
 

 

 הוראות הפעלה
 V5יש לשים לב למתח הכניסה למערכת שהינו *

 להדלקת המכשיר לחץ על כפתור 
 

 :דגימת אצבע
 ).ןולא נוח לדווח אית ותמגושמ כלל בדרך הם כי מומלצות אינם והזרת ודלגהא)הקמיצה או אמה ,המורה אצבע :מומלצות אצבעות

 
 . הנחת אצבע בצורה נכונה:1

 .המשטח ובמרכז במקביל האצבע

 

 

 

 :נכון לא אצבע הנחת 2.

ע  למשטח במקביל לא   במרכזלא      במרכז לא              ְמׁשּופָּ
 

 
 

 צורות אימות

 אימות טביעת אצבע 

 טביעת האצבע עם כל נתוני טביעת האצבע על המסוף. דוגםהמסוף משווה טביעות אצבע נוכחיות שנאספו על ידי  

 טביעת אצבע על ידי אימוץ מיקום האצבע הנכונה דוגםלחיצת אצבע על  

 כפי הממשק ,מוצלח אימות כאשר

 1. באיור שמוצג

 כפי הממשק ,נכשל כשאימות

 2. באיור שמוצג

 

 1:1אימות טביעת אצבע 

 

 השתמשדרך לוח המקשים. ל שהוקשמזהה המשתמש לביחס  ת, הטרמינל משווה טביעו אצבע הנוכחי1:1במצב אימות טביעת אצבע 

 .במצב זה רק כאשר קשה לזהות את טביעת האצבע

 בממשק המשתמש זיהוי את הזן

 חיישן על כראוי נרשם אצבע מניחים

 [M/OK]. לחצו מכן לאחר .הראשוני

 .אצבע טביעת

 כפי הממשק ,מוצלח אימות כאשר

 2. באיור שמוצג

 כפי   הממשק   ,נכשל  כשאימות

 3. באיור שמוצג

 
 הערות:

 .נכון הסיסמה את רשם לא העובד או כזהעובד  מספר שאין אומר זה ,שגוי מספרהש אומר זה אם ①.

 .מחדל כברירת פעמים 3 עוד לנסות יכול אתה .שוב האצבע טביעות חיישן על האצבע את מניח ",שוב הקש אנא" אומר המכשיר אם ②.

 .חוזר ניסיון עבור 1 שלבל לחזור ,פעמים 3 אחרי יצליח לא זה אם
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 אימות סיסמא 
 .מזהה המשתמשלבמצב אימות הסיסמה, הטרמינל משווה את הסיסמה שהוזנו ביחס 

 
 

 

 הזן את מזהה המשתמש ואת

באמצעות המקשים  הסיסמא
על הממשק הראשוני. ולאחר 

 .[M/OK] מכן הקש

בעת אימות מוצלח, הממשק 

 מעלהנראה כמו בתמונה 

כאשר האימות נכשל, 

נראה כמו בתמונה  הממשק

 מעלה

 
 הערה: 

 1חזור על צעד פעמים,  3פעמים כברירת מחדל. אם זה נכשל לאחר  3", הזן את הסיסמה שוב. אתה יכול לנסות עוד Invalid ID אם המכשיר אומר "
 .חוזרתפעלה לה

  אימות כרטיס

 .מכשירב שרשומים  יםעם כל כרטיס שנקראהתקן משווה את הכרטיס ה. הזוהפונקציה בהפעלת 

אם האימות מוצלח, הממשק 

 .כמתואר לעיל

האימות אינו מוצלח, הממשק אם 

 .כמתואר לעיל

 

 תפריט ראשי
 

פריט תפריט זה מאפשר לך להוסיף, עיון ולנהל מידע המשתמש, כולל את מזהה העובד, שם, טביעות אצבע, סיסמה, 

 באפשרותך להוסיף, לערוך או למחוק מידע בסיסי אודות עובדים .ה,הרשאותכרטיס, מחלק

 

 

למערכת, כולל את הפרמטרים הבסיסיים, תאריך/שעה, תקשורת,  יםפרמטרים הקשורריט תפריט זה מאפשר לך להגדיר פ

 הטובההטרמינל בדרישות המשתמש במידה  הגדיר אתוכן הלאה, כדי ל SMSות הגדר, מקשים תזמון החלפתהגדרת 

 התצוגה.ביותר מבחינת הפונקציות ו
 

 

 .פריט תפריט זה מאפשר לך לבדוק את מצב האחסון וכן מידע גרסה של המכשיר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

User 

 
 
 

System 

 
 
 

Sys. info. 



