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У зв’язку з неперервним розвитком системи, її апаратного та програмного
забезпечення, даний документ може періодично змінюватись та доповнюватись.
Останню редакцію документу ви можете завантажити з WEB-сайту за адресою:
http://u-prox.com.

Торгові марки
Microsoft та товарні знаки, які вказані за посиланням www.microsoft.com, є товарними
знаками групи компаній Microsoft.
Усі інші торгові марки є власність відповідних власників.
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Призначення та характеристики системи
Призначення
Система контролю та керування доступом "U-Prox IP" призначена для забезпечення
керування доступом на об’єктах різного масштабу – від невеликого офісу до чималого
підприємства з великою кількістю користувачів та дверей.

Склад
Система контролю та керування доступом "U-Prox IP" є програмно-апаратним
комплексом з підтримкою систем відеонагляду.
Апаратна частина системи – IP контролери NDC F18 IP, U-Prox IP100, U-Prox IP400, UProx IP550, U-Prox IP560; контролер глобального антидублю U-Prox IC A; система
бездротових замків, яка складається з центрального контролеру U-Prox IC L,
ретрансляторів U-Prox HE, U-Prox HW та дверного замку U-Prox IP500 або U-Prox IP510.
До апаратної частини також входить ліфтовий контролер U-Prox IC E та його модулі.
Для зворотньої сумісності підтримуються класичні контролери доступу DLK642, DLK642
Lite и NDC-F18/F16, які під’єднуються до системи за допомогою команднотранспортного контролеру NDC B052А. Класичні дверні контролери підключаються до
контролера NDC B052А по інтерфейсу RS-485. NDC B052А, в свою чергу, через інтерфейс
Ethernet підключається до персонального комп’ютеру. Дверні контролери DLK642 Lite,
DLK642 та NDC F-18 орієнтовані на роботу з одними або двома дверима.
Перелік контролерів, що підтримуються даним програмним забезпеченням, може змінюватись. Нові
версії контролерів можуть не підтримуватись версією вашого ПЗ. Оновлення шукайте на сайті у
відповідному розділі, чи звертайтесь до служби технічної підтримки.
Модуль відеоспостереження дозволяє співставити події доступу з відеорядом, що
зберігається в DVR або на відеосервері. Модуль дозволяє:
 Отримувати відео з прив’язкою до події
 Відображати вікно, яке містить інформацію про подію, яка відбулась, відео з
камери та фото співробітника
 Синхронізувати відеоряд на DVR з історією подій доступу, та перегляд
відеоархіву DVR
 По події доступу встановлювати позицію поворотних камер та їх розподільну
здатність (PTZ – тільки для Pinetron DVR)
 Відображати до 128 відеокамер в одному вікні на робочому місці СККД,
миттєво блокувати/розблокувати картку (ідентифікатор)
 Використовувати DVR-и та NVR-и Dahua, Hikvision, RCI, Tecsar, Pinetron та
Partizan (деякі моделі).
 Роботу з системою відеоспостереження "Лінія" з підтримкою IP камер

