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ÚVOD

Terminály DT9000 sú určené na zber a predspracovanie informácií o dochádzke pracovníkov a prípadne tiež

na ovládanie vstupov do určených priestorov a sledovanie pohybu osôb v týchto priestoroch. Spravidla sa

umiestňujú na vrátniciach, priamo vo výrobných halách, na jednotlivých poschodiach administratívnych budov,

prípadne  na  iných  miestach  podľa  želania  zákazníka.  Informácie  z terminálov  sa  prenášajú  po  sieti  na

podrobné vyhodnotenie,  pričom frekvencia tohto vyhodnocovania môže byť ľubovoľná podľa želania

organizácie.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Rozmery terminálu: 224mm x 164mm x 46mm

rozmery dotykového podsvieteného displeja: 162mm x 122mm

Napájacie napätie: +10V až +14V zo stabilizátora alebo zo záložného napájacieho zdroja

Odoberaný. prúd: 630mA bez externého snímača a bez zopnutých relátok

                             700mA s externým snímačom a bez zopnutých relátok

                             700mA bez externého snímača so zopnutými oboma relátkami

                             770mA s externým snímačom a so zopnutými oboma relátkami

V prípade, ak budú z napájacieho zdroja napájané okrem terminálu aj zámky, odporúčame použiť 2A napájací

zdroj.

Prevádzková teplota: -20°C až + 50°C

Skladovacia teplota: -20°C až + 70°C

Komunikačné rozhranie: ethernet 10/100 MHz.

Komunikačné rozhranie s externým snímačom: RS485
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ZÁKLADNÉ UŽÍVATEĽSKÉ KAPACITNÉ PARAMETRE

Nový  terminál  (alebo  každý  terminál  po  uvedení  do  „továrenského  nastavenia“)  má  nasledovné  základné

užívateľské kapacitné parametre:

1. Môže zozberať a archivovať 17873 rôznych udalostí.

2. Môže súčasne uchovávať v základnej „tabuľke“ rôzne informácie pre 3555 rôznych kariet  (čísla kariet,

mená a priezviská ich držiteľov, povolenia na zopnutia  relátok po zosnímaní karty, čísla časových

zón pridelených tejto karte, voliteľné informačné hodnoty o držiteľovi karty a iné).

3. Môže súčasne uchovávať pre 282 kariet ich ďalšie pridelené časové zóny.

4. Nový terminál môže takto priradiť kartám až 50853 časových plánov na spínanie relátok. (z toho 42660

v základnej tabuľke a 8178 v tabuľke ďalších časových zón).

5. Terminál  umožňuje  užívateľovi,  aby  mohol  meniť  jeho  základné  kapacitné  parametre  podľa  svojích

potrieb.  Takto  je  možné terminál  nakonfigurovať napríklad aj  tak,  aby v ňom bolo možné uchovať  v

základnej tabuľke rôzne informácie pre až 7264 kariet alebo ho nakonfigurovať napríklad tak, aby v ňom

bolo možné zaznamenať až 35002 rôznych udalostí.

Každá dochádzková udalosť pozostáva z:

 kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty

 dátumu snímania

 hodiny a minúty a sekundy snímania

 kódu udalosti snímania (práca, lekár, dovolenka, služobne, súkromne, atď.)

 čísla zámku (ov), ktorý(é) bol daným zosnímaním otvorený.

JAZYK TERMINÁLU

Terminál má prestaviteľný svoj „štandardný“ jazyk, v ktorom zobrazuje texty na svojom displeji. Texty uvádzané

v tejto príručke i mnoho iných textov neuvádzaných v tejto príručke môže terminál  zobrazovať zatiaľ  v dvoch

jazykoch: slovenskom a českom.
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UVEDENIE TERMINÁLU DO ČINNOSTI

Terminál  je  uvedený  do  činnosti u výrobcu  nastavením  dátumu  a času  a odštartovaním od  týchto

nastavených hodnôt. Po jeho nainštalovaní u užívateľa nevyžaduje nastavovanie a údržbu.

