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دفترچه راهنماي دستگاه تايمكس مدل ديتابیسی

بنام خدا
دفترچه راهنمای دستگاه حضور و غیاب  Timax DBدیتا بیسی

مقدمه
در جوامع صنعتی برای باالبردن بهره وری ناگزیربه كنترل دقیق تر تمامی سیستمها میباشیم از جمله سیستمهای بسیار مهم
كنترل دقیق تردد پرسنل میباشد .در زمان كنونی باالترین هزینه هر شركت و یا سازمان مربوط به هزینه پرسنل میباشد بنابراین
جهت كنترل این هزینه باید به كنترل تردد پرسنل به عنوان یك سیستم جامع توجه خاص نمود و برای هر ساعت و یا هر دقیقه از
وقت پرسنل برنامه منظم و كارآمد تنظیم نمود .یكی از راههای كنترل دقیق تردد پرسنل مكانیزه كردن این سیستم میباشد.
جهت محاسبه تردد پرسنل در پایان هر دوره كاری (ماهیانه) هرچه تعداد پرسنل بیشتر باشد زمان مصرف شده جهت محاسبات
وهمچنین وقوع خطای انسانی در محاسبات بیشرشده و بالطبع بروز این خطا باعث نارضایتی پرسنل و كارفرما و كاهش بهره وری
خواهد بود.

دستگاه حضور و غیاب
ساعت حضوروغیاب وظایف زیر را به عهده دارد.


ثبت اطالعات كارتزنی مثل شماره كارت ،نوع كارتزنی (ورود  ،خروج  ،تاخیر سرویس و ) ...زمان و تاریخ ثبت تردد



محاسبه ساعت  ،تاریخ میالدی و شمسی  ،سال كبیسه  ،ساعت تابستانی و زمستانی



نمایش اطالعات بر روی صفحه نمایش ( تاریخ  ،ساعت  ،شماره كارت  ،زمان ثبت مرخصی و ماموریت و نوع آن و)...



انتقال اطالعات بصورت  Onlineو  Off lineبه كامپیوتر



به صدا در آوردن آالرم و یا كنترل رله خروخی در زمانهای تنظیم شده

ویژگیهای دستگاه  Timaxویرایش 5


حافظه ذخیره  100هزار تردد



ثبت  400اثرانگشت و  10هزار كاربر می باشد.



قابلیت شناسایی اثرانگشت كمتر از یك ثانیه



سنسور ضد خش و تقلب با كیفیت  Dpi 500نوری



ثبت تردد به سه روش اثرانگشت ،كارت و كلمه عبور و یا تركیبی از آنها می تواند صورت پذیرد.



ارتباط دستگاه با نرم افزار از سه راه شبكه  ،TCP/IPفلش  USBو وایفای (بصورت درخواستی)



قابلیت استفاده از كارت جدید هنگام مفقود شدن كارت قبلی بدون نیاز به تغییر شناسه فرد ( مجزا بودن شناسه هر فرد
از شماره كارت)



قابلیت استفاده دستگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی



قابلیت انتخاب تاریخ دستگاه براساس شمسی و یا میالدی



قابلیت استفاده از كلیدهای ویژه و یا كارتهای ویژه جهت ترددهای ماموریت ،مرخصی ،ورود ،خروج و سرویس



دارای سطح دسترسی مدیر و امنیتی.



قابلیت انتقال اطالعات ثبت شده پرسنل (غیر از تردد) از یك دستگاه به دستگاههای دیگر توسط فلش  USBو یا نرم
افزار ارتباطی



قابلیت تست سالمت دستگاه توسط خود دستگاه



دارای صفحه نمایش گرافیكی 128 * 64



قابلیت استفاده از كی برد  USBكامپیوتر با اتصال به دستگاه حافظه فلش بجای صفحه كلید دستگاه



صفحه كلید  Main braceبا  15كلید
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كاركرد دستگاه هنگام قطع برق با باطری داخلی حدود  20ساعت



قابلیت استفاده از دو نوع صدای مرد و یا زن در پیام رسانی دستگاه و یا استفاده از صدای مورد نظر خود در دستگاه



تعریف هشت نوع ماموریت و مرخصی ساعتی برای استفادههای خاص سازمانها



انتخاب مركزداده جهت ذخیره اطالعات بر روی سیستم كامپیوتر توسط نرم افزار دیتا سنترمیباشد



تعیین نوع كارتخوان خارجی  ،فعال یا غیرفعال بودن كارتخوانها  ،اجازه كارتزنی و یا عدم كارتزنی كارتهای تعریف شده



استفاده از دستگاه تایمكس به دو صورت  Onlineو  Off lineكه در حالت  Onlineاطالعات سیستم عالوه بر
ذخیره در حافظه سیستم ،به محض اتصال دستگاه به شبكه به صورت خودكار به كامپیوتر مقصد منتقل خواهد شد و
درصورت استفاده  Off lineاطالعات در دستگاه ذخیره میگردد و با دستور دریافت ،اطالعات به كامپیوتر منتقل
میگردد.