Можливості
Основу програмної частини системи складає ПЗ "U-Prox IP", яке використовується для
налаштування контролерів, персоналу, отримання та відображення подій, та СУБД
(система управління базами даних) MS SQL Server, яка служить для зберігання даних
про всі налаштування, а також подій доступу, які отримані від контролерів.
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Серверна частина ПЗ "U-Prox IP" встановлюється на одному комп’ютері. Підтримує
керування великою кількістю дверей, які обслуговують дверні контролери типу NDC
F18 IP, U-Prox IP100, U-Prox IP400, U-Prox IP500, U-Prox IP550 та U-Prox IP560, які
орієнтовані на роботу з одними або двома дверима. Підтримує роботу ліфтових
контролерів U-Prox IC E, які обслуговують до 32 поверхів кожний. Також підтримує
контролери глобального антидублю U-Prox IC A (див. далі).
До вхідних контактів контролерів можливе підключення зчитувачів безконтактних
карток, датчиків та кнопок запиту на вихід (з нормально замкненими або нормально
розімкненими контактами). До вихідних контактів можливе підключення виконавчих
механізмів – замків, турнікетів, тощо.
Для сполучення програмної частини системи з апаратною використовується інтерфейс
Ethernet (LAN - дротова комп’ютерна мережа, або WLAN - бездротова комп’ютерна
мережа), RS485, RS232 або USB.
IP контролери потребують мінімальної попередньої конфігурації. Достатньо виконати
налаштування комунікатору контролера за допомогою "Конфігуратор обладнання" з
використанням стандартного кабелю USB.
При відповідному налаштуванні IP контролерів забезпечується:
 Робота зі статичною або динамічною (DHCP) IP-адресою;
 Робота з двома адресами серверу СККД - основним і резервним. Допускається
вказувати IP-адресу або DNS-адресу (доменне ім’я комп’ютеру);
 Робота через мережу Інтернет (обслуговування віддалених філій) з можливістю
резервування шляхів в Інтернет через другий маршрутизатор (роутер);
 Робота з кількома Wi-Fi точками доступу з використанням резервування
(основна та резервна точки доступу)
Більш детальний опис можливостей контролерів надається у відповідній документації.
Для зворотньої сумісності підтримуються класичні контролери доступу DLK642, DLK642
Lite та NDC-F18/F16, які підключаються в систему за допомогою команднотранспортного контролеру NDC B052А.
Програмне забезпечення "U-Prox IP" працює під керуванням Windows XP SP3 та вище
(до Windows 10), та підтримує крім стандартних необхідні додаткові функції,
наприклад, індикацію подій на плані та врахування робочого часу.

Програмно-апаратний комплекс "U-Prox IP" – це сучасна, професійна система
контролю доступу, яка забезпечує комплексне вирішення багатьох задач при
мінімальних витратах та простоті в експлуатації.
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Про цей документ
Даний документ повністю описує процес установлення, налаштування та використання
програмного забезпечення системи контролю та керування доступом "U-Prox IP".
Документ містить як інформацію для інсталяторів, так і керівництво користувача
системи. Для вивчення необхідно вибрати ті розділи, які відповідають поставленій
задачі.
Розділи, в яких описані принципи побудови системи та її функціонування,
рекомендується вивчити і монтажникам, і користувачам. Інші розділи необхідні або
для користувачів, або для монтажників.

Важливі зауваження для монтажників
Будь ласка, прочитайте цей документ, навіть якщо ви вважаєте себе професіоналом в
галузі систем контролю та керування доступом. "U-Prox IP", як і будь-яка інша система,
має багато особливостей, без знання яких неможливо правильно налаштувати та
використовувати систему.
Уважно вивчивши керівництво, ви завжди зможете у майбутньому знайти відповіді на
питання, які будуть виникати в процесі роботи. Якщо дане керівництво не може надати
вам допомогу у вирішенні вашої проблеми, звертайтесь за консультацією
безпосередньо до компанії-розробника.

Терміни та поняття
Ідентифікатор
В системах керування доступом кожен користувач має ідентифікатор з унікальним
кодом. Ідентифікатори можуть мати вигляд пластикової картки, брелока та ін.

Зчитувач
Для читання кодів ідентифікаторів призначені зчитувачі, які підключаються до
контролерів СККД.
Існує кілька поширених типів ідентифікаторів та зчитувачів для них. При підключенні до
контролеру важливо, щоб був відповідним тип інтерфейсу між зчитувачем та
контролером.

PIN код
Якщо зчитувач має вбудовану клавіатуру, то в якості ідентифікатора може
використовуватись код, який вводиться з клавіатури. Зазвичай цей код називають PIN
кодом. Він може бути самостійним ідентифікатором, або бути доповненням до картки
або брелока. У цьому випадку після піднесення картки або брелока до зчитувача,
останній "очікує" введення PIN коду (певний запрограмований час).

