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 بتا 2226 دسترسیبخش یک: نصب و راه اندازی مرکز کنترل 

 هامشخصات و ویژگی   

  تغذیه ورودیDC12V 

  1جریان مصرفی در حالت کارA 

  31*84*200ابعاد mm 

  دارای نمایشگرLCD 2.4  اینچ 

 قابلیت ثبت و مشاهده دسترسی کاربران 

 تردد  160000ثبت و ذخیره امکان 

 برکار  3000قابلیت تعریف 

 کارت   3000قابلیت تعریفEM  

 رمز  3000قابلیت تعریف  

 اثرانگشت  3000قابلیت تعریف 

 دارای ویگند خروجی و ویگند ورودی 

 امکان تنظیم پارامترهای ویگند ورودی و خروجی 

 دارای یک رله آزاد 

  ها در کامپیوترکاربران و مشاهده ورود و خروج آنامکان تنظیم برنامه و شیفت کاری 

 شبکهکابل  یلهوسبه کامپیوتر به امکان اتصال  

 عنوان امکان دانلود اطالعات کاربران تعریف شده روی فلش بهBackup 

 نکات نصب

 ًهایی که در معرض نور شدید قرار دارند، نصب نکنید.دستگاه را در مکان لطفا 

 هایی که احتمال آسیب رسیدن به آن وجود دارد، نصب نکنید.دستگاه را در مکان 

 .قبل از نصب کامل دستگاه از اتصال تغذیه ورودی آن اجتناب کنید 

  3±155ارتفاع مناسب برای نصب دستگاه CM .است 

  1/تغذیه ورودی دستگاهA DC12V .است. در صورت استفاده از تغذیه اشتباه، دستگاه صدمه خواهد دید 

 ها نیز ستفاده از لوازم جانبی که تغذیه آندر صورت اDC12V  .است، حتماٌ از آداپتور مجزا استفاده گردد 
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 دهید و پیچدستگاه را داخل قاب قرار .0

 زیر دستگاه را ببندید.

 

 2226 مراحل نصب مرکز کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایی از اتصاالت کلی مرکز کنترل دسترسی

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه را باز کنید.پیچ زیر  .1

 

قاب پشت دستگاه را جدا .2

 .کنید و به دیوار پیچ کنید

 یبرققفل -1

 سنسور تشخیص وضعیت درب -2

 آالرم هشدار -0

 جانبی خوانکارت -4

 کلید تحریک دست -0

 
اتصااااال بااااه کااااامپیوتر از  -2

 طریق کابل شبکه

 زنگ -7

8- GND 

مرکاااز کنتااارل دسترسااای  -9

 جانبی
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 رنگ بندی سیم هاآشنایی با کانکتورها و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamperخروجی 

از حالت  Tamper ،که دستگاه از روی قاب پشتی کنده شوددرصورتیتعبیه شده است و  Tamperدر پشت دستگاه یک 

  فشرده خارج خواهد شد و رله آالرم و بازر داخلی فعال خواهد شد.

 

 یبرققفلاتصال 

م بندی قفل به ادامه یرا دارد. جهت مشاهده کانکتور و نحوه س NOو یا  NCی در دو حالت برققفلاین محصول امکان اتصال به 

 مطلب توجه نمایید.

 نحوه اتصال قفل با منبع تغذیه ورودی مشترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال قفل مغناطیسی اتصال قفل الکتریکی
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 اتصال قفل مغناطیسی

 تغذیه ورودی مجزانحوه اتصال قفل با منبع 

 

 

 

 
 

 

 
ترمینال ورودی قفل  موازاتبهبرعکس  ( با پالریته1N4007 مثالعنوانبهدر هنگام استفاده از قفل بهتر است یک دیود ) توجه:  

 نصب گردد.
ی و دستگاه مرکز کنترل استفاده نمود. در ادامه برخی از این برققفلمشترک برای  در برخی موارد جایز نیست که از تغذیه

 موارد ذکر شده است:

 نباشد. 12𝑉𝐷𝐶ی برققفلتغذیه  .1

 خوان زیاد باشد.ی و کارتبرققفلفاصله بین  .2

بوده ولی اختالف جریان بین این دو بیشتر از یک آمپر  12𝑉𝐷𝐶خوان هر دو ی و دستگاه کارتبرققفلتغذیه ورودی  .0

(1A) باشد. 

