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منوی دستگاه AC2100
برای رفتن به منوی مدیریت دستگاه  AC2100ابتدا کلید  F3را  9ثانیه نگاه دارید .منوی اصلی این
دستگاه دارای  6زیرمنوی اصلی به شرح زیر میﺒاشد :
User (0
Network (٢
Option (٣
Terminal Info )۴
Ext Function )۵
Device )۶

توسﻂ کلیدهای  F4 , F3 , F2 , F1میتوان ﻋملیات ثﺒت و ویرایﺶ اﻃالﻋات را انجام داد.
نکته :در ﻗسمت منوهای اصلی  ،کلیدها به شرح زیر ﻋمﻞ میﻜنند:
( Esc : F1انصراف یا خروج)
 : F2حرکت به سمت باﻻ
 : F3حرکت به سمت ﭘایین
) ENT : F4تایید یا ورود)
نکته :در ﻗسمت منوهای اصلی  ،کلیدها به شرح زیر ﻋمﻞ میﻜنند:
 : F1حرکت به سمت ﭼﭗ
 : F2کلید کاهنده اﻋداد
 : F3کلید افﺰاینده اﻋداد
 : F4حرکت به سمت راست
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-0منوی User
توسﻂ این منو میتوان ﻋملیات ثﺒت کاربران جدید ،حﺬف و ویرایﺶ کاربران ثﺒت شده و ثﺒت مدیرارشد و حﺬف
تمام کاربران را انجام داد .

-0-0کلید :Add
از این گﺰینه جهت ثﺒت کاربران جدید استﻔاده میﺸود.
روش ثبت:
درﻗسمت" "User IDشماره کارت شﺨﺺ مورد نﻈر را وارد کارده و کلید  F4را  9ثانیه نگاه دارید ،سﭙﺲ در
ﻗسمت Auth Typeروش تاییدیه شﺨﺺ موردنﻈر را مﺸﺨﺺکنید.
برای ثﺒت کاربران  1روش تاییدیه به شرح زیر وجود دارد:
 " = FP (1اثر انگﺸت "
 " = Card ( 2کارت "
 " = Card or FP ( 3کارت " یا " رمﺰ "
 " = Card and FP ( 4کارت و رمﺰ بطور همﺰمان "
نکته :ﭘﺲ از اﺿافه کردن ﭘرسنﻞ در سﺨت افﺰار  AC2100حتما اﻃالﻋات ﭘرسنﻞ اﺿافه شده را توسﻂ نرم
افﺰار  UNISدریافتکنید.

-٢-0کلید :Delete
از این گﺰینه جهت حﺬف کاربران موجود در دستگاه استﻔاده میﺸود .
روش ﺣﺬف  :در ﻗسمت " "Input IDشماره کاربر مورد نﻈر را وارد کرده و کلید  F4را  9ثانیه نگاه دارید تا
حﺬف شود.

-٣-0کلید :Modify
از این گﺰینه جهت ویرایﺶ کاربران ثﺒت شده استﻔاده میﺸود.
روش وﻳراﻳﺶ  :در ﻗسمت "  " Input IDشمارهکاربر مورد نﻈر را وارد کرده و کلید  F4را  9ثانیه نگاه
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دارید ،برای ویرایﺶ کاربران دو امﻜان وجود دارد :
(Add FP )8اﺿافه کردن اثر انگﺸت دیگر برای کاربر)
 ) Add card (2اﺿافه کردن یﻚ کارت جدید به شناسه مورد نﻈر )
 ) Change card (9تﻐییر کارت)
نکته :ﭘﺲ از حﺬف یا ویرایﺶ ﭘرسنﻞ در سﺨت افﺰار  AC2100ابتدا اﻃالﻋات ﻗدیمی ﭘرسنﻞ را از نرم افﺰار
 UNISحﺬف کرده و سﭙﺲ اﻃالﻋات جدید را توسﻂ نرم افﺰار  UNISدریافت کنید.

