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منوی دستگاه AC5000
برای رفتن به منوی مدیریت دستگاه  AC5000باید کلید  ENTرا  9ثانیه نگاه دارید .منوی اصلی این
دستگاه دارای  6زیرمنوی اصلی به شرح زیر میﺒاشد :
User (0
Network (٢
Application (٣
System )۴
Terminal )۵
Information )۶

برای استﻔاده از هر منو باید ﻋدد مﻘابﻞ آن منو را بﺰنید .برای مثال برای وارد شدن به قسمت  Networkﻋدد 2
را بﺰنید.
هر کدام از منوهای اصلی دستگاه دارای کلید منوهای مﺨتلف می باشد و همانطور که گﻔته شد برای انتﺨاب و
یا ورود به هر قسمت ،باید ﻋدد مﻘابﻞ آن کلید منو را بﺰنید.
جهت تایید هر یﻚ از تنﻈیمات از کلید  ENTو جهت ویرایﺶ و یا ﺧروج ازمنوها از کلید  F4استﻔاده نمایید.

-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 شناسایی شﺨﺺ مورد نﻈر را وارد کرده و کلید  Enterرا بﺰنید ،سﭙﺲ صﻔحه زیر
نمایان میﺸود که در ادمه به توضیح آن میﭙردازیم.
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شکﻞ  -8اضافه کردن کاربر

نﻜته = FP :اثرانگشت  = PW /رمز  = Card /کارت  = ID /شناسه
: Auth Type -1-1-1
پﺲ از ظاهر شدن تصویر فوق و با زدن ﻋدد  8میتوانید وارد این قسمت شوید .تنﻈیمات مربوط به چگونگی
روش تاییدیه کاربر در این بﺨﺶ انجام میﺸود.

: FP Register -2-1-1
هنگامیکه بﺨواهید اثر انگﺸت کاربری را ثﺒت کنید از این گﺰینه استﻔاده نمایید.

: Card Register -3-1-1
هنگامیکه بﺨواهید کارتی را برای کاربری ثﺒت کنید از این گﺰینه استﻔاده نمایید.

: PW Register -4-1-1
هنگامیکه بﺨواهید پسووردی را برای کاربری ثﺒت کنید از این گﺰینه استﻔاده نمایید.

: FP Option -5-1-1
تنﻈیمات مربوط به ﺣساسیت و دقت اثر انگﺸت انجام میﺸود و بدون هماهنگی با کارشناسان شرکت این گﺰینه
را تغییر ندهید.

تعریف مدیرارشد ):(Admin
پﺲ از ثﺒت اثر انگﺸت یا کارت یا پسوورد برای کاربر و تعیین روش شناسایی آن باید مﺸﺨﺺ شود که شﺨﺺ
تعریف شده مدیر ترمینال است یا نه .در صورت مدیر نﺒودن کاربر مانند تصویر فوق ﻋدد  7را زده تا دکمه User

ﻋالمتدار شود و در صورت مدیر بودن کاربر ﻋدد  1را بﺰنید تا دکمه  Adminانتﺨاب شود.
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توجه  :پﺲ از انجام تمامی مراﺣﻞ باال برای ذﺧیره اطالﻋات کلید  ENTرا بﻔﺸارید.
نﻜته :پﺲ از اضافه کردن پرسنﻞ در سﺨت افﺰار  AC5000ﺣتما اطالﻋات پرسنﻞ اضافه شده را توسﻂ نرم افﺰار
 UNISدریافتکنید.

-٢-0کلید :Delete
جهت ﺣﺬف پرسنﻞ این کلید را زده ،شناسه شﺨﺺ را وارد کرده وتایید کنید.

-٣-0کلید :Modify
جهت ویرایﺶ اطالﻋات کاربر این کلید را زده  ،شناسه شﺨﺺ را وارد کرده و تغییرات الزم را انجام دهید .
نﻜته :پﺲ از ﺣﺬف یا ویرایﺶ پرسنﻞ در سﺨت افﺰار  AC5000ابتدا اطالﻋات قدیمی پرسنﻞ را از نرم افﺰار
 UNISﺣﺬف کرده و سﭙﺲ اطالﻋات جدید را توسﻂ نرم افﺰار  UNISدریافت کنید.

 -۴-0کلید :Delete All
از این گﺰینه جهت ﺣﺬف تمامی کاربران ثﺒت شده بر روی دستگاه استﻔاده میﺸود.

-٢منوی :Network
تنﻈیمات این منو جهت برقراری ارتﺒاط بین دستگاه  AC5000و  Serverالﺰامی است.
:IP -0-٢
در این قسمت باید نوع شﺒکه را به دو صورت  Staticیا  DHCPتعیین کرد که برای انتﺨاب هر کدام باید ﻋدد
مﻘابلﺶ را زد.
در صورت انتﺨاب  Static IPدرقسمت  IP Addressباید آدرس آی پی درنﻈرگرفته شده برای دستگاه
 AC5000را وارد کرد Subnet Mask ،و  Gatewayرا نیﺰ باید به درستی وارد کرد.
برای ﺣرکت بین هرقسمت کلید  ENTرا بﺰنید و برای رفتن به مرﺣله بعد کلید  ENTرا  9ثانیه نگه دارید و
جهت پاک کردن اﻋداد کلید  F4را بﺰنید.
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:Server IP -٢-٢
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.
:Terminal IP -٣-٢
در قسمت  Terminal IDشماره دستگاه را تعیین کنید.
در قسمت  Authenticationپروتکﻞ دستگاه را تعیین میکنیم که ﺣتما باید بصورت ( SNﻋدد )8باشد.
 :SNشناسایی کاربران ابتدا از روی ترمینال انجام میﺸود و در صورت ثﺒت نﺸدن کاربر بر روی دستگاه در سرور
 UNISجستجو را انجام میگیرد.
 :NSشناسایی کاربران ابتدا از روی سرور انجام میﺸود و در صورت قطع بودن ارتﺒاط شﺒکه 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.
نﻜته :بهتر است نوع شﺒکه به صورت  ) Staticﻋدد  )8باشد.