10

Версія 3.040

http://u-prox.com

Двері
Місце, точка доступу, де безпосередньо виконується контроль доступу (наприклад,
двері, турнікет, які облаштовані відповідними засобами контролю).

Точка доступу
Див. Двері

Точка проходу
Точка проходу – це логічна одиниця СККД, яка керує проходом через двері в одному
напрямку, і яка складається зі зчитувача, контролера (або частини контролера),
виконуючого механізму. Таким чином, турнікет з контролем проходу в дві сторони
складає дві точки проходу, а двері зі зчитувачем тільки з однієї сторони – одну точку
проходу. Двері, які складаються з двох точок проходу, називаються двохсторонніми, а
двері, які складаються з однієї точки проходу – односторонніми.

Кнопка запиту проходу
У випадку односторонніх дверей для виходу з приміщення використовується кнопка,
яка підключена до контролеру, – кнопка запиту проходу. Відкривання дверей у будьякий інший спосіб: нажаттям кнопки на електрозамку, за допомогою ключа, і т.д. –
призводить до виникнення події "НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ".
Кнопка запиту проходу також може використовуватись для дистанційного відкривання
дверей.

Датчик дверей
Правильно спроектована СККД повинна контролювати стан точки проходу: положення
дверей, стріли шлагбауму, ротора турнікету і т.д. Завдяки цьому СККД може запобігати
ситуації, коли за одним ідентифікатором проходить кілька чоловік, двері після проходу
користувача залишились відчиненими і т.д.
Для цього до входу контролеру підключається магнітний датчик положення дверей,
датчик положення ротора турнікету, датчик положення стріли шлагбауму. Вхід, до
якого підключаються ці датчики, називається "Датчик" дверей.

Антидубль
Для запобігання ситуації, коли один користувач, що пройшов через двері керовані
СККД, передає свій ідентифікатор іншому, в контролері передбачена функція
антидубль. Якщо ця функція увімкнена, контролер відслідковує положення
ідентифікатору – в середині/зовні. При спробі повторного проходу в одному напрямку
контролер СККД відмовляє в доступі та генерує заборонне повідомлення
"АНТИДУБЛЬ".
Увімкнути функцію антидубль можна тільки якщо контролер керує двосторонніми
дверима.
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Глобальний антидубль
Відслідковування переміщення ідентифікатору через усі підконтрольні двері. При
глобальному антидублі виконується розподіл об’єкту на зони доступу, прохід в які
можливий через декілька дверей. При спробах повторного проходу,
несанкціонованого використання ідентифікатору в даних зонах, контролери СККД
відмовляють у доступі та генерують сповіщення ГЛОБАЛЬНИЙ АНТИДУБЛЬ: ДОСТУП
ЗАБОРОНЕНО.

Інтервал "час дверей"
При порушенні датчика дверей, відповідна точка проходу переходить в режим
"Тривога". Тривога не вмикається, якщо датчик порушено під час інтервалу "час
дверей". Інтервал починається, коли контролер дозволяє прохід користувачу.
Тривалість інтервалу задається при програмуванні. Час дверей закінчується при
порушенні та наступному відновленні датчика дверей.

Спроба підбору ідентифікатора або PIN-коду
У контролері передбачена функція, яка вмикає режим тривоги, якщо кілька разів
поспіль був пред'явлений незареєстрований в системі ідентифікатор або PIN-код.
Пред’явлення зареєстрованого ідентифікатору чи PIN-коду скидає лічильник кількості
спроб підбору ідентифікатору. При програмуванні контролера можна увімкнути цю
функцію та задати кількість спроб.