AUTOMATICKÉ VEDENIE DÁTUMU A ČASU

Terminál je naprogramovaný na automatické vedenie dátumu a času na 84 rokov  (od roku 2015 do roku

2099), pričom pozná priestupné roky.

Aj  v prípade,  že  by  bol  odpojený  od  napájacieho  napätia,  po  znovupripojení  tohto  napätia  terminál  začne

automaticky pracovať s aktuálnym dátumom a časom a to aj vtedy, ak by odpojenie napájacieho napätia

trvalo  mnoho  dní  (maximálne  však  10  rokov).  Všetky  ostatné  hodnoty  v ňom (nazberané  informácie

o dochádzke,  informácie  o pracovníkoch zapísané do terminálu,  vlastnosti  terminálu)  budú po znovupripojení

napájacieho napätia také, aké boli pri odpojení napájacieho napätia.

Terminál  automaticky zmení zimný čas na letný čas a naopak. Vzhľadom na to, že nie je ešte dohodnuté,

v ktorom roku sa prestane v spoločnosti  „využívať“ letný čas, je potrebné zaslať do neho dátum tejto zmeny.

Tento dátum zmeny zimného času na letný môže byť do neho zaslaný hocikedy v  období po predchádzajúcej

zmene letného času na zimný a naopak.

UDALOSTI V TERMINÁLI

V štandardnom režime činnosti terminál zobrazuje 16 tlačítok. Prvých 14 tlačítok zobrazuje názvy prvých 14

možných udalostí. Na termináli je možné zvoliť maximálne 28 rôznych udalostí. Počet udalostí a názvy udalostí

je možné v termináli hocikedy meniť podľa užívateľských potrieb. Ak terminál po takejto užívateľskej zmene

zistí  napríklad, že má pracovať s viac ako 14 udalosťami,  tak si  automaticky vygeneruje zmenené tlačítka v

základnom režime a tiež vygeneruje  tlačítka obrazovky s  ďalšími  udalosťami.  V takomto prípade (obr.  č.  1)

terminál zobrazuje v základnom režime 13 rôznych udalostí a na ďalšom tlačítku zobrazuje text „ďalšie udalosti“.
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obr. č. 1

 Po stlačení tlačítka „ďalšie udalosti“ terminál zobrazí na svojom displeji tlačítka s ďalšími 15 možnými udalosťami

(obr. č. 2).
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obr. č. 2

Po  prípadnom  stlačení  posledného  (16-teho)  tlačítka  s  textom  „základné  udalosti“  terminál  znovu  začne

zobrazovať tlačítka so základnými udalosťami.

Ak bola zosnímaná karta s nejakou z „ďalších udalostí“, tak po ukončení zobrazenia textu o tomto zosnímaní

bude terminál znovu zobrazovať tlačítka so základnými udalosťami.

Ak je v termináli užívateľsky nastavených menej ako 8 udalostí, tak terminál môže v štandardnom režime

zobrazovať nie 16 ale len 9 tlačítok (užívateľská voľba), ktorých rozmery budú väčšie (obr. č. 3).
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obr. č. 3

SNÍMANIE IDENTIFIKAČNÝCH PREUKAZOV

Identifikačné  preukazy  je  možné  „zosnímať“  ich  priblížením  do  vzdialenosti  približne  8  cm  od  terčíka

označeného na pravej strane terminálu  alebo (v závislosti  od použitej  karty)  ešte bližšie  k terminálu.

Snímanie bezkontaktných preukazov je najúčinnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k  terminálu približne

rovnobežná s vrchným krytom terminálu.

Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je bezkontaktná karta v „čítacom dosahu“, nebude nežiadúco „zosnímaná“ dva

alebo viac krát. Ďalšie „zosnímanie “tejto karty nastane až vtedy, keď táto bude vzdialená z „čítacieho dosahu“

a opätovne priblížená do tohto dosahu.
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Po zosnímaní  sú mená a priezviská osôb,  ktoré  práve zosnímali  svoju  kartu  a udalosť  tohto  ich zosnímania

zobrazované na displeji terminálu počas užívateľsky nastaviteľnej doby v  rozsahu od 0,1 sekundy do 13 sekúnd.