  ویگند ورودی و خروجی

است. در این حالت مرکز کنترل  (Reader) ویگند ورودی: کانکتور ویگند ورودی جهت اتصال یک سیستم ویگند خوان

 .استبرای تائید اطالعات ارسالی از ویگند خوان  کنندهکنترلیک  عنوانبه

ه کارت را برای تائید ب کدخوان جانبی با مرکز کنترل دسترسی است که کد کاربری یا خروجی: جهت ارتباط یک کارت ویگند

 مرکز کنترل ارسال خواهد کرد.

 

 

 

  

 

 

 
 

 توجه: 

 متر باشد. 93تواند بیشتر از خوان و یا مرکز کنترل دسترسی جانبی نمیفاصله بین مرکز کنترل، کارت 

  جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاه بایدGND  مرکز کنترل بهGND  سایر لوازم جانبی، که از طریق ویگند با هم

 در ارتباط هستند، متصل شود.

 ده متر شود، بهتر است از کابل شیلد دار برای این کار استفا 93که فاصله بین دو دستگاه کمی بیشتر از یدرصورت

 گردد.

  جهت تنظیم هرکدام به منوی برنامه ریزی دستگاه مراجعه نمایید. دهد.بیت را پوشش می 04بیت و  22دستگاه ویگند 

 

 ویگند ورودی ویگند خروجی

 

 اتصال قفل الکتریکی



2 
 

 اتصال سایر لوازم جانبی

 

 

 

 

 

 

  اتصال منبع تغذیه

 

 کامپیوتر باارتباط مرکز کنترل نحوه 

 دستگاه تعبیه شده کنارکه  (TCP/IP)شبکه  پورتتوان از یمیاب حضوروغبرای برقراری ارتباط بین کامپیوتر و سیستم 

 است، استفاده نمود.

 USBو کانکتور  Resetدکمه 

 

 

 

 2ی یا خطا مواجه شدید، با استفاده از یک میله با قطر افزارنرمکه در حین کار با مرکز کنترل با مشکل یدرصورت توجه:

 را فشار دهید. Reset همتر دکممیلی

 ی:اندازراهنکات مهم قبل از 

 صورتبهها کشییمسقبل از وصل کردن تغذیه دستگاه و روشن نمودن آن، مطمئن شوید که تمامی اتصاالت و  -1

 .اندشدهانجامصحیح 

کامل مطالعه نمایید. در صورت صدمه دیدن دستگاه به دلیل  طوربهراهنمای نصب را  لطفاًقبل از شروع نصب  -2

 نخواهد بود.کشی نادرست دستگاه دیگر شامل گارانتی یمس

 اطمینان حاصل کنید که هیچ سیم لختی روی کانکتورها وجود نداشته باشد. -0

یاز وردنمتغذیه و دستگاه زیاد نباشد. فاصله زیاد میان این دو باعث تضعیف ولتاژ  آداپتوربهتر است فاصله میان  -4

 خواهد شد.

 

 

و جریان مصرفی آن در هنگام  VDC 12ولتاژ کاری دستگاه 

 است. 50mAحدود  Standbyو در زمان  1Aکار 

 

سنسور تشخیص وضعیت 

 درب

 کلید خروج

  Resetدکمه  USBکانکتور 

 
 زنگ

 آالرم
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 زنگ بی سیم

را کد داد و با فشار دادن دکمه زنگ روی  موجود در پکیج دستگاه توان زنگ بی سیممی 2232به مرکز کنترل دسترسی 

 سیم تولید صدا خواهد کرد.مرکز کنترل، زنگ بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن منوهایی مرکز کنترل و افزارنرمی اندازراهبخش دو: 

 طریقه صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور

 

 

 

 

 

 

 

 

 منو اصلی

 اصلی منوی 2دستگاه را فشار دهید. با باز شدن منو،  یدکلصفحهروی  MENUجهت دسترسی به منوی اصلی مرکز کنترل دکمه 

 نمایش داده خواهد شد.

