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منوی دستگاه AC6000
برای رفتن به منوی مدیریت دستگاه  AC6000ابتدا کلید طلوع را بﺰنید .منوی طلوع دارای 1
زیرمنوی اﺻلی به شرح زیر میباشد :
 -8کاربر

 -2شبکه

 -9کاربری

 - 1سیستم

 -5درگاه

 -6نمایشگر

 -7اطالعات درگاه

USB -1

-0منوی کاربر
برای اضافه،حﺬف،ویرایش ونمایش اطالعات پرسنل که شامل اثرانگشت ،کارت ،رمﺰ و یا عکس میباشد  ،از این
منواستفاده میشود.

-0-0کلید اضافه:
برای اضافه کردن پرسنل در دستگاه ،ابتدا این کلید را زده و سﭙس شناسه پرسنل را وارد کنید و کلید  okرا
بﺰنید .برای تﻐییر شماره پیش فرض ازکلید  backاستفاده کنید .

-0-0-0گزینه ثبت تصویر:
برای ثبت تصویر شﺨﺺ  ،پس اززدن این کلید وثبت عکس توسﻂ دوربین دستگاه  ،کلید ذخیره را بﺰنید .

-2-0-0گزینه ثبت رمز:
برای ثبت پرسنل با رمﺰ ،بعد اززدن کلید ثبت رمﺰ،رمﺰرا وارد کرده و کلید  okرا بﺰنید و دوباره رمﺰ را وارد کرده
 ok ،کرده وسﭙس کلید ذخیره را بﺰنید.
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-3-0-0گزینه ثبت کارت:
جهت ثبت پرسنل با کارت ،بعد از زدن کلید ثبت کارت ،کارت شﺨﺺ را به کارتﺨوان دستگاه نﺰدیﻚ کنید و
پس از تایید دستگاه کلید ذخیره را بﺰنید.

-4-0-0گزینه ثبت اثرانگشت:
جهت ثبت اثرانگشت پرسنل،این کلید را زده وسﭙس انگشت مورد نظررا روی سنسور قراردهید ،انگشت
رابرداشته ومجددا روی سنسور قرار دهید ،در ﺻورت تایید دستگاه  ،مکﺚ کنید تا منوی اﺻلی بیاید و دوباره
کلید ثبت اثرانگشت را بﺰنید وعملیات فوق را برای انگشتهای دیگر( حداکثر تا  5اثرانگشت ) تکرار کنید و
درنهایت کلید ذخیره را بﺰنید.
نکته :تمام گﺰینه های ثبت اثر انگشت  ،کارت  ،رمﺰ و تصویر را میتوان برای یﻚ کاربر،به دنبال هم انجام داد و
در نهایت کلید ذخیره را زد.

-5-0-0گزینه نوع تاییدیه:
در این قسمت میتوان تعیین کرد که پرسنل موردنظر با کدام آیتم ثبت تردد کند ،بطورمثال فﻘﻂ اثرانگشت،
کارت و اثرانگشت  ،رمﺰ و اثرانگشت یا  ...و نیﺰمیتوان دراین قسمت پرسنل مورد نظر را ﻏیرفعال کرد.
نکته :اگرشﺨصی فﻘﻂ با اثرانگشت یا فﻘﻂ با کارت یا فﻘﻂ با رمﺰ تعریف شود  ،دیگر نیازی به تنظیم نوع تاییدیه
ندارید.
نکته :پس ازاضافه کردن پرسنل درسﺨت افﺰار  AC6000این اطالعات حتما باید توسﻂ نرم افﺰار  UNISدریافت
گردد  .درﺻورتیکه نرم افﺰار  UNISرا ندارید ،حتما این اطالعات را توسﻂ  USBدریافت کنید .

-2-0کلید حذف:
جهت حﺬف پرسنل این کلید را زده ،شناسه شﺨﺺ را وارد کرده وتایید کنید.

-3-0کلید ویرایش:
جهت ویرایش اطالعات کاربر این کلید را زده  ،شناسه شﺨﺺ را وارد کرده و تﻐییرات ﻻزم را انجام دهید .
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نکته :درﺻورتیکه درسﺨت افﺰار  AC6000عملیات حﺬف یا ویرایش بر روی کاربران انجام شود  ،پس از حﺬف یا
ویرایش کاربران  ،حتما باید اطالعات قدیمی کاربران را ازنرم افﺰارحﺬف کرده ومجددا اطالعات جدید را توسﻂ
نرم افﺰار  UNISدریافت کنید.
( این عمل به منظوریکسان سازی اطالعات سﺨت افﺰار و اطالعات نرم افﺰارحتما باید انجام شود) .