 

 

 ניהול משתמשים
 

 הוספת משתמש 
 פרטי המשתמש השמורים במכשיר, כולל מזהה משתמש, שם,ברך תפריט משנה זה, באפשרותך לעיין ד

 .יעות אצבע, סיסמה, כרטיס, המחלקהטב 
 

[ בממשק M/OKלחץ והחזק ]

להיכנס לממשק כדי הראשוני 

 .תפריט הראשי.ה

בחר תפריט ▼ הקש על מקש 

[ כדי M/OKולחץ ] יםהמשתמש

 המשתמשניהול ממשק יכנס ללה

בחר הוסף ▼ הקש על מקש 

להיכנס [ כדי M/OK] משתמש ולחץ

 ממשק המשתמש ל

 

 משתמש שםוהזן מזהה משתמש  
 

שהקצו הטרמינל, אתה רשאי לדלג על עבור כל משתמש ברצף. אם אתה משתמש במזהה  1 -ההתקן מקצה באופן אוטומטי מזהה החל מ

 סעיף זה.

מספר לבחירת ▼ הקש על מקש 

הקש על מקש מספריים  משתמש

 )ניתן להקיש מספר עובדכדי להזין 

 כדי למחוק קלט) 

לבחירת השם. ▼ הקש על מקש 

ח בשיטת ופתכדי ל[ M/OK] הקש

ולאחר מכן להשתמש  ,T9 הקלט

 .כדי להזין את השם T9 בשיטת הקלט

 דגימת טביעת אצבע 

  
 

 

 Enroll כדי לבחור ▼ הקש על מקש 

FP [ ולחץM/OKכדי לה ]ממשק יכנס ל

 שום טביעות אצבע.יר

להניח את האצבע על חיישן טביעות 

 האצבע כראוי.

 דוגם שלוש אותה האצבע על ה הנח את

ההרשמה שפעמים ברציפות כראוי עד 

 בהצלחה. תבצעת

במקרה זה, עליך  ממשק ]הרשמה טביעות אצבע[.ל ותחזור ת שגיאהציג הודעתהערה: אם ההרשמה תיכשל, המערכת  ☺

 .2לחזור על הפעולות של שלב 

  

 

 

 23עם שמות בהמכשיר תומך 

 .תווים כברירת מחדל
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 הכנסת סיסמא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רישום ל Enroll PWD לבחירת▼ הקש 

יכנס [ כדי להM/OK] . הקש עלסיסמא

 רישום סיסמא ממשקל

הזן סיסמה, הזן מחדש את הסיסמה, 

[ כדי לשמור ולחזור M/OK] הקש על

 הוספת משתמשממשק ל

 

  הכנסת כרטיס

 

 

   Enroll Cardר ובחכדי ל ▼ לחץ

ממשק ל כנס[ כדי לה M/OK ] ולחץ

 .כרטיסלימוד 

השתמש בכרטיס שלך כראוי 

 .קריאהבתחום ה

 
 !בהצלחה נקרא

 

 סוג אימות 

  
 ה והרשאותבחר הגדרות מחלק

 .מבוססי סיסמא כרטיס אונוכחות טביעות אצבעות  לדיווחת זכויות להפעלה כל התפריטים בנוסף ומנהל רשת מוענקלמנהלים: 
 .נוכחותעל  שאילתאולבצע ואימות סיסמא כרטיס נוכחות באמצעות טביעות אצבעות,  דווחמשתמש רגיל מותר רק ללמשתמשים רגילים: 

 

  
 
 
 
 
 