Розклади
При налаштуванні прав доступу користувачів вказуються інтервали часу та дати, за
якими дозволено прохід.
В контролері може зберігатися до 250 часових інтервалів, з яких можна скласти до 250
тижневих розкладів.
В контролері може зберігатися до 250 святкових днів, для яких можливе призначення
окремого розкладу.

Завантаження
Після програмування входів, виходів, прав доступу для власників ідентифікаторів та
інших налаштувань, необхідно виконати завантаження контролера. При завантаженні
дані про налаштування потрапляють з комп’ютера до контролера.

Тестові сигнали та тестовий період
Комунікатор IP контролера працює в режимі нотифікації, тобто при наявності події
(прохід, порушення шлейфу) ініціюється передача даних на сервер СККД.
Для відслідковування стану каналів зв’язку між контролером та сервером СККД
використовуються періодичні тестові сигнали – спеціальні пакети даних, які
повідомляють сервер про роботоспроможність контролера. Ініціатор їх відправки —
контролер. Сервер СККД контролює отримання таких сигналів в заданий проміжок
часу, який називається тестовим періодом.

12

Версія 3.040

http://u-prox.com

УСПК (Карткоприймач)
Пристрій збирання безконтактних карток. Спеціальний пристрій, який працює сумісно з
контролером доступу. Призначений для збирання недійсних карток співробітників,
карток відвідувачів при їх виході, та для надання доступу співробітникам з дійсними
ідентифікаторами (при цьому ідентифікатор повертається співробітникові).

Встановлення та планування системи "U-Prox IP"
Даний розділ призначено, в основному, для інсталяторів та адміністраторів системи.
Операторам системи можна вивчати даний розділ з метою ознайомлення з
характеристиками середовища, в якому працює система.

Робоче середовище
Програмне забезпечення "U-Prox IP" розраховане на роботу під керуванням ОС
сімейства Windows. Інші операційні системи непридатні для роботи "U-Prox IP".

Мінімальна конфігурація технічних та програмних засобів
Для роботи ПЗ "U-Prox IP" потрібен один комп’ютер. У зв’язку з тим, що до складу
системи входять IP контролери, необхідна наявність локальної мережі Ethernet, у якій
повинен використовуватись протокол TCP/IP (ПЗ) та протокол UDP (контролери).
Для роботи програмного забезпечення потрібні наступні технічні та програмні засоби:
Процесор

Intel Сeleron
Core Duo, від
2 GHz або
рівнозначний
йому AMD

Оперативна
пам’ять

Жорсткий
диск (вільне
місце)

Монітор

Мережа

Операційна система

від 2048 MB

4 GB та більше

1280x1024,
highest
32bit

Fast100Mb
Ethernet,

Windows XP SP3
Windows 2003 Server
Windows Vista
Windows 7
(окрім Starter Edition)
Windows 2008 Server
Windows 8
Windows 2012 Server
Windows 10
Windows 2016 Server

протокол
TCP/IP
протокол
UDP

Функціональні можливості програмного забезпечення
Кількість ідентифікаторів
Клієнт-сервер
Робочих місць (класичних)
Кількість дверей
Кількість контролерів
Підтримка обладнання:
IP контролери
NDC F18 IP

Не обмежено (65535)
Так
До 10
Не обмежено
Не обмежено

Так
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U-Prox IP100
U-Prox IP400
U-Prox IC A (антидубль)
U-Prox IC L (бездротові замки)
U-Prox HE
U-Prox HW
U-Prox IP500
U-Prox IC E (ліфтовий контролер)
U-Prox RM
U-Prox mini 485
U-Prox WRS485

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Класичні контролери:
NDC B052A
NDC F18/F16
DLK642
DLK642Lite
IP контролери
Глобальний антидубль
Система бездротових замків
Ліфтовий контролер
Редактор планів приміщень
Редагування та друк беджів
Фото та відео верифікація

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

E-mail та SMS сповіщення
Модуль Web доступу
Облік робочого часу

Всі
Так
Розрахунок на основі робочих
розкладів, звіт з робочого часу,
підсумковий звіт з робочого часу,
детальний додатковий звіт з
робочого часу.

