5.9 Zrušení uživatele 

Vybraného uživatele můžeme v databázi zrušit v menu „Správa uživatel“ po stisku tlačítka 
„Smazat“. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem „Ano“ v potvrzovacím dialogu. 
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V dalším kroku potvrdíme smazání uživatele i ze čtečky. Stiskem tlačítka „Ano“ je smazán 
vybraný uživatel jak z databáze, tak i za čtečky. 
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5.6 Zprávy 
 

5.6.1 Zprávy monitorování 

Všechny události přístupu jsou zaznamenávány s časovým razítkem jejího vzniku ve čtečce. Tyto zprávy 
je možné prohledávat, filtrovat, tisknout a exportovat. 

 
Zprávy monitorování obsahují informace o všech událostech přístupu. 
 
5.6.2 Poplachové zprávy 

Poplachové zprávy jsou zprávy o neúspěšném pokusu o přístup, násilném otevření dveří či jejich 
dlouhém otevření apod. 
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I tyto zprávy je možné prohledávat, filtrovat, tisknout a exportovat. 
 

6 Správa zařízení 

Správa zařízení umožňuje zjištění a změnu různých parametrů čtečky. V jednotlivých tabulkách je 
možné tyto parametry nejprve načíst ze čtečky a poté je případně upravit a znovu zapsat do zařízení. 
 

6.1 Informace 
 

 

Tato tabulka zobrazuje základní informace o zařízení, údaje v ní nelze změnit. 
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6.2 Komunikace 

 

Tabulka Komunikace obsahuje informace o nastavení komunikačních voleb čtečky a PC. Po 
načtení je možné tyto volby upravit a znovu je nahrát do čtečky. Pro zabezpečení čteček zvolte 
komunikační klíč, který zabrání neoprávněným zásahům do zařízení. 

6.3 Wiegand 

 
 

V této tabulce jsou údaje o nastavení výstupu dat ve formátu Wiegand. 
V sekci „Nastavení výstupu“ za použití volby „Předefin. formát“ je možné zvolit formát: 

– Wiegand 26 bit with Device ID (Site Code) – Wiegand 26 bit se site kódem; 
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– Wiegand 34 bit with Device ID (Site Code) – Wiegand 34 bit se site kódem; 
– Wiegand 26 bit without Device ID (Site Code) – Wiegand 26 bit bez site kódu; 
– Wiegand 34 bit without Device ID (Site Code) – Wiegand 34 bit bez site kódu. 

ID chyby – číslo site kódu, které je zasláno v případě pokusu o neautorizovaný přístup, 
povolený rozsah je 0 – 65534. 
Site kód – je-li volba aktivní, bude jako site kód zasíláno číslo zadané v tomto poli. 
Poznámka: 

– Továrně přednastaven je „Wiegand 26 bit with Device ID“, kdy jako site kód je 
zasíláno ID čtečky. 

– Změníte-li site kód je nutné čtečku resetovat odpojením a znovupřipojením napájení. 
Šířka pulzu – nastavení šířky jednotlivých pulzů signálu v rozsahu 20 – 800 μsec. 
Interval mezi pulzy – nastavení intervalu mezi pulzy v rozsahu 200 – 20000 μsec. 
 

6.4 Biometrie 
V této tabulce jsou nastavovány parametry porovnávání otisků a použití karty. 

 

 

1 : N Hranice porovnání – určuje stupeň korelace porovnání otisků. Jestliže výsledek 
překročí nastavenou hodnotu, je otisk považován za neplatný. Dostupné jsou volby Velmi 
vysoká“, „Vysoká“, „Střední“, „Nízká“ a „Velmi nízká“. 

1 : 1 Hranice porovnání – nastavení stupně ověření otisku po načtení karty. Dostupné 
jsou volby Velmi vysoká“, „Vysoká“, „Střední“, „Nízká“ a „Velmi nízká“. 

Pouze 1 : 1 verifikace – je-li volba aktivní, musí uživatel nejprve načíst kartu a poté 
otisk. 

Pouze ověřit ID kartu – je-li volba nastavena „Ano“, je přístup povolen pouze na kartu.  
 
Poznámka: Volby vztahující se ke kartám mají vliv pouze u čteček otisků s integrovanými 
čtečkami karet. 
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6.5 Napájení 
Tabulka „Napájení“ určuje chování čtečky v závislosti na době nečinnosti. 

 
 

Volby v nečinnosti – nastavuje režim čtečky po době nečinnosti, nastavené v poli 
„Nečinný minut“. Volby jsou: 

– Spát – režim spánku, který je možné ukončit kteroukoliv klávesou na čtečce; 
– Vypnout – vypne napájení čtečky, zapnutí je možné klávesou „0“. 

Poznámka: Je-li nastavena doba nečinnosti 0, zůstává čtečka trvale v pracovním režimu. 
Nečinný minut – pole pro nastavení doby nečinnosti, po které čtečka přejde do režimu 

spánku nebo vypnutí. 
 

6.6 Řízení přístupu 
Tabulka „Řízení přístupu“ umožňuje nastavit dobu sepnutí zámku dveří. Čas se nastavuje v intervalech 
20 msec (např. 150 odpovídá 3 sec). 
Zabezpečení proti průchodu bez ověření – používá se v případě připojení externí čtečky k zařízení. 
V tomto případě určujeme, zda má být povolen přístup uživateli, který nemá záznam o odchodu, nebo 
naopak, zda máme povolit odchod uživateli, který nemá záznam o příchodu, popřípadě kombinace 
odchodu a příchodu. Jde o zvýšení bezpečnosti v důsledku zabránění průchodu více osob na jedno 
povolení přístupu. 
Nastavení dveřního sensoru – určuje zda jde o senzor typu NO, nebo NC. Zpoždění senzoru určuje 
dobu po které se sepne alarmové relé. Lze nastavit v rozsahu 0-254. Alarm senzoru určuje dobu sepnutí 
alarmového relé. 
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6.7 Mifare 
Tabulka „Mifare“ dovoluje nastavit parametry Mifare karty. 