-4-0کلید نمایش:
جهت رویت اطالعات کاربران موجود در سﺨت افﺰار از این گﺰینه استفاده کنید  .با کلیدهای باﻻ و پایین میتوان
ﺻفﺤات را جابجا کرد .

-5-0کلید حذف همه:
جهت حﺬف تمامی پرسنل ثبت شده بر روی دستگاه میتوانید از این کلید استفاده نمایید.

تعریف مدیرارشد ):(Admin
برای جلوگیری از ورود افراد ﻏیر مجاز به منوی اﺻلی طلوع ،باید برای دستگاه ،مدیرارشد(  ( adminتعریف
کرد.
نﺤوه اضافه کردن ﭘرسنﻞ  : adminازمنوی کاربر کلید اضافه را زده ،شناسه مدیرارشد را وارد کرده و نوع
تاییدیه شﺨﺺ ( اثر انگشت ،رمﺰ یا کارت یا  ) ...را تعریف میکنیم .
نﺤوه تبدیﻞ کردن ﭘرسنﻞ عادی به  : adminاز منوی کاربر کلید ویرایش را زده و شناسه مورد نظر را وارد
کنید .سﭙس گﺰینه کاربر را تﻐییر داده و بر روی گﺰینه مدیرارشد قرار دهید و ذخیره کنید.
نکته :پس از تعریف مدیر ارشد در سﺨت افﺰار ،حتما باید مدیر ارشد در نرم افﺰار نیﺰ تعریف شود .
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-2منوی شبکه:
به دو ﺻورت  Static IPو  DHCPمی توان تنظیمات شبکه را انجام داد .
در قسمت  Terminal IP Addressباید آدرس آی پی در نظر گرفته شده برای دستگاه  AC6000را وارد کرد.
در قسمت  Server IP Addressباید آدرس آی پی سروررا وارد کرد (.منظوراز سرور کامﭙیوتری است که نرم افﺰار
 UNISبصورت  Server Modeروی آن نصب شده است Subnet Mask ) .و  Gatewayرا نیﺰ حتما باید تنظیم
کرد .
 Portدستگاه باید همیشه  317٩باشد.
شناسه درگاه  ،همان شماره  IDدستگاه میباشد که از  8تا  33333333قابل تنظیم است.
 :System/Networkشناسایی کاربران ابتدا از روی ترمینال انجام میشود و در ﺻورت ثبت نشدن کاربر بر
روی دستگاه در سرور  UNISجستجو را انجام میگیرد.
 :Network/ Systemشناسایی کاربران ابتدا از روی سرور انجام میشود و در ﺻورت قطع بودن ارتباط شبکه
دستگاه با سرور  UNISشناسایی کاربران از روی ترمینال انجام میگیرد.
 :System/Onlyشناسایی کاربران فﻘﻂ از روی ترمینال انجام میشود.
 :Network/Onlyشناسایی کاربران فﻘﻂ از روی سرور UNISانجام میشود.

-3منوی کاربری:
در این منو میتوانید نوع کاربری سیستم را مشﺨﺺ کنید ،برای مثال اگر دستگاه بصورت حﻀوروﻏیاب استفاده
می شود ،انتﺨاب گﺰینه "ﺣﻀﻮرو ﻏﻴﺎب" دراین قسمت الﺰامی است و نیﺰ باید درقسمت برنامه زمانی زمان
عادی را باید از  ٩٩:٩٩تا  53:29تنظیم کرد.
نکته :در  AC6000کلیدهای توابع به ﺻورت زیر تعریف میشوند :
 : F1ورود  : F2 /خروج  : F3 /ماموریت  : F4 /مرخصی
و بسته به نوع نیاز میتوان کلیدهای فوق را فعال کرد .
در منوی کاربری  5گﺰینه اﺻلی وجود دارد که با توجه به کاربرد دستگاه میتوان یﻚ گﺰینه را انتﺨاب نمود.
گﺰینه های کلﻴدهﺎی تﺎبع و برنﺎمه زمﺎنی بر اساس نوع کاربری اتﺨابی نمایان میشود.
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توجه :در ﺻورتی که نیاز دارید کاربری تا یﻚ فاﺻله زمانی تردد آن ثبت نگردد در بﺨش حﻀوروﻏیاب – برنامه
زمانی – زمان تکرار کارت را میتوانید بر حسب ثانیه تنظیم نمایید.