V prípade, že po zosnímaní  karty  na základe prístupového práva terminál  aj  zopne jedno svoje relé  (alebo

obidve), tak informáciu o tomto zopnutí terminál tiež zobrazí (obr. č. 4).

obr. č. 4

V prípade, že v termináli ešte nie sú zapísané mená držiteľov kariet a prístupové práva, terminál po zosnímaní

zobrazí číslo karty namiesto mena a priezviska a samozrejme nezopne žiadne relé (nesprístupní žiaden priestor).

Terminál je užívateľsky nastaviteľný, aby po ukončení zobrazovania textu o zosnímanej karte mohol pracovať

jedným z nasledujúcich spôsobov:
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1. Predvolí a zobrazí tmavo štandardnú udalosť, ktorá platí pre aktuálny čas v priebehu dňa.

2. Nechá ako predvolenú a tmavo zobrazí tú udalosť, s ktorou bola posledná karta zosnímaná.

3. Nepredvolí  žiadnu  udalosť  a  zobrazí  text:  “Zvoľte  udalosť”.  Pri  tomto  nastavení  terminál

nezosníma kartu vo svojom čítacom dosahu, dokiaľ pracovník nezvolí stlačením tlačítka nejakú

udalosť pre svoje snímanie.

Do terminálu je možné nastaviť 10 alebo menej hodnôt času v priebehu dňa a ku každému z týchto časov

príslušnú udalosť, ktorú si terminál nastaví ako svoju štandardnú udalosť v tom čase  a túto zobrazuje, ak

pracuje v prvom z vyššie uvedených režimov.

Vo všetkých troch režimoch nastavenia tejto vlastnosti  terminálu je možné zmeniť  nastavenú udalosť na inú

vyžadovanú udalosť stlačením príslušného tlačítka.

Keď je po zosnímaní karty zobrazovaný na displeji text zodpovedajúci jeho zosnímaniu a  ďalší človek by chcel na

tomto termináli snímať, tento nemusí čakať, pokiaľ skončí zobrazovanie textov o  zosnímaní predchádzajúceho

človeka. Ak chce ten ďalší človek snímať s rovnakou udalosťou, s akou snímal predchádzajúci (táto udalosť je

práve zobrazovaná), môže zosnímať svoju kartu bez toho, aby musel stlačiť nejaké tlačítko. Ak chce tento ďalší

človek snímať s inou udalosťou ako snímal predchádzajúci, môže stlačiť tlačítko s požadovanou udalosťou. Ihneď

po  stlačení  tohto  tlačítka  prestane  terminál  zobrazovať  text  o predchádzajúcom  zosnímaní  a zobrazí  stav

zodpovedajúci  stlačenému tlačítku.  Táto  vlastnosť  tiež  prispieva  k tomu,  že  nutná  doba  pobytu  človeka  pri

termináli na zaznamenanie svojej dochádzkovej udalosti je minimálna.

Terminál zabezpečuje, že pracovníci rôznych iných organizácií, ktorí majú karty rovnakého typu, nemôžu na ňom

svoju  kartu  zosnímať  (prípadne  zosnímaním  otvoriť  napríklad  zámok).  Zoznam  čísiel  kariet,  ktoré  terminál

„príjme“ (maximálne 7264) udržuje terminál vo svojej dátovej pamäti a je možné hocikedy príkazom po sieti tento

zoznam  zmeniť.  Tieto  „prístupové  práva  na  zosnímanie“  kariet  nie  sú  zhodné  s  „prístupovými  právami  na

zopnutie relátok. Po zosnímaní karty, ktorá nemá „prístupové právo na zosnímanie“ v  danom termináli, zaznie

výstražná zvuková signalizácia (dlhý tón) a na displeji sa počas užívateľsky nastaviteľnej doby zobrazí text: „Táto

karta nemá povolenie na snímanie na tomto termináli“.
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TLAČÍTKO „INFORMÁCIE O OSOBE“

Každý človek si môže hocikedy a na hociktorom termináli  v danej organizácii  pozrieť hodnoty piatich rôznych

svojich informatívnych údajov a to nasledovným jednoduchým  spôsobom:

1. Stlačí  tlačítko  “informácie  o  osobe“,  následkom čoho terminál  zobrazí  text:  „Zosnímajte  Vašu  kartu,

zobrazia sa informácie pre Vás“.