לחץ  VerTypeכדי לבחור ▼לחץ 
 לבחירה של סוג האימות 

 

 

ההתקן תומך 

בסיסמאות של 

 תווים 1-8



 

 

 
 
 
 
 
 

כדי לבחור ▼ הקש על מקש 

Dept. לחץ המחלקהוג סאת ה 

 מחלקהלבחירת ה

 ▼ לחץ. הרשאהלבחירת ▼ הקש 

 .רמת ההרשאהלבחירת 

 

 

 .לשמירת פרטי המשתמש  [M/OK]ולחץ  [M/OK]ןלבחיר לחצ▼ לבסוף, הקש על מקש 

  
 ניהול משתמשים

 
באופן כללי את פרטי המשתמש מאוחסנים על המכשיר צריך להיות שונה בעקבות שינויים פרסונליים בחברה. כדי להקל על שינוי של פרטי  

 .וחהמשתמש, המכשיר שלנו מאפשר למשתמשים להוסיף, למחוק, שאילתה ולשנות את פרטי המשתמש נ
 

מפתח על  [M/OK] לחץ והחזיק

הממשק הראשוני כדי להיכנס 

 .לממשק תפריט הראשי

על מנת לבחור בתפריט ▼ חץ 

כדי  [M/OK]המשתמש ולחצו

ק .Mgmt להיכנס משתמש  .ִמְמשָׁ

 MGT על מנת לבחור▼ לחץ 

כדי להיכנס  [M/OK]משתמש. 

 .לממשק ניהול משתמשים

 

 חיפוש משתמש 
 

 

' 1מקש נומרי של 'הקש 

  .User Mgt בממשק המשתמש

חיפוש ממשק כדי להיכנס ל

 המשתמש

, 3הזן את זיהוי המשתמש, כגון 

את   כדי להציג [M/OK] ולחץ

 .התוצאה

מניחים את הסמן על המשתמש, 

 .3אשר מזהה = 

 

 .פירושה שהמשתמש כבר רשום סיסמה או כרטיסהערה: '#' כפי שמוצג באיור הנ"ל נובע המשתמש הוא מנהל מערכת, ו '*'  ☺

edit a User 
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ר משתמש ובחכדי ל▲/▼ הקש 

ממשק ל כנסכדי לה [M/OK] ולחץ

 .המשתמשעריכת 

אין אפשרות לשנות את מזהה המשתמש, 

פעולות אחרות דומות לאלו שבוצעו כדי 

לחצן ▼ להוסיף משתמש. לאחר שינוי, הקש 

אישור[ /M] עלולאחר מכן הקש [M/OK]בחר

 .שמור שינוייםמקש כדי ל
 

  

Delete a User 

 

והקש  ▼/▲משתמש  בחירתלחץ ל

 .למחיקה', 0'

למחוק את    [M/OK] הקש
 .לבטל  [ESC]  המשתמש או

 .מתאימותתוכנות למחיקת רשומות נוכחות של המשתמש אשר ניתן להוריד לביא תהערה: מחיקת משתמש לא  ☺

 

 תאריך ושעה 

בממשק  [M/OK]לחץ והחזק

להיכנס לממשק כדי הראשוני 

 .בתפריט הראשי

בחר תפריט ▼ הקש על מקש 

 הכנסכדי ל [M/OK] מערכת ולחץ

 .ממשק המערכתל

בחר תאריך/שעה ▼ הקש על מקש 

 יכנסמפתח כדי לה[M/OK]ולחץ

 .ממשק תאריך/שעהל
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ידי -ש עלוהזן את הערך המבוק
שימוש בלוח המקשים הנומרי. 

 .שמורכדי ל [M/OK] הקש

התאריך והשעה להגדיר יש הערה:  ☺

במדויק על מנת להבטיח את הדיוק של 

 .נוכחות ה

האפשרות 'מחק משתמש' היא באחד 

 המקרים הבאים כדי למחוק כל מידע של

טביעת האצבע או הסיסמה של  ①: העובד

 העובד הזה ②העובד הזה אינו נדרש. 