Розширені налаштування обліку робочого часу
Звіти:
- звіт по дверях
- звіт по контролерах
- звіт по шлейфах контролерів
- звіт по виходах контролерів
- звіт по зчитувачах контролерів
- звіт по персоналу
- звіт по відвідувачах
- звіт по картках
- звіт з історії видачі карток
- звіт з історії змін бази даних
- звіт з прав доступу
- детальний звіт з прав доступу
- звіт з подій
- звіт по персоналу що відсутній
- звіт для служби безпеки
- звіт про місцезнаходження персоналу
- звіт по входу-виходу персоналу
кожен вхід-вихід

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
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перша та остання подія
запізнення
завчасний вихід
- звіт з правил робочого часу
- звіт з відхилень робочого часу
- звіт з робочого часу
- підсумковий звіт з робочого часу
- детальний додатковий звіт з робочого часу
- звіт по робочій території

Так
Так
Так
Так
Так
Так

Встановлення ПЗ "U-Prox IP" на ПК
Комплект поставки ПЗ «U-Prox IP» включає:
 Компакт-диск з дистрибутивом ПЗ та документацією в форматі PDF
Встановлення й перший запуск "U-Prox IP" має виконуватись користувачем з правами адміністратора.
Перед встановленням ПЗ рекомендується прочитати керівництво із встановлення, – файл Readme.htm
на компакт-диску з дистрибутивом ПЗ "U-Prox IP".
Процес встановлення
Опис процесу встановлення програмного забезпечення – серверного та клієнтського
робочого місця, Web сервісу, Desktop сервісу, ручного встановлення SQL сервера
знаходиться на інсталяційному диску у форматі html (див. файл Readme.html).
Опис також можна відкрити обравши пункту меню "Правила встановлення":

Планування системи
Загальні рекомендації
Вказані далі рекомендації та матеріали даного підрозділу адресовані адміністратору
системи, що визначає стратегію та тактику роботи. Рекомендується дотримання
наступних нескладних правил, які полегшать ваше життя:
1) До початку програмування системи, а також при внесенні будь-яких коректив в

конфігурацію системи, попередньо складіть чіткий план своїх дій, розпишіть
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необхідну для цього послідовність кроків. Необдумані дії можуть спричинити
необхідність часткового або навіть повного відновлення системи. Система "U-Prox
IP" досить проста в роботі, однак, за рахунок великого набору наданих
можливостей, навіть досвідчений користувач може заплутатись у функціях та
налаштуваннях.
2) При виникненні аварійних ситуацій або відновіть стан системи з архіву, або

зв’яжіться зі своїм монтажником для отримання необхідної консультації.
3) Без необхідності не відключайте прилади від системи, оскільки, в цьому випадку,

може виникнути невідповідність між інформацією, що зберігається в них, та
випливаюча звідси необхідність повторного завантаження конфігурації. Ця
операція проста, однак, до з’ясування невідповідності, ви можете отримати
ефекти, які вами не заплановані. Крім того, контролери дверей можуть зберігати
обмежену кількість подій. У разі тривалого відключення комп’ютера, найдавніші
події можуть бути безповоротно втрачені.
4) Регулярно (хоча б раз на тиждень, а краще - частіше) створюйте резервну копію

бази даних системи. Або НЕ відключайте (під час інсталяції системи) створення
автоматичних резервних копій даних системи. Це допоможе відновити систему
при збоях і неполадках ПК. Відновлення бази даних вручну може зайняти
тривалий час, аж до декількох тижнів.
5) Операторам "U-Prox IP" надавайте мінімальні права доступу, необхідні для

