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Nội dung

1.Tổng quan………………………............................
2.Thông số chính………………………………………….
3.Trình đơn cấu trúc……………………………….

3.1.Ghi danh……………………………………
3.1.1.Sử dụng vân tay.
3.1.2.Sử dụng thẻ.
3.1.3.Sử dụng password.
3.1.4.Siêu quản lý vân tay.
3.1.5.Siêu quản lý thẻ.
3.1.6.Siêu cấp quản lý password.
3.1.7.Quản lý vân tay.
3.1.8.Quản lý thẻ.
3.1.9.Quản lý password.
3.2. Xóa.
3.3.Cài đặt thời gian.
3.4.Xem nhật ký.
3.4.1.Tổng quan nhật ký.
3.4.2.
3.4.3.Xóa toàn bộ nhật ký.
3.5.Trình cài đặt.
3.5.1.Tải xuống nhật ký chấm công tổng quan.
3.5.2.Tải xuống nhật ký chấm công bởi siêu quản lý
3.5.3.Tải xuống thông tin người sử dụng.
3.5.4.Tải lên thông tin người sử dụng.
3.5.5.Nâng cấp thông tin vân tay/mật khẩu.
3.6.Cài đặt.
3.6.1.Cài đặt thiết bị đầu cuối.
3.6.2.cài đặt truy cập.
3.6.2.1.Cảnh báo truy cập.
3.6.2.2.Cảnh báo truy cập tối cao.
3.6.2.3.Xác minh lại.
3.6.3.Cài đặt thông tin.
3.6.3.1.Số máy.
3.6.3.2.Tốc độ truyền.

3.6.3.3.Mật khẩu.
3.6.3.4.Địa chỉ Mạng(Địa chỉ IP).
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3.6.3.5.Lớp mặt nạ mạng.
3.6.3.6.Cổng mạng.
3.6.3.7.Số cổng.
3.6.3.8.
3.6.4.Điều khiển truy cập/cài đặt tham dự/
3.6.4.1.Sử dụng chức năng tham dự.
3.6.4.2.Vùng thời gian tham dự.
3.6.4.3.Khóa điều khiển.
3.6.4.4.Giới hạn thời gian mở cửa.
3.6.4.5.Loại cửa cảm biến.
3.6.4.6.Chuông báo múi giờ.
3.6.4.7.Múi giờ.
3.6.4.8.Múi giờ người dùng.
3.6.4.9.Kỳ nghỉ.
3.6.4.10.Kiểm tra chế độ múi thời giờ.
3.6.4.11.Mật khẩu trống.
3.6.4.12.Cài đặt vân tay bắt buộc.
3.6.5.Thông tin xem.
3.6.6.Tự thử nghiệm.
3.6.7.Cài đặt mặc định.

4.Thông tin.
5.Thông số kỹ thuật khác.

5.1.Báo động mở cửa bất hợp pháp.
5.2.Giả mạo báo động.
5.3.Làm sao để thay đổi tình trạng tham dự.
5.4.Làm sao để xác minh chế độ thời gian khu vực.
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1.Tổng Quan.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy chấm công và access control, Tài liệu này mô tả chi tiết
kỹ thuật phần cứng.

2.Thông số chính.
STT Đơn Vị Chức năng Thông Tin

1

Phần Cứng

- Bộ vi xử lý/Đèn Flash.
- Cảm biến vân tay.
- Ổ USB
- Cổng mạng/USB/485
-
- Thẻ từ.
- Màn hình LCD.
-Bàn phím.
-Cửa, chuông báo.
-Của cảm biến đầu vào
- Đấu nối thiết bị đầu vào.
- Đèn LED
- Âm thanh đâu ra
- RTC
- Điện Nguồn
- Độ ẩm (RH)
- Nhiệt độ

-120Mhz/4M
-CCP930/CEN931
-Có.
-Có
-
- Có.
- 128x64BW LCD.
- 4x4
- 2
- Có
- Có
- Có
- Có
- Có
- DC 12v
- 80%
- 0~50

2 Phần Mềm

- Nhận dạng.