دستگاه دارای دوسطح دسترسی می باشد:
الف) سطح كاربر :به تعدادی از گزینه های تعریف شده دسترسی دارد.
ب) سطح امنیتی :برخی از گزینه های سیستم از امنیت بیشتری برخوردار میباشند این گزینه ها میتواند از دسترس
كاربرعادی خارج باشد برای این منظور برای دسترسی به این گزینه ها رمز امنیتی درنظرگرفته شده است.



هنگام قطع برق ساعت كارتزنی  ،برای كاهش مصرف  UPSدستگاه بعد از 10ثانیه(این زماان قابال تنظایم میباشاد)
كارتخوان و حسگر اثرانگشت نور صفحه نمایش  LCDو دوربین داخلی را خاموش میكند و برای روشن شدن مجدد آن
درحالت قطع برق باید یكی از كلیدهای ساعت كارتزنی را بزنید .بعد از آخرین استفاده از كاارتخوان  ،سیساتم مجادداً
كارتخوان و حسگر اثرانگشت را غیرفعال میكند .دراین حالت المپ ) (LEDكارتخوان خاموش وبر روی صفحه نمایشگر
ساعت جمله “ كارتخوان خاموش “ ظاهر میشود(.قابل ذكر است این قسمت قابل برنامه ریزی است و شاما میتوانیاد
هریك از موارد باال را بنا به احتیاج خود در سیستم مدیریت تغذیه فعال و غیر فعال نمائید).

راهنمایی های قبل از استفاده از دستگاه Timax
احتیاط در مورد استفاده از دستگاه
برای استفاده صحیح از سیستم باید به نكات زیر توجه نمایید.
دستگاه را با دست مرطوب لمس نكنید و روی آن مایعات نریزید .امكان شوك الكتریكی ویا خرابی
دستگاه وجود دارد.
قطعات دستگاه را باز ننمایید و در ترمینالها تغییرات بوجود نیاورید .امكان شوك الكتریكی و خرابی و
آتش سوزی وجود دارد.
از نزدیكی حرارت مستقیم آتش به دستگاه جلوگیری نمایید .امكان آتش سوزی وجود دارد.

از دسترس كودكان دور نگه داشته شود .ممكن است باعث صدمه دیدن و یا خرابی شود.
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ازپاشیدن اسپری به دستگاه خود داری نمایید .ممكن است باعث تغییر رنگ و یا تغییر شكل دستگاه
وجود دارد.

از رسیدن رطوبت و غبار زیاد به دستگاه جلوگیری نمایید .ممكن است باعث خرابی دستگاه گردد.

ازتغییرات شدید دما جلوگیری شود .ممكن است باعث شكستگی دستگاه شود.

از آب  ،بنزین ،تینر یا الكل برای تمیز كردن دستگاه استفاده ننمایید .ممكن است باعث شوك الكتریكی و
یا آتش سوزی شود.

آهنربا را نزدیك دستگاه قرار ندهید.ممكن است باعث كاركرد بد و یا خرابی دستگاه گردد.

از ضربه زدن و یا استفاده از اشیائ نوك تیز به دستگاه اجتناب نمایید .ممكن است باعث خرابی و یا
شكستگی دستگاه گردد.

از آلوده شدن سطح سنسور اثرانگشت جلوگیری نمایید.
سنسور ممكن است اثرانگشت را خوب تشخیص ندهد.

از تابش نور مستقیم خورشید جلوگیری نمایید .ممكن است باعث تغغیر شكل و یا رنگ دستگاه گردد.

توضیحات كاربری دستگاه را بخوانید .مشكالت ناشی از سهل انگاری كاربربه عهده كاربر خواهد بود.
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صفحه 4

راهنمای ثبت اثرانگشت
به نكات زیر جهت ثبت صحیح اثر انگشت دقت نمایید.


برای ثبت اثرانگشت ،انگشت خود را وسط و كامال مماس با صفحه سنسور قرار دهید.



اثرانگشت خود را هنگام ثبت حركت ندهید.



اثرانگشت خود را جهت وضوح خطوط اثر و سالم بودن كنترل نمایید.



اگراثرانگشت خشك  ،خیس  ،مبهم  ،وصدمه دیده باشد از یك انگشت دیگراستفاده نمایید.



درصورت صدمه دیدن اثرانگشت و یا تمیز نبودن آن از كارت جهت ثبت تردد استفاده نمایید.



درصورت خشك بودن اثرانگشت با بخار دهان خود كمی آن را مرطوب نمایید.



اثرانگشت كودكان بعلت كوچك بودن و یا واضح نبودن اثر بهتر است هر شش ماه یك بار اثرانگشتان را مجددآ ثبت نمایید.