виконання ними своїх функцій. В іншому випадку, оператор, що не вивчив роботу
деяких компонентів ПЗ, але має до них доступ, може своїми необдуманими діями
привести програмне забезпечення в неробочий стан.
Планування системи
До початку програмування визначте функції системи і кожного з контролерів, їх
режими роботи, кількість і типи груп доступу, відповідні їм часові профілі.
Після того, як ви все це зробите, можна приступати безпосередньо до програмування
системи. Рекомендується послідовність дій, яка описана нижче.
Налаштування обладнання
В даний розділ слід заглянути в першу чергу. Для коректної роботи з обладнанням
необхідно вказати, до яких контролерів – які двері підключені, типи дверей
(односторонні, двосторонні, чи турнікет з імпульсним керуванням), параметри точок
проходу дверей (тип вхідного і вихідного замків дверей та час їх включення).
Необхідно також налаштувати параметри контролерів – вказати спосіб підключення
дверей, режими використання шлейфів і виходів.
Після налаштування контролерів необхідно вказати прилад для реєстрації карток. Це
може бути зчитувач любого контролеру або окремий настільний зчитувач, який
підключається до ПК по USB.
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Потім можна вказати кімнати, вхід до яких обмежується контрольованими дверима,
накреслити плани приміщень із зазначенням місць розташування кімнат, дверей і
контролерів.
При розгортанні системи глобального антидублю слід вказати зони доступу і визначити
приналежність до них контролерів та дверей.

Налаштування загальних параметрів персоналу
Якщо крім імені співробітника для вас мають значення ще якісь реквізити, їх можна
вказати в якості додаткових полів. Тому перед тим, як зайнятись наповненням бази
даних персоналу, рекомендується в налаштуваннях персоналу додати додаткові поля.
Беджі
Якщо ви плануєте видавати співробітникам крім пластикових карток ще й перепустки
спеціального формату, так звані беджі, або ж друкувати ці перепустки на пластикових
картках, то вам необхідно розробити шаблони беджів. На кожному шаблоні
розміщується текстова та графічна інформація, наприклад, назва і логотип фірми,
прізвище та фото співробітника.
Розклади
За допомогою розкладу вказується, в який час і в які дні надавати доступ
співробітникам і яким чином розраховувати робочий час. Продумайте які розклади
можуть повністю описати графік роботи всього персоналу і тільки потім введіть їх.
Розклади доступу повинні охоплювати проміжки часу, що відповідають початку і
закінченню робочого часу, адже в іншому випадку співробітник не зможе вчасно
потрапити на своє робоче місце.
На деяких підприємствах такі розклади вже визначені, наприклад, "Денний розклад" –
з 9:00 до 17:00, "Вечірній розклад" – з 16:00 до 24:00. Врахуйте, що співробітники
можуть приходити на кілька хвилин раніше початку робочого дня, а йти – на кілька
хвилин пізніше. Тому в розглянутому прикладі має сенс вказати "Денний розклад" "8:45-17:15", а "Вечірній розклад" – "15:45-24:00" та "0:00-0:15" (часові інтервали
повинні починатись і закінчуватись в межах однієї доби).
Пам’ятайте, що дверні контролери можуть підтримувати тільки певну кількість
розкладів певної структури. Для того, щоб визначити, скільки інтервалів протягом
однієї доби підтримується використовуваними контролерами, загляньте у відповідну
документацію.
Персонал
"U-Prox IP" підтримує ієрархічну структуру персоналу підприємства. Кожен співробітник
може входити тільки в одну групу. Кілька таких груп можуть входити в іншу групу більш
високого рівня ієрархії. Рівень вкладеності груп одна в іншу не обмежений. Наприклад,
ви можете створити групу "Співробітники", в ній створити підгрупу "Цех №1", в ній –
підгрупу "Плановий відділ", а вже в "Плановому відділі" вказати співробітників.
Співробітників можна вказувати як в "Плановому відділі", так і в групі "Цех №1".
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Наприклад, співробітника "Іванов І.І." – в групі "Співробітники", а "Петров П.П." – в групі
"Плановий відділ":