2. Zosníma svoju kartu.

Po tomto zosnímaní terminál zobrazí na displeji 5 rôznych informácií pre držiteľa karty. Prvá z nich je saldo

odpracovaného času tohto človeka ku konkrétnemu dátumu. Saldom odpracovaného času je rozdiel medzi

skutočne  odpracovaným  časom  a predpísaným  fondom  pracovného  času  k danému  dátumu.  Ďalšie  4

informácie (alebo menej), ktoré sa zobrazia pre zosnímanú kartu, sú užívateľsky voliteľné. (príklad je na

obr. č. 5)
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obr. č. 5

Dĺžka času zobrazovania týchto informácií na displeji terminálu je užívateľsky nastaviteľná. Po uplynutí tohoto

času  (alebo  aj  skôr,  ak  človek  stlačí  tlačítko  „návrat  do  štandardnej  činnosti“)  sa  terminál  vráti  do  svojho

základného režimu (obr. č. 1 alebo obr. č. 3).

ZBER UDALOSTÍ ZAZNAMENANÝCH TERMINÁLOM DO PAMÄTE

Dátová pamäť terminálu DT9000 je využívaná na zaznamenávanie štyroch rôznych druhov informácií:

a) Docházkových udalostí, ktoré sú do pamäte zapisované po zosnímaní kariet 

b) Rôznych iných udalostí, napríklad:
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 Otvorenie a zatvorenie konkrétneho zámku terminálom na základe stlačenia tlačítka sledovaného

týmto terminálom

 Otvorenie a  zatvorenie  dverí,  ktorých ovládací  zámok bol  otvorený na základe zosnímania karty

oprávnenou osobou (dverný kontakt je sledovaný týmto terminálom)

 Násilné otvorenie sledovaných dverí 

 Nezatvorenie dverí po ich predchádzajúcom otvorení zosnímaním karty oprávnenou osobou

 Ďalšie udalosti podobného druhu

c) Rozličných iných informácií (nie udalostí), napríklad čísla kariet, ktoré má terminál „prijať“ po ich

zosnímaní,  mená a priezviská držiteľov jednotlivých kariet, hodnoty sáld odpracovaného času a iné

(voliteľné) informácie pre karty, informácie o povolení alebo zákaze vstupov pracovníkov do určitých

priestorov ovládaných terminálom, priradenia časových plánov prístupových práv jednotlivým kartám,

samotné rôzne časové plány prístupových práv, rôzne konfiguračné informácie ovplyvňujúce správanie

sa terminálu a iné informácie.

d) Riadiacich informácií, ktoré sú potrebné pre správnu činnosť hardveru a softveru terminálu DT9000.

V termináli je možné užívateľsky voliť, ktoré z udalostí uvedených v časti b) sa majú zaznamenávať do pamäte.

Možno konštatovať, že v bežných podmienkach organizácií, kde sa spracovávajú dochádzkové informácie, sa

pamäť terminálu určená na zber udalostí (jej veľkosť je užívateľsky nastaviteľná) nikdy nezaplní. Ak by sa predsa

len zaplnila (napr. vo firme s veľkým počtom pracovníkov pri dlhodobom neprenášaní nazberaných udalostí z

terminálu),  terminál  by  zobrazoval  vo  svojom štandardnom režime pod  zobrazeným okamžitým časom text:

„Zaplnená pamäť udalostí“  a neumožnil  by prijímať  nové udalosti,  dokiaľ  by sa pamäť neuvoľnila  prenosom

dovtedy zaznamenaných údajov.