 

 
 

Počet otisků – počet otisků uložených v kartě; 
Počet sektorů pro otisky – celkový počet sektorů pro otisky; 
Počáteční sektor pro otisky – číslo prvního sektoru pro uložení otisků; 
Klíč karty – heslo pro čtení/zápis karty, lze pouze zapsat. 

 

 



 Systém řízení přístupu Návod na použití 
 
 
 

 
Strana 37 

www.tssgroup.cz 
 

 

6.8 Ostatní 
V této tabulce jsou tlačítka, ovládající některé funkce čtečky 

 

Restart zařízení – provede restart čtečky (obdoba odpojení/připojení napájení); 
Vypnout zařízení – vypne napájení čtečky; 
Update firmware – umožní přístup k aktualizaci firmware; 
Vymazat admin – vymaže všechna oprávnění administrátorů v databázi; 
Inicializace zařízení – vymaže všechna data ze čtečky a nastaví tovární hodnoty; 
Synch. času – synchronizace času čtečky s časem v PC; 
Obrázek otisku – zobrazí načtený otisk (Přiložte prst na senzor, stiskněte tlačítko a vyčkejte 
ukončení operace); 
Formát data – nastavení formátu data a času, zobrazovaného na displeji čtečky; 
Zvuk – nastavení zvuku čtečky při otevření či zavření (podporuje-li čtečka tuto funkci). 

7 Systém 

7.1 Vytvoření databáze 
Při vytváření databáze zadejte základní údaje o firmě a zvolte typ databáze. 
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Při zadávání názvů nepoužívejte diakritická znaménka a spec. znaky. Při použití SQL databáze 
musí být nejprve nainstalován SQL server. 
 

7.2 Nastavení připojení databáze 
Nastavení přihlašovacích údajů databáze. Po jejich zadání ověřte připojení databáze tlačítkem „Test 
připojení“.  
Poznámka: Je-li použit SQL server, zvolte smíšený mód ověření. 
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7.3 Zálohování/obnova databáze 
Při volba zálohování či obnovy databáze ze zálohy vyberte adresář pro uložení zálohy a stiskněte 
tlačítko „Záloha“ či „Obnova“. 
Soubor zálohy je standardně uložen do adresáře, ve kterém je nainstalován systém  
( C:\Program Files\AccessControl\Backup\ATT2000RRRRMMDD.mdb), kde RRRR – rok , MM – měsíc, 
DD – den vytvoření databáze). 

 
 

7.4 Vymazání starých dat 
Volba vymaže data starší než je datum uvedené ve stejnojmenném poli tlačítkem „Vymazat“. Tlačítkem 
„Záloha“ jsou data uložena do souboru zálohy - ATT2000DDMMRRRR.mdb. 
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7.5 Správa operátorů 
Správa operátorů umožňuje vytvoření, úpravu práv či zrušení operátorů přihlašujících se do systému. 
 
 

 
 

Tlačítkem „Nový“ můžeme vytvořit nového operátora v dialogovém okně. 
1. V poli „ID operátora“ vybereme jednoho z načtených uživatelů. 
2. V poli „Heslo“ vložíme jeho přihlašovací heslo do systému. 
3. Volbou „Administrátor“ povolíme tomuto uživateli práva administrátora.  
4. Uložíme tlačítkem „Uložit“. 
5. V tabulce „Správa operátorů“ přidělíme operátorovi zvolená práva (není-li 

Administrátor). 
6. Nastavení uložíme tlačítkem „Uložit“. 

 
 

7.6 Heslo operátora 
Menu „Heslo operátora“ můžeme změnit heslo aktuálně přihlášeného operátora. 
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Nejprve do pole „Staré heslo“ zadáme dosud platné heslo, do polí „Nové heslo“ a „Ověření hesla“ 
zapíšeme nové heslo. 
 

 
 

8 Systémové volby 

 

Systémové volby umožňují nastavení parametrů celého systému a jeho komunikace se 
čtečkou. 
Na záložce „Řízení přístupu“ : 
Automat. monitorování – spustí automaticky monitorování událostí v připojených čtečkách 
hned po startu systému. 
Stálá kontrola – v případě ztráty komunikace se čtečkou se bude systém trvale pokoušet o 
připojení ke čtečce v intervalu daném v poli „Čas kontroly zařízení“. Není-li volba aktivní, bude 
se pokoušet o připojení v počtu pokusů daném v poli napravo. 
Použít mód map – povolí vkládání a zobrazení map (plánků budov, objektů) a zobrazení 
čteček v těchto mapách. 
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Download 
Perioda – volba možností automatického downloadu událostí ze čtečky. Volby jsou: 

– None – není povoleno automatické stahování událostí, lze provést pouze manuálně; 
– Čas – automatické stažení proběhne v čase zadaném ve vedlejším poli; 
– Cyklus – automatické stažení bude probíhat opakovaně v nastaveném intervalu. 

Po downloadu vymazat zázn. ze zařízení – záznamy ve čtečce budou po downloadu do 
databáze automaticky vymazány. 
V záložce „Společnost“ je možné upravit základní údaje o firmě. 
V záložce „Nastavení akustického poplachu“ je možné nastavit zvukové upozornění na vybrané 
události. 
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