- Sức chứa vân tay.
- Sức chứa đăng nhập
- Ngôn ngữ

- DHCP
- Quản lý năng lượng

- Lập kế hoạch.
- Chuông Lịch
- Điều khiển truy nhập (
Cửa/kiểu giơ/chống vượt qua)
- Quản lý kỳ nghỉ, ngày nghỉ
- Cưỡng ép báo

- Vân tay, thẻ,mật
khẩu và thiết bị
bất kỳ.
-3000
- 80,000 / 3000
- Tiếng anh,
Trung quốc, Hàn
Quốc, Tiếng Việt
- Có
- Tự đông tắt,
ngủ
- Có thể
- Có
- Có.

-Có
- Có
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- Tự thử nghiệm
- Chế độ ngủ
- Chuông báo
- Kết nối máy tính
- Tải về/Lên USB

- Có
- Có
- Có
- Có
- Có

3
ThuậtToán

- Phiên bản sử dụng
- FAR/FRR.
- Tốc Độ
- Quản lý trí tuệ
- Xác đinh chế độ

- V3.0
-0.00001/0.1(%)
- 2000FP/S
- Có
- 1:1, 1:N
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3. Cấu Trúc Menu trên máy.
Dưới đây mô tả cấu trúc của Menu.

Menu
|
|─(Cảnh báo tắt)
|─Ghi danh
|──Ghi danh người dùng
|───Vân tay
|───Mật khẩu
|───Thẻ
|──Quản lý vân tay siêu cấp
|───Vân tay
|───Mật khẩu
|───Thẻ
|──Quản lý ghi danh
|───Vân tay
|───Mật khẩu
|───Thẻ
|─Xóa
|─Cài đặt thời gian
|─Người dùng nhìn
|──Tổng quan người dùng nhìn
|──Siêu cấp người dùng nhìn
|──Xóa tất cả truy nhập
|─Ổ USB
|──Tổng quan tải về
|──Siêu cấp tải về
|──Thông tin người dùng xuống
|──Thông tin người dung lên
|──Vân tay/Mật khau nâng cấp
|─Cài đặt
|──Thiết bị đầu cuối
|───Ngôn ngữ
|───Quản lý đếm
|───Xác đinh chế độ
|───Dộ sáng tối LCD
|───Âm lượng
|───Âm báo ra
|───Khóa điện chính
|───Thời gian chờ tự đông ngủ
|───Tự đông ngắt thời gian chờ
|───Cảm biến cảm ứng
|───Cảm biến điều chỉnh
|──Đăng nhập
|───Cảnh báo đăng nhập siêu cấp
|───Cảnh báo đăng nhập tổng quan
|───Xác minh thời gian
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|──Thông tin
|───Số máy
|───Tốc độ truyền
|───Thông tin mật khẩu
|───Địa chỉ IP máy
|───Lớp mặt nạ mang của máy
|───Số cổng
|──Khóa cài đặt(cài đặt khóa điều khiển)
|───Cài đặt tham dự (Sử dụng khu vực chấm)
|───Vùng thời gian tham dự
|───Điều khiển khóa(Thời gian phát hành khóa)
|───Thời gian mở cừa (Thời gian mở của tràn cảnh báo)
|───Kiểu cảm biến cửa
|───Chuông báo giờ
|───Khung giờ
|───Múi giờ người dùng
|───Kỳ nghỉ
|───Xác minh chế độ múi giờ
|───Chống vượt qua
|───Cài đặt dấu vân tay bắt buộc
|─Thông tin thiết bị
|──Người dùng
|──Người quany lý
|──Vân tay
|──Vân tay bắt buộc
|──Mật khẩu
|──Thẻ
|──Tổng quan đăng nhập đếm(người quản lý chung)
|──Siêu cấp(siêu quan lý) đăng nhập đếm
|──Thông tin
|──Phiên bản phần mềm

3.1 Ghi Danh.
Trong menu này, bạn có thể ghi danh cho người sử dụng dấu vân tay, thẻ và mật khẩu với
các đặc quyền của người quản lý hoặc người sử dụng. Nếu quản lý được ghi danh, bạn
phải xác minh dấu vân tay quản lý để nhập vào trình đơn
Có hai loại cán bộ quản lý: Siêu Quản lý (Super)và quản lý chung.
Siêu quản lý có thể Thiết lập tất cả các thiết lập, trong khi Quan lý chung không thể thiết
lập một số chức năng như thiết lập thời gian, thông tin người dùng tải lên / tải về, vân tay/
mật khẩu nâng cấp và khôi phục lại thiết lập cua nhà sản xuất.