-۴-0کلید :Add Admin
از این گﺰینه جهت ثﺒت مدیر ارشد برای دستگاه استﻔاده میﺸود.
 نکته :اگر برای دستگاه مدیر ارشد تﻌریﻒ نﻜنید  ،کلید  F3جهت ورود به منوهای اصلی دستگاه برای همهﻗابﻞ دسترس خواهد بود .
روش ثبت :در ﻗسمت  Admin IDشناسه مدیر ارشد را وارد کرده و کلید  F4را بﺰنید ،سﭙﺲ روش تاییدیه
مدیرارشد را که کامال شﺒیه به تﻌریﻒ کاربر ﻋادی است مﺸﺨﺺ کنید  .برای ثﺒت مدیرارشد  1روش تاییدیه
وجود دارد .

-۵-0کلید :Delete All
جهت حﺬف تمامی ﭘرسنﻞ ثﺒت شده بر روی دستگاه میتوانید از این کلید استﻔاده نمایید.

-٢منوی :Network
تنﻈیمات این منو جهت برﻗراری ارتﺒاط بین دستگاه  AC2100و  Serverالﺰامی است.
-0-٢کلید :Terminal ID
در ﻗسمت  Terminal IDشماره دستگاه را تﻌیین کنید.
 :Verify Modeدر این ﻗسمت ﭘروتﻜﻞ دستگاه را تﻌیین میﻜنیﻢ که حتما باید بصورت  SNباشد.
 :SNشناسایی کاربران ابتدا از روی ترمینال انجام میﺸود و در صورت ثﺒت نﺸدن کاربر بر روی دستگاه در سرور
 UNISجستجو را انجام میگیرد.
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 :NSشناسایی کاربران ابتدا از روی سرور انجام میﺸود و در صورت ﻗطع بودن ارتﺒاط شﺒﻜه دستگاه با سرور
 UNISشناسایی کاربران از روی ترمینال انجام میگیرد.
 :SOشناسایی کاربران فقﻂ از روی ترمینال انجام میﺸود.
 :NOشناسایی کاربران فقﻂ از روی سرور UNISانجام میﺸود.
 -٢-٢کلید :IP Address
در ﻗسمت  Network Typeباید نوع شﺒﻜه را به یﻜی از دو صورت  Staticیا  DHCPتﻌیین کرد.
نکته :بهتر است نوع شﺒﻜه به صورت  Staticباشد.
درﻗسمت  IP Addressباید آدرس آی ﭘی درنﻈرگرفته شده برای دستگاه  AC2100را وارد کردSubnet .
 Maskو  Gatewayرا نیﺰ باید به درستی وارد کرد.
 -٣-٢کلید :Server IP
در ﻗسمت  Server IPباید آدرس آی ﭘی  serverرا وارد کرد( .منﻈور از  serverکامﭙیوتری است که نرم افﺰار
 UNISبصورت  server modeروی آن نصب شده است).
در ﻗسمت  Server Portحتما ﻋدد  317٩را وارد کنید.
اگر ارتﺒاط بین دستگاه و  Serverبرﻗرار باشد ،روی صﻔﺤه نمایﺶ دستگاه شﻜﻞ

ﻇاهر میﺸود.

اگر ارتﺒاط بین دستگاه و  Serverبرﻗرارنﺒاشد ،روی صﻔﺤه نمایﺶ دستگاه شﻜﻞ

ﻇاهر میﺸود.

-٣منوی :Option
این منو دارای  6کلید زیرمنو میﺒاشد.
تنﻈیمات این منو توسﻂ شرکت ﻃلوع ﭘردیﺲ انجام میگردد  .در صورت ﻋدم آگاهی نسﺒت به این ﻗسمت
تنﻈیمات ﭘیﺶ فرض شرکت ﻃلوع ﭘردیﺲ را تﻐییر ندهید.

