
 

   Strana 1 z 2         http://www.dmrsystem.sk, e-mail: info@dmrsystem.sk 

 

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA dochádzkového systému DOCHÁDZKA MINI – verzia DT, TCP/IP 

 

Dochádzkový systém DOCHÁDZKA MINI slúži na základnú evidenciu dochádzky zamestnancov a prípravu 
tlačených podkladov pre spracovanie mzdovej agendy. Dochádzkový systém DOCHÁDZKA MINI je pripravený 
pre svojpomocnú inštaláciu. 

Dochádzkový terminál je prednastavený. Dochádzkové udalosti na termináli nemožno meniť. K dochádzke 
možno pripojiť iba 1 dochádzkový terminál bez funkcie otvárania dverí. 

Dochádzka MINI neumožňuje elektronický prenos dát (import/export dát). Neumožňuje nastavenie kalendárov. 
Počíta len príchody/odchody alebo štandardné prerušenie pracovnej doby. Nezobrazuje zmeny. 

Možnosť rozšírenia na program DOCHÁDZKA (elektronická komunikácia, viac terminálov, užívateľov, prístupy, 
atď.). 

Komponenty dochádzkového systému DOCHÁDZKA MINI: 

• 1x dochádzkový terminál − podľa konfigurácie balíka (pripojenie TCP/IP) 
• − x identifikačné médiá − druh a počet podľa konfigurácie balíka 
• 1x software na spracovanie dochádzky – DOCHÁDZKA MINI do 100 zamestnancov, vrátane príručky 
• 1x komunikačný kábel −  podľa konfigurácie balíka (koncovka TCP/IP) 
• 1x napájanie = napájací adaptér  

 

Inštalácia: 

1. Montáž terminálu na stenu 
 
2. Pripojenie terminálu k PC (sieťová karta) alebo do siete (TCP/IP – switch, router, hub, …) 

- fyzický popis komunikačného kábla 
 
3. Pripojenie terminálu k napájaniu 

- pomocou napájacieho adaptéru, ktorý môže byť súčasťou komunikačného kábla, popis viď vyššie 
 
4. Konfigurácia terminálu: 

 
TCP/IP 

- základné nastavenie terminálu je spravidla predinštalované 
- nastavenie IP adresy terminálu (práca s terminálom viď manuál terminálu) 
 

Vstup do menu terminálu DT − DMR System po zadaní hesla „J 1 3 5“ sa terminál prepne 
do „režimu prehliadanie a zmeny sieťových parametrov“. Kláves „A“ vykoná zmeny. 
 
IP Adresa, terminálu – nastavenie IP adresy terminálu 
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TCP port, terminálu – nastavenie portu terminálu, obvykle 12346 
Maska podsiete – nastavenie sieťovej masky (prednastavené) 
Brána   – nastavenie brány (prednastavené) 
IP Adresa, dochádzkového PC – nastavenie IP adresy dochádzkového PC 
TCP port dochádzkového PC – nastavenie portu dochádzkového PC, obvykle 12348 
 

5. Inštalácia softwaru 
- vloženie inštalačného CD do PC a spustenie inštalačného súboru „setup.exe“ 
- postupovať podľa sprievodcu inštaláciou, podmienka je súhlas s licenčnými podmienkami (ďalší) 

 
6. Nastavenie terminálu 
- v menu (horný riadok) Terminály/Nastavenie terminálu záložka Parametre kontrola nastavení: 

 
Driver (podľa dodaného terminálu ACS line, DMR System, iný) 
 
Typ komunikácie TCP/IP: 
- v prípade TCP/IP nastaviť Hostiteľ (IP): IP adresa a Port: DMR 12346 

 
7. Načítanie ID médií 
- v menu (horný riadok) Nápoveda/Obsah nápovedy − záložka Obsah/Terminály/Načítanie osôb 

z terminálu 
 

 
 