برای افراد مسن اگر دارای خطوط اثر واضح باشند میتوان ثبت اثر نمود.



اگر اثرانگشت واضح نمیباشد بهتر است دو یا سه بار اثرانگشت را ثبت نمایید.



پیشنهاد میشود برای هرنفر بیش از دو اثرانگشت ثبت گردد.
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صفحه 5

روش استفاده از دستگاه
در این دستگاه حضور و غیاب ،ثبت تردد (ورود و خروج ،ماموریت و مرخصی و  ) ...پرسنل توسط كارت ،كیبرد و یا اثرانگشت
صورت می پذیرد .بنایراین هنگام ورود به محل كار  ،شخص كارت و یا اثرانگشت خود كه دارای شناسه ای منحصر بفرد میباشد را
در ساعت حضوروغیاب وارد میكند .با این كار شماره كارت  ،زمان  ،تاریخ  ،نوع ورود و یا خروج و نوع كارتخوان استفاده شده
(كارتخوان اثرانگشت كارتخوان داخلی  ٬صفحه كلید یا كارتخوان خارجی) درحافظه ساعت ذخیره میگردد.


هنگام ثبت تردد پیغام "شما تایید شدید" پخش شده و شماره شناسه و یا كارت روی صفحه نمایش ظاهر می گردد.



جهت ثبت صحیح اثرانگشت به راهنمای ثبت اثرانگشت توجه نمایید.



در ابتدا و انتهای شیفت (ورود به محل كار و خروج از آن محل ) حتما باید كارتزنی صورت گیرد.



به صحت نمادهای نوع كارتزنی  ،تاریخ و ساعت  ،ارتباط با كامپیوتر و شارژ باطری بر روی صفحه نمایش دستگاه توجه داشته
باشید.



تعداد كارتزنی درهرشیفت كاری باید زوج باشد .تا نرمافزار بتواند محاسبات را انجام دهد .درصورت فرد بودن تعداد كارتزنی
درحالت عادی محاسبات انجام نمیگیرد.



درصورتیكه شخص در بین ساعات اداری ،قصد خروج برای مرخصی یا ماموریت ساعتی داشته باشد ،ابتدا كلید مرخصی یا
ماموریت ساعتی را زده و پس از مشاهده پیام ،اثرانگشت ویا كارت خود را میزند و درهنگام بازگشت به محل كار بدون زدن
كلید ماموریت ویا مرخصی اثرانگشت ویا كارت خود را میزند .همچنین میتوان بجای صفحه كلید از كارت های ویژه
ماموریت و یا مرخصی استفاده نمود.

بازدن كلید ویا زدن كارت های ویژه ماموریت و یا مرخصی ساعتی بر روی صفحه نمایش پیغام مربوط به آن  ،به مدت زمان تنظیم
شده برحسب ثانیه نمایش داده می شود كه باید در همین زمان ثبت تردد صورت پذیرد ،تا برای این شخص شروع ماموریت ویا
مرخصی ساعتی ثبت گردد .اگر قبل و یا بعد از این زمان كارت بزند كارت عادی ثبت میگردد.
معموال كارتهای ویژه در اختیار نگهبان قرار دارند تا شخص هنگام خروج با نشان دادن برگه مرخصی و یا ماموریت به نگهبان از این
امكان استفاده نماید.


اگر مرخصی و یا ماموریت ساعتی ،قبل از ورود به شركت باشد ،با زدن كلید ویا كارت ویژه و سپس ثبت تردد ،از ابتدای
شیفت تا لحظه ورود مرخصی و یا ماموریت ثبت خواهد شد.



اگر در پایان مرخصی و یا ماموریت ساعتی كارتزنی صورت نگیرد  ،از زمان شروع مرخصی و یا ماموریت ساعتی تا پایان
شیفت كاری مرخصی و یا ماموریت ساعتی ثبت خواهد شد.
بنابراین هنگام برگشت از مرخصی و یا ماموریت ساعتی حتماً باید كارت عادی ثبت گردد درغیر اینصورت تا پایان شیفت
برای او مرخصی و یا ماموریت ساعتی درنظر گرفته خواهد شد.



اگر سرویس اداری دیرتر از زمان شروع كار به محل كار برسد و الزم باشد این تاخیر به عنوان تاخیر سرویس درنظر گرفته
شود ،میتوان از كلید شماره یك استفاده نمود .ابتدا كلید و یا كارت تاخیر سرویس را زده سپس كارت و یا اثرانگشت خود را
ثبت نمایید.