-0-٣کلید :Application
در این منو میتوانید نوع کاربری سیستﻢ را مﺸﺨﺺ کنید ،برای مثال اگر دستگاه بصورت حﻀوروﻏیاب استﻔاده
می شود ،انتﺨاب ﻋدد گﺰینه "  " T&A ctrlدراین ﻗسمت الﺰامی است و میتوانید در ادامه زمان ﻋادی را از
 ٩٩:٩٩تا  53:29تنﻈیﻢ کرد.
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-٢-٣کلید :Verify Option
درﻗسمت  Show User IDمیتوان ﭼگونگی نمایﺶ تایید تردد اشﺨاص روی صﻔﺤه نمایﺶ دستگاه را تﻌیین
کرد.
 :Noneدرصورت تایید تردد شﺨﺺ ،ﻋﺒارت ) (Successروی صﻔﺤه نمایﺶ دستگاه می آید .
 :User IDدرصورت تایید تردد شﺨﺺ ،ﻋﺒارت ( ! Okﺑﻪ همراﻩ ﺷمﺎرﻩ ﺷنﺎسﻪ) نمایﺶ داده میﺸود.
 :User Nameدرصورت تایید تردد شﺨﺺ ،نام شﺨﺺ( الﺒته به زبان انگلیسی) روی صﻔﺤه نمایﺶ دستگاه
ﻇاهر میﺸود  ( .الﺒته اگر نام شﺨﺺ توسﻂ نرم افﺰار  UNISبرای دستگاه ارسال شده باشد).

-٣-٣کلید :Set Doorlock
تنﻈیمات ﻋملﻜرد زمانی رله دستگاه دراین ﻗسمت انجام میﺸود(.از 0تا  30ثانیه ﻗابﻞ تنﻈیﻢ است ).در صورتیﻜه
نیازی به استﻔاده از رله دستگاه نداشته باشیﻢ زمان را روی ﻋدد صﻔر تنﻈیﻢ میﻜنیﻢ.

-۴-٣کلید :Sound Control
این ﻗسمت مربوط به تنﻈیمات صدای دستگاه میﺒاشد.
Voice Volume
اگراین گﺰینه صﻔرباشد  ،تایید و ﻋدم تایید افراد هنگام ثﺒت تردد با آﻻرم خاصی مﺸﺨﺺ میﺸود  .اگر این
گﺰینه یﻚ باشد  ،دستگاه بصورت سﺨنگو (به زبان انگلیسی) ﻋمﻞ میﻜند.
Beeper Volume
برای تﻌیین اندازه صدای آﻻرم دستگاه از این گﺰینه استﻔاده میﺸود( .ﻋدد صﻔر یﻌنی بیصدا)

-۵-٣کلید :LCD Setting
این کلید منو دارای 2گﺰینه به شرح زیر میﺒاشد:
LCD Backlight

این ﻗسمت مربوط به تنﻈیمات صﻔﺤه نمایﺶ دستگاه میﺒاشد .
اگر این آیتﻢ ﻏیرفﻌال باشد ( ، )Offهنگام ثﺒت تردد یا هنگام استﻔاده از کلیدهای دستگاه و سنسور اثر انگﺸت،
صﻔﺤه نمایﺶ دستگاه روشن میﺸود و در بقیه مواﻗع خاموش می ماند و اگر این آیتﻢ فﻌال باشد ( )Onصﻔﺤه
نمایﺶ دستگاه داﺋما روشن میماند.
LCD Light Ctrl

از این آیتﻢ جهت تنﻈیﻢ نور صﻔﺤه نمایﺶ استﻔاده میﺸود .
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این تنﻈیﻢ نور در 9سطﺢ ( Lowکﻢ) ( Medium،متوسﻂ) و( Highزیاد) ﻗابﻞ تنﻈیﻢ است.
-۶-٣کلید :Time Setting
برای تنﻈیﻢ ساﻋت و تاریخ دستگاه از این منو استﻔاده میﺸود.
تنﻈیﻢ ساﻋت و تاریخ دستگاه به دو صورت  Autoو  Manualامﻜان ﭘﺬیر است.
 :Autoاگر از گﺰینه  Autoاستﻔاده کنید و دستگاه از ﻃریﻖ شﺒﻜه با  Serverمرتﺒﻂ باشد ،ساﻋت و تاریخ
دستگاه با  Serverتنﻈیﻢ میﺸود ،به همین خاﻃر باید دﻗت کرد که ساﻋت و تاریخ  Serverصﺤیﺢ و دﻗیﻖ
باشد.
( منﻈور از " "Serverکامﭙیوتری است که نرم افﺰار  Unisبصورت  Server Modeروی آن نصب شده است).
 :Manualاگر ازاین گﺰینه استﻔاده شود  ،ساﻋت و تاریخ دستگاه  AC2100از روی خود دستگاه تنﻈیﻢ میﺸود
( ساﻋت و تاریخ دستگاه  AC2100به ساﻋت و تاریخ  Serverوابستگی ندارد).