 -4منوی سیستم:
این منو دارای ﭼند زیرمنو به شرح زیر میباشد :
-0-4کلید سیستم:
در این قسمت میتوان طول شناسه کاربر را از  2تا  1رقم تعیین کرد .و در قسمت تصدیق باید
همیشه گﺰینه  Terminal / Serverفعال باشد.
نکته :البته در برخی اوقات با توجه به بستر سیستم و شبکه گﺰینه های دیگر هم استفاده میشود.
در قسمت فرمت ذخیره اثرانگشت باید فرمت پالیﺰافﺰار انتﺨاب شود.
-2-4کلید حسگر اثرانگشت:
در این قسمت میتوان سطﺢ تشﺨیﺺ اثرانگشت را تﻐییر داد .
بطور پیش فرض سطﺢ تشﺨیﺺ  1:Nعدد  5و سطﺢ تشﺨیﺺ  1:1عدد  1میباشد که بهتراست آنرا تﻐییر
ندهیم .
-3-4کلید تصدیق:
اگر توسﻂ نرم افﺰار ،اطالعات پرسنلی افراد ( نام و نام خانوادگی ) برای دستگاه  AC6000ارسال شود ودرقسمت
انتﺨابهای نمایش کاربر،گﺰینه نام کاربر تنظیم شود هنگام ثبت تردد،نام ونام خانوادگی شﺨﺺ برروی ﺻفﺤه
نمایش دستگاه نمایش داده میشود .
-4-4کلید تاریخ  /زمان:
برای تنظیم تاریخ و زمان از این کلیداستفاده میشود .
نکته :اگردستگاه  AC6000ازطریق شبکه به سرور (کامﭙیوتری که نرم افﺰار  UNISبه ﺻورت Server Mode

روی آن نصب شده است ) متصل باشد  ،تاریخ و زمان سﺨت افﺰار بصورت خودکارتوسﻂ سرور تنظیم میشود ،
در نتیجه ﺻﺤت تاریخ و زمان سرور الﺰامی است .
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-5-4کلید دیتابیس:
-0-5-4حذف همه کاربران:
با زدن این کلید تمام کاربران موجود در دستگاه حﺬف میشوند.

 -2-5-4ﭘاك کردن تنﻈیمات:
با زدن این کلید تمام تنظیماتی که درسﺨت افﺰار انجام داده اید  ،به پیش فرض کارخانه برمیگردد .

 -3-5-4ﭘاك کردن اﻃﻼعات تردد:
بازدن این کلید  ،تمام ترددهای ثبت شده در دستگاه حﺬف میشود .

 -4-5-4ﭘاك کردن عکسﻬای تردد:
با زدن این کلید  ،تمام عکسهای ثبت شده در دستگاه حﺬف میشود .

 -5-5-4حذف همه:
با زدن این کلید  ،اطالعات تمام کاربران و ترددها و عکسها حﺬف شده و تنظیمات دستگاه به پیش فرض
کارخانه برمیگردد.
-6-4کلید تشخیﺺ ﺻورت:
بهتراست این گﺰینه برای افرادی که با کارت یا بارمﺰ ثبت تردد میکنند فعال شود،تا هنگام ثبت تردد ،ﭼهره آنها
توسﻂ دوربین دستگاه ثبت شود  ،با فعال کردن این آیتم  ،اگر کسی بجای دیگری ثبت تردد کند  ،ﭼهره اش
ثبت می شود و بعدا میتوان توسﻂ سﺨت افﺰار یا نرم افﺰار  UNISکنترل ﻻزم را انجام داد.