-٣منوی :Application
این منو دارای  5کلید 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 "

 " Time&Attendanceدراین قسمت الﺰامی است.

:Time Schedule -٢-٣
میتوانید در این قسمت برای هر یﻚ از کلید توابع برنامه زمانی را از  ٩٩:٩٩تا  29:53تنﻈیم کرد.
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-٣-٣کلید:Function Key
برای فعال یا ﻏیر فعال کردن کلیدهای توابع از این منو استﻔاده میﺸود.

-۴-٣کلید :Extended Key
برای تعریف و اضافه کردن کلید های توابع استﻔاده میﺸود.

-۵-٣کلید :Display
این قسمت مربوط به تنﻈیمات نمایﺸگر دستگاه میﺒاشد.

 -۴منوی :System
این منو مربوط به تنﻈیمات سیستمی دستگاه میﺒاشدکه در ادامه به توضیح زیر منوهای آن میﭙردازیم.

-0-۴کلید :System Setting
در قسمت  User ID Lengthطول تعداد ارقام برای  IDکاربر را مﺸﺨﺺ میکنیم و در بﺨﺶ Display Option

معین میکنیم که در هنگام شناسایی کاربر چه متنی بر روی صﻔحه نمایان گردد.

-٢-۴کلید :Authentication
در این منو هیچکدام از گﺰینه ها را بدون هماهنگی با کارشناسان شرکت طلوع ایده پردیﺲ تغییر ندهید.
توجه :در صورتی که نیاز دارید کاربری تا یﻚ فاصله زمانی تردد آن ثﺒت نگردد در بﺨﺶ Blocking Time

زمان آن را بر ﺣسب ثانیه تنﻈیم نمایید.

-٣-۴کلید :Fingerprint
تنﻈیمات مربوط به اثرانگﺸت مانند میﺰان ﺣساسیت و تﺸﺨیﺺ اثرانگﺸت تﻘلﺒی و  ...انجام میگیرد و الزم به
ذکر است بدون هماهنگی با کارشناسان شرکت طلوع ایده پردیﺲ هیچ کدام از گﺰینه ها را تغییر ندهید.

-۴-۴کلید :Language
برای تغییر زبان سﺨت افﺰار از این گﺰینه استﻔاده میﺸود .
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-۵-۴کلید :Date Time
تنﻈیمات مربوط به همگام کردن ،چگونگی نمایﺶ و شمسی یا میالدی بودن زمان و تاریخ انجام میﺸود.

-۶-۴کلید :Database
:Init Config-0-۶-۴
با زدن این کلید تمام تنﻈیماتی که درسﺨت افﺰار انجام داده اید  ،به پیﺶ فرض کارﺧانه برمیگردد .

: Delete All User-٢-۶-۴
با زدن این کلید تمام کاربران موجود در دستگاه ﺣﺬف میﺸوند.

: Clear Log Data-٣-۶-۴
بازدن این کلید  ،تمام ترددهای ثﺒت شده در دستگاه ﺣﺬف میﺸود .

: Initialize terminal-۴-۶-۴
با زدن این کلید  ،اطالﻋات تمام کاربران و ترددها ﺣﺬف شده و تنﻈیمات دستگاه به پیﺶ فرض کارﺧانه
برمیگردد.

-۵منوی :Terminal
-0-۵کلید :Terminal Option

 -٢-۵کلید :Volume Control
در قسمت  Voice Volumeصدای دستگاه را میتوانید تغییر دهید و در قسمت  Beeper Volumeمیﺰان صدای
هﺸداری دستگاه قابﻞ تغییر است.
-٣-۵کلید :Door
اگر دستگاه به قﻔلی متصﻞ باشد در این منو تنﻈیمات مربوط به قﻔﻞ انجام میﺸود  .الزم به ذکر است بدون
هماهنگی با کارشناسان شرکت طلوع ایده پردیﺲ هیچ کدام از گﺰینه ها را تغییر ندهید.
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-۴-۵کلید :Wiegand
در این گﺰینه شما میتوانید تنﻈیمات مربوط به  Wiegand Outputرا در صورت نیاز انجام دهید .الزم به ذکر
است بدون هماهنگی با کارشناسان شرکت طلوع ایده پردیﺲ هیچ کدام از گﺰینه ها را تغییر ندهید.
-۵-۵کلید :Card Reader
-۶-۵کلید :External Device
در صورت ارتﺒاط ترمینال با دستگاه ﺧارجی دیگر از این منو استﻔاده میﺸود .الزم به ذکر است بدون هماهنگی
با کارشناسان شرکت طلوع ایده پردیﺲ هیچ کدام از گﺰینه ها را تغییر ندهید.

-۶منوی :Information
اطالﻋات مربوط به سیستم و درگاه و شﺒکه و کاربران و اطالﻋات ترددها و ﻋکسها دراین قسمت قابﻞ مﺸاهده
میﺒاشد .
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