 -۴منوی :Terminal Info
این منو اﻃالﻋات دستگاه (مثﻞ شماره دستگاه ،ورژن ،نوع کاربری ،آدرس  IPدستگاه و  Serverو Port
دستگاه و  ) ...را نﺸان میدهد.

-۵منوی :Ext Function
این منو دارای سه کلید منو به شرح زیر میﺒاشد:
-0-۵کلید :Lock Terminal
با فﻌال کردن این گﺰینه (انتﺨاب گﺰینه  ،)Yesروی صﻔﺤه نمایﺶ دستگاه ﻋﺒارت " "Lockedمی آید و
کارتﺨوان ،سنسور اثر انگﺸت و صﻔﺤه کلید دستگاه ( به جﺰ کلید  ( F3ﻗﻔﻞ میﺸود.
نکته :برای فﻌال کردن مجدد دستگاه  ،باید توسﻂ کلید  F3وارد منوی دستگاه شده و این گﺰینه را ﻏیرفﻌال
کنید( .با انتﺨاب گﺰینه  Noﻏیرفﻌال میﺸود).
 -٢-۵کلید : Read Card No.
با وارد شدن به این ﻗسمت  ،روی صﻔﺤه نمایﺶ دستگاه ﻋﺒارت" " Place Your Cardمی آید واگر کارتی را
به کارتﺨوان دستگاه نﺰدیﻚ کنید شماره سریال آن کارت نمایﺶ داده میﺸود.
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-٣-۵کلید :Sensor Monitor

 -۶منوی :Device
-0-۶کلید :System Config
این کلید منو دارای  2گﺰینه به شرح زیر میﺒاشد:
 User ID Lengthدر این ﻗسمت میتوان ﻃول شماره کارت را تﻌیین کرد( .از  2تا  1رﻗﻢ)
 Languageدر این ﻗسمت با انتﺨاب شماره زبان مورد نﻈر میتوان زبان دستگاه را تﻌیین کرد.
-٢-۶کلید :Card Reader
دراین ﻗسمت فرمت کارت تﻌیین میگردد .
نکته :تنﻈیمات این ﻗسمت توسﻂ شرکت ﻃلوع ﭘردیﺲ انجام میﺸود .
-٣-۶کلید :FP_Sensor
-۴-۶کلید : Wiegand

در این ﻗسمت تنﻈیمات مربوط به  Wiegand Outدستگاه  AC2100انجام میگیرد.
-۵-۶کلید :Initialize
در این ﻗسمت میتوان تنﻈیمات دستگاه ،اﻃالﻋات ترددها و اﻃالﻋات کاربران که شامﻞ اﻃالﻋات کارتها و رمﺰها
میﺒاشد را بطور کامﻞ حﺬف کرد.
نکته :دﻗت داشته باشید که درصورت"حﺬف اﻃالﻋات دستگاه وترددها"  ،اﻃالﻋات ﻗابﻞ بازیابی نخواهد بود.

-0-۵-۶گزﻳنه: Init Config
این ﻗسمت جهت حﺬف کامﻞ اﻃالﻋات دستگاه (شامﻞ اﻃالﻋات مربوط به شﺒﻜه ،تنﻈیمات کاربری و ) ...
7

آموزش کار با دستگاه

AC2100

میﺒاشد.

-٢-۵-۶گزﻳنه: Delete Log
این ﻗسمت جهت حﺬف کامﻞ اﻃالﻋات ترددها میﺒاشد.

-٣-۵-۶گزﻳنه : Init Terminal
این ﻗسمت جهت"حﺬف کامﻞ اﻃالﻋات دستگاه" ( شامﻞ اﻃالﻋات مربوط به شﺒﻜه  ،تنﻈیمات کاربری و)...
واﻃالﻋات ترددها و اﻃالﻋات کاربران(شامﻞ اﻃالﻋات کارتها و رمﺰها) میﺒاشد به ﻋﺒارت دیگر دستگاه به تنﻈیمات
اولیه کارخانه برمیگردد.
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