KOMUNIKÁCIA TERMINÁLU

Terminály DT9000 sú priamo (bez prevodníka) pripojiteľné do ethernetovej siete (10 a  100 MHz). Po sieti  je

možné:
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 prenášať dochádzkové a iné informácie z terminálu

 zapísať do terminálu rôzne informácie o kartách a ich držiteľoch

 prečítať informácie o okamžitom stave terminálu

 nastaviť dátumové a časové informácie v termináli a odštartovať čas od nastavenej hodnoty

 meniť viac druhov vlastností terminálu 

 vykonávať a vyhodnocovať test spojenia terminálu s terminálom

 meniť firmver v termináli

Terminál DT9000 počas komunikácie nevyžaduje žiadnu obsluhu a je možné počas tejto komunikácie vykonávať

na  ňom  neobmedzene  bežné  činnosti  (snímanie  preukazov,  prezeranie  rôznych  informácií,  atď.).  Jedinou

výnimkou je proces zmeny firmveru v termináli; počas zápisu nového firmveru do terminálu je možné na ňom

vykonávať neobmedzene všetky bežné činnosti avšak v priebehu samotnej zmeny firmveru (cca 20 sekúnd) nie

je možná jeho normálna činnosť.

OVLÁDANIE VSTUPOV DO URČENÝCH PRIESTOROV TERMINÁLOM

Terminály DT9000 môžu ovládať vstupy do rôznych priestorov v organizáciách tak, že dávajú alebo nedávajú

elektrický signál na otvorenie turniketu, elektrického zámku alebo iného zariadenia.

Tento elektrický signál môžu terminály vysielať v závislosti od:

1. Okamžitého času v priebehu dňa v príslušnom dni v týždni

2. Čísla karty, ktorá bola práve zosnímaná

3. Otvorenia stlačením tlačítka

Otváranie podľa bodu číslo 1 je funkčné podľa nasledujúcich pravidiel:

Do terminálu je možné zapísať a v prípade potreby hocikedy meniť 48 alebo menej rôznych „časových

zón“ (časových plánov), v ktorých terminál vydáva elektrický signál na otvorenie príslušného zariadenia

v závislosti od okamžitého času v príslušnom dni v týždni. Príslušný priestor bude v tejto časovej zóne

otvorený bez ohľadu na snímanie kariet. Jedna časová zóna obsahuje informáciu o čase začiatku otvorenia,
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čase konca otvorenia počas dňa a o dňoch v týždni, pre ktoré je táto časová zóna (časové okno) na otvorenie

platná.

Otváranie podľa bodu číslo 2 funguje tak, že pre každú udalosť snímania je možné do terminálu zapísať

a v prípade  potreby  hocikedy  meniť  informáciu,  či  má  byť  pri  zosnímaní  s  touto  udalosťou  zámok

otvorený“:

 Vždy

 Nikdy

 Podľa pravidiel časových zón

Pre každé číslo karty je možné do terminálu zapísať až 255 čísiel rôznych časových zón (v praxi je väčšinou

vyžadovaný malý počet rôznych časových zón pre príslušnú kartu). Ak je terminál nastavený na spôsob otvárania

pre zvolenú udalosť podľa pravidiel časových zón, tak otvorí príslušné zariadenie len vtedy, ak sa okamžitý čas

zosnímania a deň v týždni nachádza aspoň v jednej z časových zón priradených práve zosnímanej karte.

Otváranie aj zatváranie zámku terminálom podľa bodu číslo 3 (stlačením tlačítka) je možné v  prípade potreby

voliteľne zaznamenávať do pamäte terminálu ako samostatné udalosti.

Podľa týchto pravidiel môže terminál ovládať dva rôzne zámky alebo iné zariadenia.