اگر چند نفر از پرسنل بخواهند دریك زمان از تاخیر سرویس  ،ماموریت و یا مرخصی ساعتی  ،ورود ویا خروج استفاده نمایند
و بخواهیم با یك بار زدن كلید ویا كارت ویژه كارت بزنند ابتدا كلید F1را زده سپس كلید و یا كارت تاخیر سرویس را میزنیم.
البته باید عمل كارتزنی پشت سرهم در زمان نمایش داده شده صورت پذیرد.
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قسمتهای مختلف دستگاه

توضیحات

شماره

عنوان

1

صفحه نمایش LCD

صفحه نمایش كاراكتری پیغام برای تمام كاربردها

F1

تكرارعملیات  ،كلید حركتی باال رو

F2

كلید حركتی پایین رو

0

عدد صفر  ،ورود به منوهای دستگاه

1

عدد یك  ،تاخیر سرویس

2

عدد دو  ،ماموریت ساعتی

3

عدد سه  ،مرخصی ساعتی

4

عدد چهار ،ثبت شماره كارت از صفحه كلید

5

عدد پنج  ،ورود

6

عدد شش  ،خروج

7

عدد هفت  ،چاپگر

8

عدد هشت  ،راهنما

9

عدد نه

2

صفحه كلید

3

بلندگو

صدای خروجی دستگاه

4

سنسور اثرانگشت

ثبت اثرانگشت

5

كارتخوان

كارتخوان هوشمند و یا بدون تماس

6

 LEDبرق

نمایش اتصال دستگاه به برق

7

 LEDكارتخوان

نمایش روشن بودن كارتخوان

8

 LEDباطری

نمایش شارژ باطری

9

كلید ریست

Ent

تایید

Esc

صرفنظر

شروع بكار مجدد سیستم بدون تغییرات در
تنظیمات

صفحه نمایش
صفحه نمایش این دستگاه گرافیكی با رزولوشن  128*64پیكسل می باشد .بر روی صفحه نمایش ساعت ،تاریخ ،وضعیت باطری،
نوع تردد(عادی ،ماموریت و  )...ارتباط شبكه ،ارتباط فلش USBو پیامهای مختلف هنگام كاركرد با دستگاه و نمایش گزینه های
مختلف تنظیمات قابل مشاهده می باشند.
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كی برد دستگاه
دردستگاه تایمكس تعداد  15كلید با دو كاربرد مورد استفاده قرار گرفته است.
نام كلید

كاربرد دوم

كاربرد اول

كلید 1

درج عدد یك درگزینههای مورد نیاز

تاخیر سرویس

كلید 2

درج عدد دو درگزینههای مورد نیاز

ماموریت ساعتی

كلید 3

درج عدد سه درگزینههای مورد نیاز

مرخصی ساعتی

كلید 4

درج عدد چهار درگزینههای مورد نیاز

كلید 5

درج عدد پنج درگزینههای مورد نیاز

ورود پرسنل

كلید 6

درج عدد شش درگزینههای مورد نیاز

خروج پرسنل

كلید 7

درج عدد هفت درگزینههای مورد نیاز

ارسال اطالعات به چاپگر

كلید 8

درج عدد هشت درگزینههای مورد نیاز

راهنما

كلید 9

درج عدد نه درگزینههای مورد نیاز

گزارش كارتزنی

كلید 0

درج عدد صفر درگزینههای مورد نیاز

كلید F1

F1

كلید F2

F2

كلید Ent

تایید تنظیمات و یا تغییرات

---

كلید Esc

صرفنظر از ثبت تنظیمات

---

كلید Reset

شروع به كار مجدد دستگاه

---

ثبت شماره كارت توسط
صفحه كلید

دریچه ورود به
گزینههای دستگاه
حركت روی گزینهها به
سمت باال
حركت روی گزینهها به
سمت پایین