  بخش کاری متفاوت برای کاربران 12قابلیت تعریف : بخش .1

 شیفت های تعریف شده برروی دستگاه  دانلود و بارگذاری قوانین تردد،شیفت کاری کاربران، شامل  :شیفت .2

 کاربران در سیستم است. بارگذاریاین منو جهت تعریف، ویرایش، حذف کاربر، دانلود و  :کاربران .0

 وی فلش ررب از دستگاه تردد کاربراندانلود گزارش : گزارش .4

 . باشد... می سنسور درب و، تعیین نوع قوانین ترددتنظیمات شبکه، زمان، : شامل تنظیمات دستگاه، تنظیمات .0

 .دستگاهمشاهده تردد کاربر برحسب شماره کاربری، نمایش تعداد کاربران، تعداد ترددها و اطالعات کلی  :سیستم .2

روش صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور همانند تصویر مقابل است. انگشت را باید 

 به صورت مماس با سطح و در مرکز سنسور قرار داد.

قرار دادن انگشت 

 های سنسورکناره

قرار دادن انگشت پایین یا 

 باالی سنسور

قرار دادن انگشت به صورت 

 مورب 

مماس قرار ندادن انگشت 

 روی سنسور 

 انگشت روی سنسور تشخیص اثر انگشتهای نادرست قرار دادن روش

جهت کددهی زنگ بی سیم ابتدادکمه         کنار زنگ را نگه دارید و هم زمان 

 را فشار دهید. 2232دکمه زنگ روی 
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 بخش .1

در قسمت  پسشود سدر این قسمت نام بخش ها تعریف میبخش کاری متفاوت برای کاربران وجود دارد.  12قابلیت تعریف 

 هر کاربر  را به بخش مورد نظر انتقال داد.  توانمی ویرایش کاربر

 شیفت .2

 شیفت  .2.1

کنترل تعریف نمود و سپس به هر کاربر شیفت متناسب زمانی مختلف را برای مرکز  شیفت 24 توانتوسط این منو می

 باشد.ورود و خروج میمحدوده زمانی  2دارای شیفت به او را اختصاص داد. هر 

 قوانین  .2.2

 دقیقه( قابل تنظیم هستند. 3دقیقه(، تعجیل مجاز روزانه )پیش فرض  3در این مرحله تاخیر مجاز روزانه )پیش فرض 

 دانلود   .2.2

قال انت به فلش را دستگاه درها و قوانین تعریف شده شیفت توانیک فلش فرمت شده میدر این مرحله با استفاده از 

 داد.

 بارگذاری  .2.2

ال ارس دستگاه به فلشز ارا قوانین تعریف شده ها و شیفت توانمییک فلش فرمت شده در این مرحله با استفاده از 

 کرد.

 کاربران .2

 است.  در فلش کاربران بارگذاریویرایش کاربر، دانلود و کاربر جدید، زیر منو برای تعریف  4دارای کاربران گزینه 

 جدید .2.1

یا کارت را تعریف کرد، سپس  عبور توان ابتدا یکی از موارد اثر انگشت یا رمزمیجدید جهت تعریف کاربر در این مرحله 

 مابقی موارد را تعریف یا ویرایش کرد. ویرایش در منوی

 تعریف اثر انگشت کاربر

 

 

 

 

 

 

 شروع کرده و به ترتیب افزایش خواهد داد. 1ی را از عدد کد کاربراتوماتیک  صورتبهمرکز کنترل  توجه:

 باشد.  999999999تا  1تواند عدد کد کاربری می توجه:

 استفاده نمایید. ▲کلید بین حروف و اعداد از کلید جهت تغییر صفحه توجه:
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 تعریف رمز عبور کاربر

 

 

 

 

 

 

 رقمی باشد. 9تا  1تواند عدد رمز وارد شده میتوجه:

 تعریف کارت کاربر

 

 

 

 

 

 

 ویرایش   .2.2

 باشد.منوی ویرایش جهت ویرایش نام کاربر، رمز عبور، کارت، تعیین نوع کاربر و حذف کاربر و ... می

 کنید. OKشماره کاربر مورد نظر وارد یا با کلید جهت دار انتخاب و  ویرایشپس از ورود به منوی 

 کد کاربر انتخاب شده )غیر قابل تغییر( :شناسه (1

 در این قسمت قابل مشاهده و ویرایش است. : نام کاربرنام (2

زمانی مجاز تعریف شده را اختصاص داد.  روز هفته هر کاربر یک بازه هرتوان برای توسط این گزینه می :ثبت قفل (0

های زمانی تردد مجاز را تعریف بازه ،منوی تنظیم زمانتنظیمات سپس منوی کنترل قفل در زیر  ابتدا در منوی

 توانیم هر کدام از آنها را به کاربران اختصاص دهیم. کنیم. سپس میمی

واهد شد های زمانی اختصاص داده شده به آن تردد کند، تردد وی ثبت خدر صورتی که کاربر خارج از بازه توجه:

 اما رله عمل نخواهد کرد.