TLAČÍTKO „INFORMÁCIE O TERMINÁLI“

Po stlačení tohoto tlačítka terminál zobrazí základné informácie o svojom stave a iné (nové) dotykové tlačítka, po

stlačení ktorých je možné získať ďalšie informácie alebo zmeniť nastavenia terminálu (obr. č. 6).

http://www.dmrsystem.sk, e-mail: info@dmrsystem.sk - strana 15



obr. č. 6

Ak je potrebné zmeniť sieťové parametre terminálu, terminál po stlačení tlačítka „zmena sieťových parametrov“

žiada  o  zadanie  hesla  oprávňujúceho  vykonať  túto  zmenu  (aby  neoprávnená  osoba  nemohla  robiť  takéto

„dôležité“ zmeny) (obr. č. 7)
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obr. č. 7

Po zadaní  potrebného hesla  terminál  zobrazí  sieťové  parametre  s  novými  tlačítkami  umožňujúcimi  pohyb v

hodnotách sieťových parametrov a zmenu týchto parametrov (obr. č. 8)
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obr. č. 8

Už počas zmeny hodnôt sieťových parametrov terminál  kontroluje,  či  sa urobenou zmenou nastavuje reálna

(možná) hodnota daného parametra (časti IP adresy alebo portu). Ak bude napríklad nastavovaná hodnota časti

IP adresy väčšia ako 255, terminál neumožní urobiť takúto zmenu, nastaví znovu pôvodnú hodnotu tejto časti IP

adresy a blikajúci kurzor nastaví na začiatok tejto časti IP adresy, čím žiada o zadanie reálnej hodnoty tohoto

parametra. Po reálnej zmene aspoň jedného zobrazovaného parametra a stlačení tlačítka „potvrdenie zmeny“

terminál nezmení okamžite sieťové parametre, ale zobrazí všetky sieťové parametre po zmene s otázkou podľa

obrázku č. .9.
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obr. č. 9

Až po potvrdení stlačením tlačítka „áno“ terminál vykoná svoj „watch dog“ reset (aj toto vykonávanie signalizuje

na novom zobrazení na displeji) a potom sa hneď znovu „rozbehne“ už so zmenenými sieťovými parametrami.

ZISŤOVANIE ČÍSIEL NOVÝCH KARIET

V štandardnom režime terminál prečíta (príjme na ďalšie spracovanie) len tie karty, ktoré má vo svojej pamäti

užívateľom povolené.

V praxi  však u užívateľov dochádzkových a prístupových systémov môže nastať potreba zistiť  čísla v nových

kartách, ktoré chcú prideliť pracovníkom, napríklad pri strate karty alebo pri rozširovaní počtu pracovníkov. Čísla

nových kariet je možné zistiť aj priamo na  termináli DT9000.
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Ak je  v  obrazovke  so  základnými  informáciami  o  termináli  (obr.  č.  6)  stlačené tlačítko  „ďalšie  informácie  o

termináli“, terminál zobrazí ďalšie tlačítka a ak z nich je potom stlačené tlačítko „načítanie nových kariet“ terminál

na ďalšej obrazovke žiada o zosnímanie karty a po jej zosnímaní vydá krátky zvukový tón a zobrazí jej číslo,

napríklad (obr. č. 10):

obr. č. 10

Samozrejme, karte zosnímanej v tomto režime terminál nezopne žiadne relé. Po zosnímaní ďalších kariet opäť

zaznie krátky tón a zobrazia sa ich čísla. Okrem zobrazenia na displeji sa čísla týchto nových preukazov zapisujú

do pamäte terminálu s príslušným kódom udalosti (50), odkiaľ ich možno prečítať v takom poradí, v akom boli

zosnímané.
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MOŽNOSŤ NÁHODNÉHO VÝBERU OSÔB TERMINÁLOM S ÚČELOM 

ICH KONTROLY

Terminál môže pri snímaní náhodne vyberať osoby , napríklad s účelom kontroly ich tašiek. Pritom umožňuje

užívateľovi  ľahko  nastaviť  (prípadne zmeniť)  hodnotu  priemerného počtu  pracovníkov,  z  ktorých  jeden  bude

terminálom  náhodne  vybraný  (napríklad  v priemere  jeden  z pätnástich  alebo  v priemere  jeden  zo  sto

pracovníkov). Túto hodnotu môže užívateľ nastavovať v rozsahu od: vybraný každý pracovník až do: vybraný

v priemere len jeden z 255 pracovníkov alebo: žiaden pracovník nebude vybraný.