3.1.1 Sử dụng vân tay.
Sau khi chỉ định một giá trị ID, bạn sẽ ghi danh cho một dấu vân tay, bạn nên bấm ngón
tay tương tự cho ba lần.
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Nếu bạn xác định giá trị ID được sử dụng trước, sau đó ghi danh sao lưu sẽ được thực
hiện.
Một ID người dùng thường có thể có đến ba dấu vân tay khác nhau
ID 'phạm vi 0 ~ 65535.

3.1.2 Sử dụng thẻ.
Sau khi chỉ định một giá trị ID, bạn sẽ đăng ký một thẻ, bạn nên đặt thẻ RF của bạn để
phía trước của thiết bị đầu cuối.
ID người dùng có thể chỉ có một thông tin thẻ

3.1.3 Sử dụng passwords.
Sau khi chỉ định một giá trị ID, bạn sẽ ghi danh cho một mật khẩu, bạn nên nhập mật
khẩu (lên đến 4 chữ số) hai lần.
1ID người dùng có thể chỉ có một mật khẩu

3.1.4 Vân tay của Quản lý cấp cao.
Xem (3.1.1), nhưng đăng ký dấu vân tay sẽ có đặc quyền của Quản lý cấp cao.

3.1.5 Thẻ của người Quản lý cấp cao.
Xem (3.1.2), nhưng đăng ký thẻ sẽ có đặc quyền của Quản lý cấp cao.

3.1.6 Mật khẩu của Quản lý cấp cao.
Xem (3.1.3), nhưng đăng ký mật khẩu sẽ có đặc quyền của Quản lý cấp cao.

3.1.7.Vân tay của người quản lý.
Xem (3.1.1), nhưng đăng ký dấu vân tay sẽ có đặc quyền quản lý.

3.1.8.Thẻ RF của người quản lý.
Xem (3.1.1), nhưng đăng thẻ sẽ có đặc quyền quản lý.

3.1.9.Mật khẩu của người quản lý.
Xem (3.1.3), nhưng đăng ký mật khẩu của người sẽ có đặc quyền quản lý.

3.2.Xóa.
Sau khi chỉ định một giá trị ID, bạn có thể xóa trước khi ghi danh dấu vân tay, thẻ hoặc
mật khẩu của một người dùng hoặc người quản lý.
ID người sử dụng mặc định để xóa một giá trị ID tối thiểu, đã được sử dụng.
Bạn có thể thay đổi giá trị này sử dụng các phím chữ số hoặc UP / DOWN
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Sau khi nhấn phím OK, bạn có thể chọn một dấu vân tay, thẻ hoặc mật khẩu để xóa bằng
cách sử dụng phím lên / xuống.
Nếu tất cả các thông tin (dấu vân tay, thẻ và mật khẩu) của một ID người dùng đã bị xóa,
các ID người dùng sẽ được tự động xóa.

3.3.Cài đặt thời gian.
Mục trình đơn thiết lập thời gian của thiết bị đầu cuối
Các định dạng đầu vào là YYYY-MM-DD hh: mm: ss. Các ngày trong tuần sẽ được tự
động xác định.
Bạn có thể thiết lập trong phạm vi từ 2000/01/01 00:00:00 đến 2099/12/31 23:59:59.

3.4.Xem nhật ký.
Trong mục trình đơn này, bạn có thể xem tất cả các dữ liệu đăng nhập và xóa tất cả dữ
liệu đăng nhập.