با وارد نمودن رمز و تایید آن توسط كلید  Entبه صفحه اصلی گزینه های دستگاه دسترسی پیدا می كنیم.
كلید( :MENU)0این كلید دریچه ورود به سیستم جهت تنظیمات مختلف میباشد .بازدن این كلید رمز ورود درخواست میشود.
رمزاولیه تنظیم شده كارخانه  111است .با وارد نمودن رمز و تایید آن توسط كلید  Entبه صفحه اصلی گزینه های دستگاه
دسترسی پیدا می كنیم.
نكته :برخی از گزینه ها دارای رمز امنیتی می باشد كه با رمز ورود دستگاه متفاوت است .رمز اولیه امنیتی  99999میباشد.
كلید  :(RESET) این كلید جهت دستور شروع كار مجدد دستگاه بكار میرود .اگر در كاركرد دستگاه خللی ایجاد شود با
زدن این كلید دستگاه ریست شده كار خود را مجدد شروع مینماید .الزم به ذكر است با این كار اطالعات و رمز دستگاه تغییر
نخواهد كرد.
كلید  :Entاین كلید جهت تایید تنظیمات مختلف بكار میرود.
كلید  :Escاین كلید جهت صرفنظر كردن از اجرای دستور و یا تنظیم انجام شده بكار میرود.
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كارتخوان
یكی از قسمتهای بسیار مهم برای هر سیستم حضوروغیاب قسمت ورود اطالعات میباشد .دراین سیستم اطالعات از سه طریق
اثرانگشت  ،كارتخوان و صفحه كلید وارد میگردد.
دستگاه در زمان ثبت تردد توسط كارت ویا اثرانگشت ،شماره شناسه كارت ،تاریخ ،ساعت ثبت ،نوع تردد ونوع كارتخوان را
درحافظه خود ذخیره می نماید .مزایای ثبت تردد با اثرانگشت در دو مورد میباشد.
 -1امنیت كارتزنی :هیچ فردی بجای دیگری نمیتواند تردد ثبت نماید.
 -2هیچ بهانه ای برای عدم به همراه داشتن كارت وجود نخواهد داشت.
دراین سیستم میتوانیم زمانی جهت تكراری بودن آخرین شناسه ای كه تردد ثبت نموده است درنظر بگیریم .چنانچه در فاصله
كمتر از زمان تعریف شده مجددا" ثبت تردد شود پیغام “ شناسه كارت تكراری است ” روی صفحه نمایش ظاهر میگردد.
در این سیستم میتوان از كارتخوان داخلی و خارجی (خارج دستگاه) استفاده نمود و هر كدام را فعال و یا غیرفعال نمود.
كارتخوان داخلی بدون تماس ویا هوشمند بوده و كارتخوان خارجی بدون تماس  ،مغناطیس و باركد میتوانند باشند.
دردستگاه  Timaxمبنای سیستم بر اساس كارتهای بدون تماس میباشد.
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راهنمای استفاده از دستگاه تایمكس دیتابیسی
جهت ورود به منوهای دستگاه  ،دكمه  MENUیا كلید صفر (  ) 0را می زنیم.
این دستگاه دارای  6منوی اصلی به شرح زیر میباشد :
.1

كاربر

 .2شبكه
 .3كاركرد دستگاه
 .4سیستم
 .5دستگاه
 .6درباره
 کاربر :جهت افزودن  ،حذف و ویرایش كاربران از این منو استفاده می كنیم .
 افزودن  :ابتدا شناسه كاربر مورد نظر را وارد كرده و سپس جهت تایید ،دكمه  Entرا می زنیم.اكنون میتوان برای این كاربر ،اثرانگشت ،كارت و رمز تعریف و درنهایت روش شناسایی این كاربر را تعیین كرد.

 اثر انگشت:
برای ثبت اثر انگشت  ،گزینه اثرانگشت را انتخاب می كنیم  ،حال می بایست كاربر مورد نظر انگشت خود را روی
سنسور قرار داده و چند ثانیه ثابت و بدون حركت نگاه دارد و در نهایت منتظر می مانیم تا اسكن اثرانگشت انجام
شده و دستگاه پیغام ثبت اثر انگشت و نیز درصد كیفیت اثرانگشت را روی نمایشگر نمایش دهد ،حال برای ثبت
اثرانگشتهای دیگر ،همین كار را تكرار می كنیم.

 کارت:
برای ثبت كارت گزینه كارت را انتخاب كرده ،كارت را به كارتخوان دستگاه نزدیك می كنیم ،درپایان منتظر می
مانیم تا دستگاه پیغام كارت ثبت شد را نمایش دهد.

 رمز :
برای ثبت رمز گزینه رمز را انتخاب كرده ،رمز مورد نظر را وارد و كلید تایید  Entرا می زنیم.

 روش شناسایی:
كاربران می توانند توسط یكی از روشهای ثبت تردد اثر انگشت ،كارت و رمز كه در باال توضیح داده شد و یا تركیبی
از آنها ثبت تردد نمایند .در طریق این گزینه روش ثبت تردد برای هریك از كاربران تعیین می شود .می توانیم به
كاربر مورد نظر دسترسی دهیم كه با كدامیك از آیتمهای اثرانگشت  ،كارت  ،رمز و یا تركیب آنها تردد خود را ثبت
كند .اگر برای یك نفر هر سه آیتم اثر انگشت  ،كارت و رمز فعال شود  10نوع روش شناسایی وجود دارد كه در زیر به
چند مورد از روشهای شناسایی اشاره میكنیم:

فقط اثر انگشت
فقط كارت
كارت و اثر انگشت بطور همزمان
اثر انگشت و رمز بطور همزمان
كارت و رمز بطور همزمان
اثر انگشت یا كارت و ....
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 مدیر :اگر بخواهیم یكی از كاربران را عنوان مدیر دستگاه معرفی شود از این گزینه استفاده می نماییم .درصورت تعریفمدیر برای دستگاه ،با زدن كلید  MENUنمی توان وارد منوهای دستگاه شد و فقط این كاربر (مدیر) اجازه ورود به
منوهای دستگاه را خواهد داشت .بدیهی است به جز مدیر ،هیچ یك از كاربران ،مجوز ورود به منوهای دستگاه را
نخواهد داشت.
 غیرفعال :از این گزینه زمانی استفاده می كنیم كه بخواهیم كاربری را موقتا غیرفعال كنیم و بعد از مدتی مجدد به حالتاولیه بازگردانیم .با این عمل این فرد اجازه ثبت تردد نخواهد داشت.
بعد از تعریف موارد فوق دكمه  Escرا می زنیم ،با این كار پیغام "ذخیره شود؟" روی صفحه نمایش ظاهر می گردد .برای ذخیره
فعالیت انجام شده ،كلید  Entرا میبزنیم.