-5منوی درگاه:
-0-5کلید سوت:
در این گﺰینه شما میتوانید حجم ﺻدا و حجم سوت را تﻐییر دهید .
حجم ﺻدا  :مربوط به ﺻدای گفتاری دستگاه میباشد .
حجم سوت  :ﺻدای کلیدها در هنگام کار با دستگاه به این قسمت مربوط است.
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 -2-5کلید : Wiegand
در این گﺰینه شما میتوانید تنظیمات مربوط به  Wiegand Outputو  Wiegand Inputرا در ﺻورت نیاز انجام
دهید.
-3-5کلید انتخابﻬای درگاه :
در بﺨش کارتﺨوان شما میتوانید با نﺰدیﻚ کردن کارت ،شماره سریال کارت را مشاهده کنید و در قسمت فرمت
کارت  ،فرمت خواندن سریال کارت را تعیین میکنید.
با فعال کردن گﺰینه  Case Tamper Audibleوقتی دستگاه ازمﺤل نصب یا از فلﺰ نگهدارنده اش جدا شود،
دستگاه آﻻرم میدهد و اگر گﺰینه " آیا درگاه قفل شود؟ " را انتﺨاب کنید دستگاه قفل میشود و در ﺻورت
داشتن  Adminروی دستگاه ،فﻘﻂ ایشان میتوانند ترمینال را به حالت عادی برگردانند .البته قفل وباز کردن
ترمینال به هر دو ﺻورت سﺨت افﺰاری و نرم افﺰاری انجام میشود.
در گﺰینه  Open Too Longدر ﺻورتی که شما از مانیتورینگ دستگاه استفاده نمایید و درب بیشتر از زمان
تنظیم شده باز بماند آﻻرم میدهد.
-4-5تنﻈیمات ورودی :
در این بﺨش تنﻀیمات مانیتورینگ انجام میشود.
-5-5تنﻈیمات قفﻞ :
در این گﺰینه میتوان تنظیمات مربوط به رله های دستگاه و زمان رله ها را انجام داد.
نکته :زمان رله ها برحسب میلی ثانیه تنظیم میشود.
-6-5خارجی :
در گﺰینه انتخﺎب چﺎپگر ،در ﺻورت اتصال ترمینال به فیش پرینتر میتوانید نوع آنرا (حﻀوروﻏیابی یا وعده
ﻏﺬایی) تنظیم کنید .
در گﺰینه  Option RS485میتوانید دستگاهی را از این روش با ترمینال ارتباط دهید برای مثال اگر ارتباط
 RS485با کنترلر  LC010برقرار باشد ،این گﺰینه را بر روی  LC010تنظیم نمایید.
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 -6منوی نمایشگر :
-0-6کلید زمینه :
در این قسمت میتوان تصویر پشت زمینه ﺻفﺤه نمایش دستگاه را تﻐییر داد و با وارد کردن زمان دلﺨواه
برحسب ثانیه ،درقسمت زمﺎن تﻐﻴﻴر ،تصاویر موجود دستگاه در فاﺻله زمانی تعریف شده تﻐییر میکنند .
تﻨﻈﻴﻢ ﺷﻜلﻜﻬﺎ  :با فعال کردن این آیتم میتوان جای آیتم زمان و تاریخ روی ﺻفﺤه نمایش دستگاه را جابجا
کرد( .بهتر است این گﺰینه ﻏیرفعال باشد)
-2-6کلید دوربین :
دوربین دستگاه را میتوان برای کاربران تاییدشده و تایید نشده فعال کرد.
نکته :انتﺨابهای نمایش را روی عکس جاری تنظیم کنید .
نکته :بسته به نور مﺤیﻂ گﺰینه روشنایی از  8تا  82٩قابل تنظیم است .
-3-6کلید زبان :
برای تﻐییر زبان سﺨت افﺰار از این گﺰینه استفاده میشود .
-4-6کلید انتخابﻬای : LCD
مﺤافﻆ ﺻفﺤه نمایش دستگاه ( )screen saverکه از  8تا 9٩دقیﻘه قابل تنظیم است.

-0-4-6کالیبراسیون نمایشگر:
در ﺻورتی که عملکرد نمایشگر ﻏیر طبیعی باشد برای تنظیم مجدد نمایشگر از این گﺰینه استفاده میشود .
ﻻزم به ذکر است که پس از زدن این کلید سیستم دوباره راه اندازی میگردد و مکانهایی برای لمس مشﺨﺺ
میشود که پس از زدن و لمس نشانگر سیستم شروع به کار میکند.
-5-6نمایش ﭘیامﻬا :
در این منو میتوانید مدت زمان نمایش پیام و عدم نمایش پیام و نمایش کارت را تنظیم کنید.
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-7منوی اﻃﻼعات درگاه :
اطالعات مربوط به سیستم و درگاه و شبکه و کاربران و اطالعات ترددها و عکسها دراین قسمت قابل مشاهده
میباشد .

: USB -8
اگر ارتباط دستگاه  AC6000از طریق شبکه مﻘدور نباشد ،میتوان توسﻂ پورت  USBدستگاه ،اطالعات کاربران
و ترددها را روی فلش ذخیره نمود.
ازطریق گﺰینه  Database Exportمیتوان اطالعات کاربران و ترددها راروی فلش ذخیره کرد و از طریق
 Database Importمیتوان اطالعات کاربران را از طریق فلش بر روی دستگاه  AC6000انتﻘال داد .
ﻻزم به ذکر است که میتوان اضافه کردن تصویر پس زمینه و تعویض  Firmwareرا از این طریق انجام داد .
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