در این توان گیرند که میمی تعلق 1بازه زمانی فرض به یشپ طوربهشوند تعریف میتمام کاربرانی که جدید  توجه:

 . دادقراردیگری  ها را در بازه زمانیقسمت آن

  .انتقال داد های تعریف شده بخش یکی از را بههر کاربر  توانقسمت می این در بخش: (4

 .انتقال داد تعریف شده شیفت های یکی از را بههر کاربر  توانقسمت می این در شیفت: (0

 یک اثر انگشت جایگزین برای کاربر تعریف پشتیبان از اثر انگشت ها: (2
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 عبور کاربر : تعریف رمزرمز عبور (7

 : تعریف کارت کاربرکارت  (8

ن فرد شود فقط آ یفتعرمدیر  عنوانبهکه فردی یدرصورت : تعریف کاربر به عنوان مدیر سیستم یا کاربر عادی.قانون (9

وج توانند ورود و خرفقط می کاربرشده در حالت یفتعرتوانایی دسترسی به منو مرکز کنترل را خواهد داشت و کاربران 

 خود را ثبت نمایند.

 حذف خواهد شد.(وی کردن کاربر تعریف شده )با پاک کردن کاربر تمامی اطالعات و ترددهای  : پاکحذف کاربر (13

 دانلود .2.2

 فلشرا به تعریف شده در دستگاه  اطالعات کاربران توانمیدانلود و سپس گزینه  کاربرانبا استفاده از منوی 

  ارسال کرد.

 بارگذاری .2.2

 .کرد به دستگاه ارسالاز فلش  را اطالعات کاربران توانمی بارگذاریو سپس گزینه  کاربرانبا استفاده از منوی 

 گاهاز چند دست هاکه کاربران آن ها و امکانیدر سازمانتوان میقابلیت دانلود و بارگذاری کاربران  با استفاده از نکته:

، در یک دستگاه کاربران را تعریف کرد سپس اطالعات کاربران را در فلش ذخیره سازی کنندبرای تردد استفاده می

 د. باشدستگاه های دیگر نمیعریف مجدد کاربران درنیازی به ت دراین صورت های دیگر بارگذاری کرد.و در دستگاه کرد

 گزارش  .2

 گزارش .2.1

در بازه زمانی دلخواه بر روی کاربران را  تردد توانمی گزارشو سپس گزینه  گزارشبا استفاده از منوی در این مرحله 

 .انتقال داد فلش

 

 

 

 

 

 ترددها .2.2

 ارسال کرد.فلش  را بهدستگاه  ی ثبت شده درترددهاهمه  توانمیترددها و سپس گزینه  گزارشبا استفاده از منوی 
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به فلش انتقال داده  textرا انتخاب کنید، اطالعات به صورت فایل  ESCدکمه  "رمز شود"در صورتی که پس از پیغام  توجه:

را انتخاب کنید،  OKدکمه  "رمز شود" پیغامشود و در آن تردد کاربران قابل مشاهده است اما در صورتی که پس از می

 شود.میاطالعات به صورت کد به فلش انتقال داده 

 دستگاهتنظیمات  5.

را فشار دهید.  0کنید یا دکمه  OK وانتخاب  را تنظیماتگزینه را فشار دهید.  MENUدکمه  تنظیمات به منویجهت ورود 

 باشد.زیر منو می 2دارای  تنظیماتمنوی 

 دستگاه . 5.1

ا و حذف تمامی داده ه ،پیش فرض، ، نوع تشخیصدستگاه زبانهمچون تنظیم  شامل تنظیمات کلی دستگاه دستگاهمنوی  

  است. و... بروزرسانی

 : قابلیت مشاهده و تغییر شماره دستگاهشماره دستگاه (1

 است. نگلیسیو قابل تغییر به زبان ا فارسیپیش فرض  :دستگاهزبان  (2

 نفر 13تا  قابل تعریف در دستگاه تعداد مدیرانتعیین  :مدیران (0

 کردن صدای سخنگو سیستم  (نه)و غیرفعال ( بله)فعال  :صدای هشدار (4

 گوصدای صفحه کلید و سخن میزان :میزان صدا (0

 مرتبه 60و تعداد دفعات پخش آن حداکثر تا  ساعت مختلف برای آالرم زنگ 24 تنظیم :ثبت هشدار (2