3.4.1.Xem nhật ký của người quản lý cấp cao.
Mục trình đơn hiển thị ghi lại nhật ký chung (In / Out)..(Menu ─ Tổng quan nhật ký)
Bạn nên xác định giá trị ID người dùng, sau đó nó sẽ được hiển thị của anh (cô) các bản
ghi.
Nếu bạn chỉ định 0000, tất cả các bản ghi sẽ được hiển thị.
Nếu tất cả dữ liệu bản ghi đầy, cũ nhất là 1000 bản ghi xẽ được xóa.
Ý nghĩa của các chuỗi như sau.
"TMP", phát hiện giả mạo.
“V_F”. xác minh vân tay.
“V_P”, Xác định mật khẩu.
“V_C”, xác định thẻ.
"LHL", cửa mở bằng nút Exit.
"LPL", Chương trình phát hành khóa.
"LPO", Chương trình mở
"LPC", Chương trình đóng.
"LAR", tự động phục hồi.
"LLO", Khóa trên.
"LIO", mở bất hợp pháp
“VFC” - xác minh vân tay & thẻ
"VFP" - xác minh vân tay & Mật khẩu
"VCP – xác minh thẻ và & mật khẩu.
"FCP" - xác minh vân tay & thẻ và mật khẩu
"DUR", cưỡng ép, xác minh dấu vân tay
"Unk" – Không hiểu.
Tình trạng tại nhà ([ca chính bắt đầu] / [ca chính kết thúc] / [làm thêm vào] / [làm thêm
giờ ra] / [vào] / [ra]) cũng được đăng nhập, FW gắn thêm một "S" (ca chính vao), "E"(ca
chinh ra)," A "(làm thêm vào)," F "(làm thêm giờ ra)," I "(vào) và" O "(ra) sau đó.
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3.4.2.Siêu quản lý xem.
Mục trình đơn hiển thị các bản ghi quản lý ghi.
Bạn nên xác định giá trị ID quản lý, sau đó nó sẽ được hiển thị các bản ghi của anh (cô)
ấy.
Nếu bạn chỉ định 0000, tất cả các bản ghi sẽ được hiển thị.
Nếu tràn, lâu đời nhất 500 bản ghi sẽ bị xóa.
Ý nghĩa của các chuỗi như sau.
"UNK " – Không hiểu.
"E_UF" người sử dụng dấu vân tay ghi danh.
"E_UP" - mật khẩu người dùng ghi danh.
"E_UC" - người sử dụng thẻ ghi danh.
"E_MF" – Quản lý ghi danh dấu vân tay.
"E_MP" – Quản lý tuyển sinh mật khẩu
"E_MC" – Quản lý ghi danh thẻ
"E_DF" xóa dấu vân tay
"E_DP" - xóa mật khẩu
"E_DC" - thẻ xóa
"D_L" - Tất cả các dữ liệu ghi xóa
"S_S" - thay đổi thiết lập
"S_T" - thay đổi thời gian
"S_L" - thay đổi hồ sơ thiết lập thông tin
"S_C" - thay đổi thiết lập thông tin truyền thông
"S_TZ" - thay đổi thiết lập thông tin múi giờ.

3.4.3.Xóa tất cả nhật ký.
Từ trình đơn(Menu) này có thể xóa tất cả các mục đăng nhập (nói chung và quản lý).

3.5.Cài đặt.

3.5.1.Tải xuống nhật ký chấm công chung.
Trong mục trình đơn này, bạn có thể tải về tất cả các dữ liệu ghi về ổ USB.Dữ liệu đăng
nhập được định dạng văn bản bình thường và tập tin tên là "AGL_xxx.TXT". (xxx - có
nghĩa là ID của thiết bị).

3.5.2.Tải xuống nhật ký chấm công của quản lý.
Trong mục trình đơn này, bạn có thể tải về tất cả các dữ liệu ghi về ổ USB.Dữ liệu đăng
nhập được định dạng văn bản bình thường và tập tin tên là "AGL_xxx.TXT". (xxx - có
nghĩa là ID của thiết bị).
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3.5.3.Tải xuống thông tin người sử dụng.
Trong menu này, bạn có thể tải về tất cả các dữ liệu ghi danh  về ổ đĩa USB. Ghi danh dữ
liệu tập tin được định dạng là tập tin nhị phân và đặt tên file là "ENROLLDB.DAT". Bạn
có thể sử dụng để sao lưu dữ liệu ghi danh hoặc tải nó lên thiết bị khác.