Надалі для кожного співробітника або групи можна задати свою схему доступу. Якщо
будь-яка група має схему доступу, то цю схему успадкують усі співробітники, для яких
не заданий свій доступ і які входять до складу цієї групи або будь-якої її підгрупи, яка
також не має свого доступу. Якщо в розглянутому вище прикладі для групи
"Співробітники" вказати доступ
-

Центральна прохідна-8:00-19:00

а для групи "Цех №1" –
-

Центральна прохідна - 8:00-19:00

-

Цех №1 – прохідна - 9:00-18:00

то Іванов І.І. отримає доступ тільки через центральну прохідну, а Петров П.П. – ще і в
цех №1.
Для ідентифікації кожного співробітника необхідно вказати його ім’я і видати йому
одну або кілька карток. Можна також задати фотографію і додаткові текстові поля.
Коди карток заносяться в базу даних зі зчитувача для реєстрації карток, фотографія – з
файлу на диску, зі сканеру або цифрового фотоапарату.
Для обліку робочого часу необхідно задати схему робочого часу. У цій схемі вказуються
кімнати, в яких може працювати даний співробітник, розклад робочого часу і
допустимі відхилення, наприклад, запізнення не більше ніж на 5 хвилин.
Крім усього перерахованого вище, співробітнику можна призначити і надрукувати
один бедж.

18

Версія 3.040

http://u-prox.com

Відвідувачі
Іноді виникає необхідність забезпечити короткотерміновий доступ сторонніх на
територію підприємства. Для цієї мети необхідно призначити маршрути з доступом в ті
відділи, в які приходять відвідувачі, і завчасно виконати завантаження всіх контролерів,
що дозволить виконувати швидке завантаження інформації про тимчасові картки
відвідувачів в усі контролери, що надають доступ таким карткам в кімнати, що входять
до маршруту.
Звіти
"U-Prox IP" надає можливість формування та друку різного роду звітів: звіти про події
доступу і звіти по робочому часу. Як правило, такі звіти формуються щодо певних груп
співробітників або пристроїв. Якщо таких груп порівняно небагато, то не складе
великих труднощів сформувати, наприклад, всі необхідні звіти по робочому часу з
використанням єдиного шаблону. Для цього достатньо буде кожен раз перед друком
вказувати необхідну групу співробітників для звіту. Але якщо таких груп багато, то має
сенс для кожної з них створити власний шаблон звіту, наприклад, звіт по цеху №1, звіт
по цеху №2 і т.д. Подумайте, які звіти вам будуть потрібні і створіть для кожного свій
шаблон. Якщо це буде зроблено, то для формування будь-якого звіту знадобиться не
більше хвилини.
Відеоверифікація
"U-Prox IP" надає можливість інтеграції з системою відеоспостереження "Лінія", DVRами і NVR-ами Dahua, Hikvision, RCI, Tecsar, Pinetron та Partizan. Це дозволяє
переглядати відео з камер в реальному часу, виводити окреме вікно відео з камери,
пов’язаної з контролером, що спрацював (або його елементом), і переглядати
відеоархів з прив’язкою до подій доступу, які відбулися в системі.
Для включення даного функціоналу потрібно в розділі "Обладнання" створити і
налаштувати об’єкт DVR (інтерфейс відеоспостереження), і його відеовходи (камери).
Кожній з камер можна задати реакцію на встановлені в системі контролери доступу
або їх елементи (входи, точки проходу і т.д.).
При інтеграції з системою відеоспостереження "Лінія" на комп’ютері з ПЗ "U-Prox IP"
повинно бути встановлено ПЗ "Лінія" (клієнт) версії 6.6.2 або вище. Його можна
завантажити з сайту http://www.devline.ru
E-mail і SMS сповіщення
"U-Prox IP" надає можливість відправки повідомлень про події системи за допомогою
e-mail та / або SMS.
Відправлення e-mail повідомлень здійснюється по протоколу SMTP як у відкритому
вигляді, так і з підтримкою шифрування (TLS). Програма може бути налаштована для
відправки e-mail повідомлень через поштовий сервер підприємства, або через
публічний поштовий сервіс (наприклад, gmail.com, ukr.net і т.д.).
Відправлення SMS повідомлень здійснюється
підключеному до сервера "U-Prox IP" по USB.
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Робота з програмним забезпеченням
В цьому розділі подана інформація по роботі з програмним забезпеченням системи.
Воно описано в послідовності, запропонованій в попередньому розділі.