 حذف :
ابتدا می بایست شناسه كاربر مورد نظر را وارد كنیم و سپس جهت تایید دكمه  Entرا می زنیم و كاربر مورد نظر
حذف می شود.

 ویرایش:
ابتدا می بایست  ،شناسه كاربر مورد نظر وارد كنیم .حال تمامی گزینه های مربوط به افزودن را در اختیار داریم ،
بدیهی است زمانی از این گزینه استفاده می كنیم كه كاربر قبال ثبت شده باشد و اكنون قصد ویرایش اطالعات آن
كاربر را داریم .

 شبکه :
 آدرس دستگاه آدرس  IPدستگاه :آی پی محلی شبکه را در دستگاه وارد می کنیم.
 ماسک زیر شبکه :دراینجا  Subnet maskشبکه محلی را وارد می شود.
 آدرس مسیریاب :در اینجا  Gatewayشبکه محلی وارد می شود.
 آدرس خودکار :اگر بخواهیم دستگاه به صورت خودکار  IPبگیرد ،این گزینه را فعال می کنیم .الزم به ذکر است که این گزینه
در تایمکس دیتابیسی غیرفعال می باشد.

 آدرس سروردر این قسمت  IPکامپیوتری را که نرم افزارهای ارتباطی پالیز افزار بر روی آن نصب می باشد  ،وارد می کنیم.

 آدرس  MACشبکهمک آدرس کارت شبکه دستگاه می باشد.

 آدرس پورتدر این قسمت حتما باید یک پورت  4رقمی باالتر از  7201وارد کرد.

 کارکرد دستگاه :
 کارکرددر این قسمت می توانیم عملکرد دستگاه را با توجه به نحوه استفاده از دستگاه تغییر دهیم  .جهت استفاده حضوروغیاب  ،دستگاه روی
کنترل ورود و خروج و جهت استفاده کنترل تردد  ،دستگاه روی کنترل دسترسی و جهت استفاده سیستم ژتون  ،دستگاه روی رستوران
تنظیم می شود .درحال حاضر در دستگاه تایمکس دیتابیسی فقط سیستم حضور و غیاب فعال می باشد.

دفترچه راهنماي دستگاه تايمكس مدل ديتابیسی

صفحه 11

 کنترل ورود و خروج
 کنترل دسترسی
 رستوران
 کنترل ورود خروج: تنظیمات:
o

مدت انتظار
هنگام استفاده از کلیدها و یاکارتهای ویژه مانند ماموریت ،مرخصی و سرویس  ،روی صفحه نمایش کلمه های مموریت یا مرخصی و یا
سرویس برای مدت زمانی نمایش د اده می شود تا پرسنل در این زمان ثبت تردد بنمایند .در این گزینه مدت زمان نمایش تعیین می
گردد.

o

عنوان ماموریت
بجای نمایش ماموریت ساعتی  ، 1میتوان عنوان دیگری را روی صفحه  ،نمایش داد .برای این منظور ،گزینه کنونی باید انتخاب شود.

o

عنوان مرخصی
بجای نمایش مرخصی ساعتی  ، 1می توان عنوان دیگری را روی صفحه  ،نمایش داد .برای این منظور ،گزینه کنونی باید انتخاب شود.

o

گزارش ورود و خروج
با فعال کردن این گزینه  ،پرسنل میتوانند توسط کلید  9صفحه کلید دستگاه ،گزارش ترددهای خود در روز جاری و روزهای گذشته را
مشاهده نمایند.

o

چاپ اطالعات عبور

 نوع عبور فعال
سه نوع تردد در سیستم حضور و غیاب ممکن می باشد .عادی  ،ورود و خروج .توسط این گزینه می توان یکی از حاالت فوق را تعیین نمود .با
این کار دستگاه به حالت تعیین شده می رود و با ثبت تردد برای او کد ورود  ،خروج و یا عادی ثبت خواهد شد.

 فعال بودن

در این قسمت فعال یا غیر فعال بودن کلیدهای ویژه دستگاه مانند ماموریت ،مرخصی ،ورود ،خروج ،تاخیر سرویس و غیره را تنظیم می کنیم.

 نوع عبور زمانی

درصورتیکه بخواهیم نوع تردد دستگاه روی یکی از حاالت ورود و یا خروج تنظیم گردد و در ساعات مختلف به خروج تبدیل گردد از این گزینه
برای برنامه ریزی زمانی استفاده می شود.