3.5.4.Tải lên thông tin người sử dụng.
Trong menu này, bạn bạn có thể tải lên tất cả dữ liệu đăng ký từ ổ USB vào thiết bị.

3.5.5.Nâng cấp thông tin vân tay/mật khẩu.
Trong menu này, bạn có thể nâng cấp mới vân tay/mật khẩu. Khi nâng cấp, tất cả các dữ
liệu đăng nhập nói chung sẽ xóa.

3.6.Cài đặt.

3.6.1.Cài đặt thiết bị đầu cuối.
STT Đơn vị Mô tả

1 Ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt
nam (có thể được thay đổi)

2 Quản lý Thiết lập số quản lý tối đa. 1 ~ 10: 5

3 Xác định chế độ Vân tay/Mật khẩu/Thẻ(mặc định)
Vân tay+Thẻ
Vân tay+Mật khẩu
Thẻ+Mật khẩu
Vân tay+Thẻ+Mật khẩu

4 Độ tương phản LCD Điều chỉnh độ tương phản từ 0 đến 9, Giá trị mặc
định là 5.

5 Âm lượng Thiết lập giá trị từ 0 đến 9 , mặc định la 5.

6 Âm phát ra Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa nhắc nhở bằng giọng
nói

7 Khóa điện chính Khóa hoặc mở khóa phím Power.

8 Tự động tắt tự động tắt điện thời gian chờ. 0 ~ 9999m. mặc
định 0
Nếu thời gian nhàn rỗi là giá trị này, điện sẽ
được tắt.

9 Chế độ nghỉ Thiết lập thời gian chờ (ngủ). 0 ~ 9999m. mặc
định 0
Nếu thời gian nhàn rỗi là giá trị này, điện sẽ vào
chế độ ngủ.
Các thiết bị có thể nhập vào chế độ bình thường
bằng cách nhấn phím bất kỳ
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10 Cảm biến cảm ứng Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa cảm ứng của cảm
biến dấu vân tay

11 Cảm biến điều chỉnh Điều chỉnh cảm biến dấu vân tay.

3.6.2.Cài đặt nhật kí (log).

3.6.2.1.Cảnh báo nhật kí chung.
Mục trình đơn này thiết lập một giá trị, nếu số trống của kho đăng nhập nói chung đã trở
thành giá trị, thiết bị đầu cuối nhắc nhở một thông điệp cảnh báo và tiếng bíp báo động.
Phạm vi là 0 ~ 1000, mặc định là 1000.
Nếu giá trị là 0, chức năng này sẽ bị vô hiệu.

3.6.2.2.Cảnh báo nhật kí người quản lí.
Mục trình đơn này thiết lập một giá trị, nếu số trống của kho đăng nhập nói chung đã trở
thành giá trị, thiết bị đầu cuối nhắc nhở một thông điệp cảnh báo và tiếng bíp báo động
Phạm vi là 0 ~ 100, mặc định là 100.
Nếu giá trị là 0, chức năng này sẽ bị vô hiệu.

3.6.2.3.Xác minh lại.
Mục trình đơn này thiết lập một giá trị khoảng thời gian, nếu cùng một giá trị ID thành
công được xác định cho khoảng thời gian này, các thiết bị đầu cuối sẽ không ghi nhận gia
trị thứ hai đăng nhập chung.
Mặc dù thiết bị đầu cuối không ghi lại nhật ký thứ hai chung, các hoạt động khác (ví dụ,
mở cửa hoạt động) sẽ không bị ảnh hưởng.
Nếu giá trị là 0, chức năng này sẽ bị vô hiệu hóa, đó là tất cả các bản ghi chung của thiết
bị đầu cuối.

3.6.3.Cài đặt thông tin mạng.

3.6.3.1.Số máy.
Mục trình đơn thiết lập ID của thiết bị đầu cuối. Giá trị của ID có phạm vi là 0 ~ 255 và
mặc định là 1.

3.6.3.2.Tốc độ truyền.
Trong trình đơn(Menu) này mục thiết lập tốc độ truyền cho truyền thông RS485. Giá trị
có sẵn là 9600, 19200, 38400,57600 và 115200. Mặc định là 115200.
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3.6.3.3.Mật khẩu.
Mục trình đơn thiết lập mật khẩu cho truyền thông TCP / IP. Phạm vi có sẵn là 0 ~
99999999 và mặc định là 0.