 .התפטר 



 

 

הגדרות תקשורת





 [M/OK] לחץ והחזק

מפתח בממשק הראשוני 

להיכנס לממשק בתפריט 

 .הראשי

תפריט בבחר ▼ הקש על מקש 

 יכנסכדי לה [M/OK] מערכת ולחץ

 .ממשק המערכתל

על התקשורת  לחץ▼ הקש על מקש 

ממשק להיכנס ל[ כדי M/OK] ולחץ

 .התקשורת





 לשינוי לפי הצורך. נתא ניתיכברירת מחדל, וה 192.168.1.201א יה IP-: כתובת הIPכתובת 

לאחר , באפשרותך להגדיר סיסמה עבור החיבור בין המכשיר למחשב. נוכחות על התקשורת: כדי לשפר את האבטחה של נתוני סיסמא

הסיסמה, באפשרותך לחבר את המחשב עם המכשיר כדי לגשת לנתוני נוכחות רק לאחר הזנת הסיסמה הנכונה. סיסמת ברירת  הגדרת

לא מחשב עם המכשיר; אחרת, הקשר סיסמה, עליך להזין סיסמה זו לפני חיבור תוכנת  לאחר הגדרת)כלומר, אין סיסמה(.  0המחדל הוא 

 .ספרות 6עד  1ותנתמכמוצלח. סיסמאות יהיה 

 תפעול
את הערך. אם התיבה  והקלדיוגדר. אם זה בתיבת הקלט, הקש על המקשים המספריים במקלדת קטנה שלהזיז את הסמן על הפריט  כדי▲/▼ לחץ

לתפריט כדי לבטל את הגדרת ולחזור    [ESC]כדי שמור או הקש על[M/OK]מקש  להחליף את הערכים. לאחר הגדרה, הקש על כדי   , הקשנגללת

 .האחרון 

 תזמון מקשים 
 

 .יתחלפו מצבי כניסה/יציאהבאופן אוטומטי את רוצים שכאשר 

את מצב הנוכחות באמצעות תוכנת נוכחות. מצב הנוכחות אינה משפיעה  ראות. משתמשים יכולים לנתוני הנוכחותהערה: מצב הנוכחות מורד יחד עם  ☺

 על חישוב נוכחות, אשר מבוססת על הזמן משמרת קבועים מראש.
 

   
 

מפתח  [M/OK] לחץ והחזק

בממשק הראשוני להיכנס 

 .לממשק בתפריט הראשי

 בחר תפריט▼ הקש על מקש 

 יכנסכדי לה [M/OK] מערכת ולחץ

 .ממשק המערכתל

 Auto Switch▼ הקש על מקש 

 יכנסכדי לה [M/OK] ולחץ

 .ממשקל
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 אפשרויות איפוס 

 

 

מפתח  [M/OK] לחץ והחזק

בממשק הראשוני להיכנס 

 .לממשק בתפריט הראשי

בחר תפריט ▼ הקש על מקש 

 יכנסכדי לה [M/OK] מערכת ולחץ

 .ממשק המערכתל

אפשרויות לבחירת ▼ הקש על מקש 

מקש כדי  [M/OK] איפוס. הקש על

 ס.לאפשרויות האיפו יכנסלה

 

 

  

 :מחיקה 
 

 לבחירת▼ הקש על מקש 

 ולאחר מכן הקש הקילמחהפריט 

[M/OK] לאישור 

 Attlog למחוק [M/OK] הקש

 .כדי לבטל  [ESC]  או הקש

 
 

בחר את הפריט ▲/▼ הקש 

 היכנסכדי ל [M/OK] ולחץ

 .ממשק העריכהל

הוראות הפרמטרים על ידי הגדר 

 [M/OK] הטקסט הבא ולחץבתיבת 

 שמור.כדי ל

השעה , כש6שמוצג באיור כפי 

, מצב 07:00מגיעה ל 

 . Check-Inמתחלף ל הנוכחות 

 

די לשחזר את הגדרת או כ  [M/OK]הקש
 .כדי לבטל [ESC] הקש