 کارتهای خاص
برای استفاده از کارت جهت انتخاب نوع تردد مرخصی  ،ماموریت  ،ورود  ،خروج و یا سرویس از این گزینه
استفاده می گردد .می توان برای هر نوع تردد یک یا چند کارت اختصاص داد.
 ارسال به
برای ارسال اطالعاتی مانند شناسه  ،نام به دستگاه جانبی مانند تابلو و یا وسیله دیگر از این گزینه استفاده می
شود.
 سیستم:

 مشخصات کارت: طول شناسه:
طول شناسه(از  3تا  10رقم ) قابل تعریف می باشد .الزم به ذکر است جهت استفاده در برنامه الیت نباید بیش از  4رقم تعریف شود.

 تکراری م ا:
مدت زمان تردد تکراری :اگر بخواهیم پس از ثبت تردد به مدت زمان مشخص برحسب ثانیه تردد مجدد در حافظه ثبت نگردد .از این
گزینه استفاده می نماییم.

 نمایش م ا:
مدت زمان نمایش شناسه تایید شده بر روی صفحه نمایش ،هنگام ثبت تردد بر حسب ثانیه قابل تنظیم می باشد.
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 زبان:در این قسمت می توان زبان دستگاه را فارسی یا انگلیسی تنظیم کرد.

 زمان:دراین گزینه ،تنظیمات مربوط به ساعت ،تاریخ ،نوع نمایش ساعت به صورت دیجیتال و یا آنالوگ ،نوع تاریخ شمسی و یا میالدی و
ساعت تابستانی قابل تنظیم می باشد .ساعت تابستانی به صورت از پیش تعیین شده از ابتدای روز دوم فروردین شروع شده و در
ابتدای روز اول مهر به حالت عادی باز خواهد گشت و نیاز به تعریف زمان نیست.

 پایگاه داده : ترددها
o

كپی
با اتصال فلش به دستگاه و انتخاب این گزینه دستگاه تاریخ کنونی را جهت کپی گرفتن از اطالعات تردد تمامی پرسنل
پیشنهاد می نماید و ما می توانیم محدوده تاریخ را تغییر داده و یک کپی از اطالعات از محدوده تاریخ مورد نظر به فلش
منتقل کنیم .به علت کاربرد باالی این گزینه ،کلید شماره  7به عنوان میانبر و دسترسی سریع درنظر گرفته شده است و
ورود رمز امنیتی می توان عمل کپی کردن اطالعات تردد به فلش را انجام داد.

o

حذف همه
با ستفاده از این گزینه ،تمام اطالعات ترددهای ثبت شده تمام پرسنل از حافظه دستگاه حذف خواهد شد.

تذكر مهم  :با انجام عملیات " حذف همه " تمام ترددهای ثبت شده موجود در حافظه دستگاه حذف می شوند و قابل بازیابی
نخواهد بود.

 کاربران
o

كپی
در این بخش دو گزینه وجود دارد یکی کپی به  USBو دیگری کپی از  USBمی باشد.دراینجا میتوان اطالعات کاربران
تعربف شده در دستگاه را روی فلش مموری کپی کنیم ،تا در صورت لزوم از آن استفاده گردد .همچنین می توان این
اطالعات را از فلش  USBبه همین دستگاه یا دستگاههای دیگر کپی نمود.

o

حذف همه:
در این قسمت می توانیم ،کاربران موجود در دستگاه را حذف کنیم.
تذکر مهم  :با انجام عملیات " حذف همه " تمام کاربران موجود در حافظه دستگاه حذف می شوند و قابل بازیابی نمی
باشند.

 حذف همه اطالعات:
در این قسمت می توانیم تمامی اطالعات تردد و کاربران را حذف کنیم .
تذكر مهم  :با انجام عملیات " حذف همه اطالعات " تمامی ترددها و کاربران موجود در حافظه دستگاه حذف می شوند و قابل
بازیابی نمیباشند.

 امنیتی: رمز امنیتی
رمز امنیتی در ابتدا  99999می باشد و در اینجا می توان این رمز را تغییر داد.

 پیش فرض کارخانه
اگر نیاز باشد تنظیمات دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه بازگردد می توان از این گزینه استفاده نمود.

 بروزرسانی
درصورت نیاز به بروزرسانی از این گزینه استفاده می نماییم .ابتدا فایل بروزرسانی را در فلش  USBکپی نموده و به دستگاه
متصل می نماییم سپس این گزینه رو می زنیم.
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 دستگاه :
 تنظیمات دستگاه : کد دستگاه:
شماره دستگاه در این گزینه تعریف می شود.