3.6.3.4.Địa chỉ IP.
Mục trình đơn thiết lập địa chỉ IP của thiết bị đầu cuối giao tiếp TCP / IP.
Địa chỉ IP mặc định là 192.168.001.224.

3.6.3.5.Lớp mặt nạ mạng (Subnet).
Mục trình đơn này lớp mặt nạ mạng của thiết bị đầu cuối giao tiếp TCP / IP.
Các mặt nạ mặc định là 255.255.255.000.

3.6.3.6 Cổng ra Gateway.
Mục trình đơn này lớp cổng mạng của thiết bị đầu cuối giao tiếp TCP / IP.
Các mặt nạ mặc định là 255.255.255.000

3.6.3.7 Cổng dịch vụ.
Mục trình đơn này bộ số cổng giao tiếp TCP / IP. Phạm vi có sẵn là 0 ~ 9999 và cổng
mặc định là 5005.

3.6.3.8 DHCP.
Mục trình đơn này cho phép hoặc vô hiệu hóa chức năng DHCP của thiết bị đầu cuối.
Khi DHCP được kích hoạt, địa chỉ IP, mặt nạ mạng Sub và Gate Way được tự động nhận
được từ máy chủ DHCP.

3.6.4.Điều khiển truy cập/cài đặt chấm công.

3.6.4.1.Sử dụng chức năng chấm công
Trong mục trình đơn này, bạn có thể thiết lập cho dù chức năng chấm công sẽ sử dụng
hay không.
Nếu chọn "Không", chức năng chấm công không được sử dụng. Trong trường hợp này,
tình trạng khu vực thời gian chấm công là vô hiệu. Và cũng có tình trạng nhà (Chấm vào,
chấm ra , vào, ra ... Duty On, Duty Off, In, Out …)) là không được hiển thị trên màn hình
LCD và không chuyển bằng cách sử dụng phím lên/ xuống.
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3.6.4.2.Vùng thời gian chấm công.
Mục trình đơn này thiết lập các khu vực tình trạng thời gian  chấm công (thời gian làm
việc).

Điều này là cho tình trạng lập kế hoạch tham dự. Bạn có thể xác định 10 khoảng thời gian
chấm công (thời gian làm việc) , Mỗi khoảng thời gian làm việc bao gồm thời gian bắt
đầu (giờ, phút), thời gian kết thúc và tình trạng làm việc (làm việc/nghỉ).Các thiết bị đầu
cuối sẽ thay đổi tình trạng làm việc/nghỉ khi thời gian vượt qua các khung thời hạn quy
định làm việc/nghỉ trước.

Sau khi chỉ định khoảng thời gian chấm công bằng một chữ số (1 ~ 10), bạn có thể thiết
lập thời gian bắt đầu, kết thúc thời gian và tình trạng tham gia của thời gian chấm công.
Các tình trạng có thể là [Chấm vào], chấm ra ], [làm thêm giờ vào], [làm thêm giờ ra],
[vào] và [ra] [duty on], [duty off], [overtime on], [overtime off], [In] and [Out].

Khu vực 1 là 08:00 ~ 11:59, [chấm vào] và vùng 2 là 12:00 ~ 19:59, [chấm ra] trong mặc
định

3.6.4.3 Khóa điều khiển.
Mục trình đơn thiết lập thời gian phát hành khóa. Có sẵn phạm vi 0 ~ 10 giây, và mặc
định là 5 giây.

3.6.4.4Giới hạn thời gian mở cửa.
Menu này thiết lập giới hạn thời gian mở cửa. Nếu thời gian mở cửa tràn giá trị này, thiết
bị đầu cuối phát ra tiếng bíp bíp báo đóng cửa. Có sẵn phạm vi 0 ~ 255 giây, và mặc định
là 10 giây.