Užívateľ tiež môže do terminálu nastaviť, či má po vybratí osoby na kontrolu zopnuť niektoré relé (alebo obidve),

napríklad na aktivovanie nejakej externej signalizácie.

Ďalej môže užívateľ svojou voľbou určiť terminálu, či po náhodnom výbere osoby na kontrolu má alebo nemá

čakať na  externý signál, ktorý potvrdzuje, že kontrola osoby už bola vykonaná. Ak je napríklad terminál

nastavený tak, že má čakať na tento signál, tak po výbere osoby na kontrolu na svojom displeji zobrazí okrem

informácií ako na obrázku č. 4 aj text „Osoba je vybraná na kontrolu. Jej vykonanie musí byť potvrdené.“ V

takomto prípade terminál cielene neumožní zosnímanie žiadnej ďalšej karty, ani stlačenie nejakého tlačítka a

stále zobrazuje oznam s menom kontrolovanej osoby, dokiaľ nezistí, že prišiel signál o dokončení kontroly tejto

osoby. Po prijatí tohto signálu terminál zapíše do zoznamu udalostí aj udalosť o skontrolovaní vybranej osoby. Ak

je terminál nastavený tak, že nemá čakať na externý potvrdzovací signál, tak zobrazuje okrem informácií ako na

obrázku č. 4 len text „Osoba je vybraná na kontrolu.“

Výber osoby na kontrolu terminál signalizuje aj dlhým zvukovým tónom.

Implicitne je každý terminál nastavený tak, že nevyberá nikoho na kontrolu.

SNÍMANIE PREUKAZOV NA DRUHOM SNÍMAČI TERMINÁLU DT9000

Terminál  môže  a nemusí  mať  pripojený  okrem  svojho  štandardného  (interného)  aj  druhý  (externý)

snímač. Nie je potrebná žiadna konfigurácia, ak terminál po resete zistí pripojenie tohoto snímača , automaticky
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ho  začne  obsluhovať  (pripojenie  cez  RS485).  Aj  snímaním  na  tomto  druhom  snímači  je  možné  (s

konfiguračnými možnosťami) ovládať  obidve relé v termináli. Ak je napríklad terminál užívateľsky nastavený

tak, že má zopnúť niektoré svoje relé (alebo obidve) po zosnímaní karty na externom snímači, tak po tomto

zosnímaní pošle do externého snímača okrem príkazu na zvukovú signalizáciu zosnímania karty aj príkaz na

rozsvietenie LED na externom snímači,  čím je osobe signalizované napríklad otvorenie príslušných dverí  na

základe zosnímania karty na externom snímači.

NIEKTORÉ ĎALŠIE VLASTNOSTI TERMINÁLU

Okrem  doteraz  uvedených  činností  terminál  umožňuje  aj  ďalšie  (menej  dôležité),  napríklad  priamo  z  jeho

dotykového displeja vykonať jeho „watch dog“ reset (to je možné len po zadaní príslušného povoľovacieho hesla

iného  ako  na  vykonanie  zmeny  sieťových  parametrov  terminálu),  prípadne  pozrieť  v  ňom  niektoré  ďalšie

informácie.

Ak by niekto počas technickej obsluhy terminálu alebo pri pozeraní nejakých informácií neukončil svoju činnosť

stlačením tlačítka  „návrat  do  štandardnej  činnosti“,  terminál  sa   vráti  automaticky do svojej  štandardnej

činnosti, ktorou je zber dochádzkových udalostí (obr. č. 1 alebo č. 3). Čas, kedy sa terminál automaticky vráti

do tejto svojej štandardnej činnosti, je užívateľsky nastaviteľný. Je to maximálny povolený čas, počas ktorého

terminál zostane v hocijakom svojom neštandardnom režime činnosti od posledného stlačenia nejakého tlačítka v

tomto režime.
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