اثرانگشت، کارت و رمز و تنظیم مد ثبت تردد کاربران )ثبت تردد با وارد کردن: کارت یا رمز یا  :نوع تشخیص (7

 رمز و اثرانگشت( ،نگشتاثرانگشت، کارت و اثرا

صورت بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه )در  ریست کردن تنظیمات انجام شده برروی دستگاه :پیش فرض (8

 نخواهند شد.(کاربران و اطالعات آنها پاک 

 باشد.(می 8282)رمزعبور در دستگاه  پاک کردن گزارش تردد کاربران :حذف تمامی ترددها (9

 باشد.(می 8282)رمزعبور  و تنظیمات انجام شده برروی دستگاه پاک کردن همه کاربران :حذف تمامی داده ها (13

 USBرسانی نرم افزار دستگاه از طریق  : بروزبروزرسانی (11

 زمان. 5.2

 .قابل تنظیم هستندو ساعت دستگاه )فقط میالدی( دار تاریخ کلید و یا کلیدهای جهتکمک صفحهبه 

  قوانین تردد. 5.2

برای اعالم اخطار و  هافضای خالی تا پر شدن ظرفیت حافظه ثبت ورود و خروج تعیین میزان :هشدار تردد فعال (1

 شود. گزینه مشخص می، توسط این بازر داخلی دستگاههشدار به مدیریت از طریق 

قابل تنظیم است. جهت و فعال شدن رله این طریق فاصله زمانی ثبت تردد تکراری از  :فاصله بین ترددها )دقیقه( (2

 مقدار آن را صفر قرار دهید.غیرفعال کردن این قابلیت 

  شبکه. 5.2

سرور، پورت سرور IP مک آدرس، پورت دستگاه، ،شبکهمرکز کنترل و کامپیوتر مانند منو جهت انجام تنظیمات ارتباط بین  زیر این

 .استو زمان واقعی 
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 ماسک شبکه و دروازه پیش فرض است. ،دستگاه IP آدرسشبکه، منوی زیر  4شبکه: شامل  (1

 باشد.(شبکه: بله )دستگاه دارای پورت شبکه می 

 IP  :آدرس دستگاهIP اینکه به معنی است 3.3.3.3فرض یشپ IP  در صورت نیاز  باشد. می نشدهدستگاه تنظیم

 .هیدتغییر دمقدار آن را 

 :فرض یشپمقدار  ماسک شبکهSubnet Mask توان مقدار آن را است. در صورت نیاز می 200.200.200.3 شبکه

 تغییر داد.

 :فرض یشپمقدار  دروازه پیش فرضDefault Gateway است به معنی اینکه  3.3.3.3 شبکهGateway  دستگاه

 .دهیدمقدار آن را تغییر باشد. در صورت نیاز تنظیم نشده می

 دستگاه قابل مشاهده است. مک: مک آدرس (2

 است. 5005فرض آن . مقدار پیشTCP/IPشماره پورت  پورت دستگاه: (0

4) IP است به معنی اینکه  3.3.3.3: آدرس وب سرور سرورIP در صورت نیاز باشد. سرور دستگاه تنظیم نشده می 

 هید.مقدار آن را تغییر د

 توان مقدار آن را تغییر داد.است. در صورت نیاز می 7330 شبکه Server Port پیش فرضمقدار : پورت سرور (0

 طریق شبکهاز  دستگاه ساعت و تاریخ قابلیت تنظیم: زمان واقعی (2

  کنترل قفل. 5.5

)مانند زمان بندی تردد کاربران، دسترسی گروهی کاربران ها توان تنظیمات مربوط به دسترسیاستفاده از این گزینه میبا 

 و...( و موارد کنترلی )تنظیمات قفل، تنظیمات سنسور تشخیص وضعیت درب، تنظیمات ویگند و...( را تعیین و تنظیم نمود.