 تنظیمات انرژی:
در اینجا می توان با تنظیمات مورد نظر مصرف انرژی دستگاه را هنگام بدون برق و مصر از باطری به حداقل رساند.
 oفعال بودن:
با انتخاب این گزینه دستگاه می تواند طبق تنظیمات انجام شده مصرف انرژی را کاهش دهد.
o

نور صفحه نمایش:
درصورت انتخاب این گزینه با قطع برق دستگاه ،جهت کاهش مصرف انرژی پس از  15ثانیه صفحه نمایش را بدون نور
پس زمینه نمایش می دهد.

o

دستگاههای كارت:
درصورت انتخاب این گزینه با قطع برق دستگاه ،جهت کاهش مصرف انرژی پس از  15ثانیه کارتخوان داخلی و متصل شده
به دستگاه خاموش خواهند شد.

o

دوربین داخلی:
درصورت انتخاب این گزینه با قطع برق دستگاه ،جهت کاهش مصرف انرژی پس از  15ثانیه دوربین دستگاه خاموش
خواهد شد.

o

فعال م ا:
مدت زمان روشن بخشهای تنظیم شده پس از قطع برق بر حسب دقیقه و ثانیه قابل تنظیم می باشد.

 تنظیمات صوتی: بلندی صدا
از طریق این گزینه می توان بلندی صدا را به میزان دلخواه تنظیم نمود.

 قطع بلندگو
o

از طریق این گزینه ،درصورت نیاز می توان صدای بلندگو را قطع نمود.

 دریافت فایل
o

در این دستگا ه بجای صدای موجود ،می توان صدای دلخواه وارد نموده و پخش نمود .برای این کار صدای مورد نظر را در
فلش  USBکپی نموده و پس از اتصال به دستگاه این گزینه را انتخاب نمایید.

 انتخاب صدا
o

در این دستگاه می توان صدای پیش فرض کارخانه و یا صدای مورد نظر خود را جهت پخش هنگام استفاده از دستگاه
انتخاب نمود.

 حذف صدای کاربر
o

درصورت نیاز می توان صدای ذخیره شده غیر پیش فرض را از دستگاه حذف نمود.

 رله هااین دستگاه قادر به فرمان دادن به دو رله می باشد.

 رله 1
در این گزینه دو فرمان داریم یکی برای فعال نمودن رله هنگام ثبت تردد و دیگری تنظیم زمان برای فعال نمودن رله
o

مدت زمان فعال :این زمان برحسب ثانیه بوده و مدت زمان فعال بودن رله هنگام ثبت تردد را نشان می دهد.

o

زمان بندی رله :در اینجا ساعت و دقیقه فعال شدن رله تعیین می شود.

o

به مدت :این گزینه مربوط به گزینه قبلی یعنی فعال شدن رله در زمان خاص می باشد و طول زمان فعال بودن رله
برحسب ثانیه را نشان می دهد.
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 رله 2
مانند رله 1

 کارتخوان داخلی روشن
درصورت نیاز می توان کارت خوان دستگاه را غیر فعال نمود.

 خواندن کارت
در صورت نیاز به مشاهده شماره  ،کارت مورد نظر از این گزینه استفاده می شود .با انتخاب این گزینه و نزدیک نمودن کارت به
دستگاه شماره کارت به نمایش در می آید.

 محو شناسه تکراری
این گزینه برای کارتخوانهای برد بلند استفاده می شود.

 فرمت کارت
می توان کارت را با استانداردهای مختلف خواند و ذخیره نمود .در این گزینه می توان یکی از سه فرمت را انتخاب نمود، Dec .
 Dec 20و یا Hex

 کارت هوشمندتنظیمات مربوط به کارت مایفر در این گزینه انجام می شود.

 اثرانگشتتنظیمات مربوط به سنسور اثر انگشت در این گزینه قابل مشاهده می باشد.
روشن :فعال و یا غیر فعال بودن سنسور در این گزینه تعیین می شود.
خواندن خودکار :با انتخاب این گزینه با گذاشتن انگشت خود روی سنسور به صورت خودکار اثرانگشت شناسایی می شود .و
درصورت عدم انتخاب این گزینه برای اینکه سنسور تشخیص بدهد اثرانگشت روی سنسور قرارگرفته نیاز به زدن ورود شناسه
افراد می باشد .کلید  4را زده شناسه را وارد نموده سپس انگشت خود را روی سنسور قرار می دهیم.
نگارش :در این گزینه ورژن سنسور اثر انگشت نمایش داده می شود.
دریافت تنظیمات :درصورت نیاز به بروزرسانی سنسور اثر انگشت از طریق فلش  USBاز این گزینه استفاده می شود.

 خروجی وایگندبرای استفاده از خروجی دستگاه به وسیله جانبی بصورت اتصال وایگند از این گزینه استفاده می شود .دو حالت  26بیتی و 34
بیتی قابل انتخاب می باشد.

 -سایر دستگاهها

 درباره
در این قسمت تعداد مدیران تعریف شده ،تعداد کاربران و تعداد اثرانگشت های تعذیف شده در دستگاه قابل مشاهده است.