3.6.4.5 Kiểu cảm biến cửa.
Điều này mục trình đơn thiết lập các loại cảm biến cửa.
Điều này xác định mức điện của cảm biến cửa trong tình trạng mở.
Giá trị có sẵn là [Không], [bình thường Open] và [bình thường Đóng] và mặc định là
[mở] bình thường mở. ([None], [Normal Open] and [Normal Close] and default is
[Normal Open]
[Không] - Việc giám sát của bộ cảm biến cửa bị vô hiệu hóa.
Bình thường Mở] - Trong trạng thái mở, mức điện là 0.
[Bình thường Đóng] - Trong trạng thái mở, mức độ điện 1.

3.6.4.6 Chuông báo giờ.
Mục trình đơn này xác định các khu vực thời gian chuông.
Lặp đi lặp lại - tính của vòng tròn. Có sẵn phạm vi 0 ~ 12, mặc định là 0.
Chuông múi giờ (1 ~ 12) - bao gồm thời gian bắt đầu và cho phép / vô hiệu hóa tùy chọn.
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Nếu một khu vực được kích hoạt, trong thời gian quy định các thiết bị đầu cuối sẽ rung
chuông.

3.6.4.7 Giờ khu vực.
Mục trình đơn thiết lập múi giờ được sử dụng để xác định thời gian truy cập của người sử
dụng.
Bạn có thể xác định 50 vùng thời gian và từng khu vực bao gồm 8 cặp thời gian bắt đầu
(giờ, phút) và thời gian kết thúc (đại diện chủ nhật thứ bảy và lễ).
Sau khi chỉ định một số (1 ~ 50), bạn có thể thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc thời
gian mỗi ngày chủ nhật ~ lễ. Tất cả thời gian của tất cả các ngày kể từ ngày được phép
mặc định.

3.6.4.8 Múi giờ người dùng.
Theo mục trình đơn này, bạn có thể thiết lập múi giờ số lượng truy cập cho một người
dùng trước khi ghi danh.
Mỗi người sử dụng có hai vùng thời gian truy cập quy định bởi số 0 ~ 50 và cũng có thể,
truy cập của người sử dụng chỉ được phép trong các khu vực này thời gian hai. Số múi
giờ 0 có nghĩa là truy cập được luôn luôn cho phép. Và những con số khác (1 ~ 50) xác
định số khu vực thời gian. Giới thiệu về thiết lập múi giờ, xem phần 3.6.4.7.

3.6.4.9 Kỳ nghỉ.
Bạn có thể xác định 256 thiết lập ngày lễ và kỳ nghỉ mỗi thiết lập bao gồm ngày bắt đầu
(tháng, ngày), mục trình đơn này xác định những ngày nghỉ của năm.
và thời gian (0 ~ 7, trong ngày). Nếu bất kỳ một ngày, tháng và thời gian là số không, kỳ
nghỉ là không hợp lệ.

3.6.4.10.Kiểm tra chế độ múi thời gian.
Mục trình đơn này sẽ thiết lập các khu chế độ thời gian hoạt động.
Điều này là để lập lịch trình chế độ xác định. Bạn có thể xác định 10 khu điều hành chế
độ thời gian và từng khu vực bao gồm thời gian bắt đầu (giờ, phút), kết thúc thời gian và
phương thức xác định. Các thiết bị đầu cuối sẽ thay đổi chế độ nhận dạng của mình để
chế độ quy định trong thời hạn quy định.
(Xác định chế độ mặc định của thiết bị đầu cuối được định nghĩa trong 3.6.1 Thiết ga /
Xác định chế độ và điều này được xác nhận khi kiểm tra khu vực chế độ thời gian là vô
hiệu)
Sau khi chỉ định một số (1 ~ 10), bạn có thể thiết lập thời gian bắt đầu, kết thúc thời gian
và phương thức nhận dạng của khu vực. Giá trị chế độ có sẵn là tương tự như dưới đây.
Vân tay / mật khẩu / thẻ (Default)
vân tay + thẻ
Vân tay+ mật khẩu
Thẻ+ mật khẩu
Vân tay +Thẻ+mật khẩu.
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3.6.4.11.Chức năng chống Mật khẩu Anti-pass.
Mục trình đơn này xác định liệu các chức năng chống-pass (Anti-pass) sẽ được kích hoạt
hay không.
Nếu chọn "Yes", chức năng chống vượt qua được kích hoạt và đầu vào Wiegand phải
được kết nối với đầu ra Wiegand của các thiết bị đầu cuối bên ngoài.