 

 

 

 کنترل تعریف نمودزمانی مختلف را برای مرکز  محدوده 255 توانبندی( توسط این منو میجدول زمان: )تنظیم زمان (1

 محدودهکند. هر فقط در آن بازه زمانی رله عمل سپس به هر کاربر بازه زمانی متناسب به او را اختصاص داد و  و

 ساعته را دارند.  24ها قابلیت تنظیم زمان باشد. هر کدام از این بخشمی بخش 2شده دارای یفتعرزمانی 

ظیم با تنرا وارد کنید. تعداد کاربران جهت فعال کردن رله تنظیم تایید ترکیبی کاربران. در این قسمت : کاربران (2

تعداد کاربر تعریف شده در این منو تردد خود را ثبت کنند. تعداد  بهاین قابلیت تنها زمانی رله عمل خواهد کرد که 

 . نفر قابل تنظیم است 10تا  1کاربران از 

ثانیه(. جهت غیرفعال کردن عملکرد رله مقدار آن  200تا  1مدت زمان عملکرد رله برحسب ثانیه ): زمان بازگشایی (0

 قرار دهید. غیرفعالبرروی حالت را 

 : تنظیم نوع سنسور تشخیص وضعیت درب و مدت زمان تاخیر فعال شدن آالرم.ثبت نوع قفل (4

 باشد  بازدر حالت  نوع هشداراگر : در حالت پیش فرض سنسور تشخیص وضعیت درب غیرفعال است. نوع هشدار

 normally نوع سنسور دربقرار داده شود  بستناست و اگر در حالت  normally openنوع سنسور درب 

close  قرار دهید.  نهاست. جهت غیرفعال کردن سنسور مقدار آن را 

 ثانیه قابل تنظیم  200 تا 1 تاخیر فعال شدن آالرم پس از تشخیص سنسور درب اززمان : مدت تاخیرهشدار

 شود.سنسور غیرفعال می کنید غیرفعال در صورتی که مقدار آن رااست. 

ثبت خواهد شد اما رله دستگاه تنها در صورتی عمل در هر حال تردد کاربران  : با فعال کردن این گزینهضد بازگشت عبور (0

شوند. نصب  )یا بالعکس( کارت ریدر در محیط داخل برای خروجیک محیط بیرون برای ورود و در  2232خواهد کرد که 

ق وارد محیط شوند سپس از طری 2232توانند از طریق قرار دادن کارت معتبر در مقابل میکاربران بنابراین فقط 

 انکاربر 2232در  ورودکارت ریدر از محیط خارج شوند. در صورت عدم ثبت  دادن کارت معتبر در مقابلقرار 
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توانند مجددا خود نمید از طریق کارت ریدر از محیط خارج شود، همچنین کاربران بدون ثبت خروج اول نتواننمی

 وارد شوند.

 غیرفعال کردن آالرم رخ داده شده.: خاموش کردن هشدار (2

 Tamperفعال یا غیر فعال کردن آالرم  :هشدار قفل درب (7

 کارت.شماره تنظیم نوع خروجی ویگند به صورت کد کاربری یا : ویگند خروجی (8

 کارت.شماره تنظیم نوع خروجی ویگند به صورت کد کاربری یا : ویگند ورودی (9

 بیت. 34بیت یا  26تنظیم نوع استاندارد ویگند به صورت  :فرمت ویگند (13

 قابلورود یا خروج کاربر انتخاب نوع تردد کاربران به صورت ورود یا خروج. در گزارش تردد کاربران : دربوضعیت  (11

 مشاهده است.

 شرکت. 5.6

 قابل تنظیم است. شود در آنجا نصب می دستگاهشرکتی که نام در این منو 

 استفاده نمایید. ▲کلید بین حروف و اعداد از کلید  جهت تغییر صفحه توجه:

 اطالعات سیستم  6.

 تردد کاربر . 6.1

کد کاربری را وارد کنید قابل مشاهده است.  برروی دستگاه شخصر در بازه زمانی مدر این قسمت ترددهای یک کارب

 سپس محدوده زمانی گزارش گیری را وارد و تایید کنید. 

 اطالعات کاربران. 6.2

تعداد مدیران سیستم،  )اثر انگشت، رمز عبور، کارت(،تعداد کاربران تعریف شده  توانبا استفاده از این گزینه می 

را فشاردهید.  MENUابتدا دکمه منو  جهت ورود به این زیر دستگاه را مشاهده نمود. های سیستم و...تعداد گزارش

  کنید. OKو  را انتخاب اطالعات کاربرانگزینه 

 اطالعات دستگاه. 6.2

 است. مشاهده قابل اطالعات دستگاه .. از طریق منوی، سریال و .عامل یستمس، افزارنرماطالعات نسخه 

 