3.6.4.12.Cài đặt vân tay bắt buộc.
Theo mục trình đơn này, bạn có thể thiết lập hoặc phát hành thiết lập bắt buộc của một
dấu vân tay trước khi ghi danh.
Bạn nên bấm một ngón tay được thiết lập như là bắt buộc ngón tay hoặc sẽ được phát
hành từ.
Nếu ngón tay bị bắt buộc đã được xác định, tín hiệu báo động sẽ được kết quả.
Báo động này sẽ được dừng lại nếu bạn thực hiện dưới đây hoạt động.
- Xác định là thành công.
- Nhấp vào "xóa báo động" mục trình đơn

3.6.5.Thông tin xem.
Trong menu này, bạn có thể duyệt thông tin hệ thống như sản xuất, tên máy, phiên bản
vân tay/ mật khẩu trên thiết bị.

3.6.6.Tự kiểm tra máy Selftest.
Trong menu này, bạn có thể kiểm tra tất cả các phần của thiết bị đầu cuối như bàn phím,
màn hình LCD, âm thanh, FLASH và vv…

3.6.7.Cài đặt lại thông số mặc định.
Mục trình đơn này phục hồi tất cả các thiết lập và xóa tất cả dữ liệu của thiết bị đầu cuối.

4.Giao tiếp kết nối.
Hỗ trợ giao diện truyền thông sau đây:
TCP / IP
USB Slave(cable USB nối khe cắm trên thiết bị vào máy tính)
USB Disk: USB
Đặc biệt, bạn có thể sử dụng một cổng USB như cả hai truyền thông: kết nối cáp USB với
máy tính và kết nối với đĩa USB cắm ngoài

5.Thông số kỹ thuật khác.
5.1.Báo động mở cửa bất hợp pháp

Nếu cánh cửa được mở mà không hợp lệ (bằng cách xác định thành công hoặc nút mở
cửa ra), thiết bị này phát ra tín hiệu báo động và tiếng bíp các kèn.
Báo động này sẽ được dừng lại bởi các điều kiện sau đây.
- đóng cửa
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- Mở cửa (bằng cách xác định thành công hoặc nút mở hợp lệ)
- Quản lý nhấp vào "báo động" trong Menu

5.2.Giả mạo báo động.
Nếu thiết bị đầu cuối được mở ra, thiết bị đầu cuối phát ra tín hiệu báo động và tiếng bíp
các loa của thiết bi.
Báo động này sẽ được dừng lại bởi các điều kiện sau đây.
- Một nhà quản lý nhấp vào "xóa báo động " trong Menu

5.3.Làm sao để thay đổi tình trạng chấm công (làm/nghỉ).
Tình trạng chấm công sẽ được thay đổi theo thiết lập múi giờ thuộc khoảng thời gian nào.
Tuy nhiên, người dùng có thể thay đổi trạng thái chấm công khi sử dụng bằng cách nhấn
phím lên / xuống quan trọng (trong tình trạng chờ iddle status) . Sau đó, ở góc bên phải
của màn hình LCD tình trạng chấm công mới được chọn sẽ được hiển thị. Tình trạng lựa
chọn sẽ không có hiệu lực sau điều kiện.

- Không có xác nhận chấm công thành công trong vòng 5 giây sau đó.
- Xác định chấm công thành công đã xảy ra.

5.4.Làm sao để xác minh chế độ thời gian khu vực.
Ví dụ, bạn có thể thiết lập một khu vực thời gian như sau.

Thời gian bắt đầu 10:00
Thời gian kết thúc 12:00
Xác định chế độ FP+CD

Nếu sau đó xác định chế độ mặc định của thiết bị đầu cuối (quy định tại 3.6.1 Thiết lập
Thiết bị đầu cuối / Xác định chế độ) là Vân tay / Đĩa cài / Mật khẩu, quá trình chấm công
của các thiết bị đầu cuối sẽ được thay đổi như hình bên dưới.