Вхід в систему
Для запуску "U-Prox IP" запустіть файл UProxIP.EXE з каталогу, в який було встановлено
програмне забезпечення.
Перший запуск повинен виконувати оператор з правами системного адміністратора.
На екрані з’явиться вікно входу до системи:

Необхідно ввести логін, пароль і натиснути кнопку "OK". Якщо з моменту установки
системи ви ще не додали жодного користувача, то логін і пароль не обов’язкові. У
цьому випадку нічого не вводьте, а відразу натисніть кнопку "OK". При цьому вам
будуть доступні всі функції системи.
Як тільки буде зареєстрований хоча б один користувач, вхід в систему буде можливий
тільки для зареєстрованих користувачів. Кожному такому користувачеві відкриються
тільки дозволені адміністратором функції системи.
Для автоматичного входу в систему для зареєстрованих користувачів існує функція
автоматичної авторизації. Для її активації в реєстрі необхідно прописати логін і пароль:
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
DefaultLogin:string="ім’я оператора"
DefaultPassword:string="пароль"
Блокування і розблокування робочого місця
Для забігання несанкціонованого доступу до системи в разі відсутності оператора
введена можливість блокування.
Блокування виконується якщо оператор натисне комбінацію клавіш Ctrl-Alt-L або через
головне меню – "Дії", "Заблокувати програму".
Під час блокування продовжують відображатись всі вікна ПЗ "U-Prox IP", але поверх
цих вікон відображається вікно вводу логіну і пароля.
Під час блокування припиняється видача сигналів тривоги.
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Розблокувати ПЗ "U-Prox IP" може той же оператор, що її заблокував, або інший
оператор. Якщо повноваження оператора, який розблокував програму, вужчі, ніж
повноваження оператора, який заблокував програму, то частина вікон буде закрита.
Якщо, навпаки, повноваження після розблокування ширші, то невидимі вікна
автоматично не відкриваються, але їх можна відкрити вручну.
Події блокування і розблокування відображаються як завершення та початок сеансу
роботи оператора відповідно. Дану можливість можна використовувати при позмінній
роботі операторів для передачі зміни.

Головне вікно програми
Після завантаження програми на екрані ПК з’явиться головне вікно, яке зображено на
малюнку нижче.

У верхній частині вікна розташоване головно меню, що містить посилання на основні
дії, які необхідно виконувати при роботі з системою. Під ним знаходиться панель
інструментів, що містить кнопки швидкого доступу до елементів меню. Конфігурація
елементів керування залежить від прав доступу оператора, що працює з системою.
У верхній частині розташоване вікно подій, в якому відображаються отримані
комп’ютером події. Вікон подій може бути кілька.
В лівій частині вікна – панель об’єктів. На ній відображені всі наявні в системі об’єкти –
плани, кімнати, двері, контролери, співробітники та ін.

21

Версія 3.040

http://u-prox.com

Головне меню
 Об’єкт підменю створення і видалення різних об’єктів системи (див.
нижче "Створення, видалення та редагування об’єктів")
 Додати
 Обладнання











Пристрій
o Автоматичне знаходження
o U-Prox IP100
o U-Prox IP400
o NDC F18 IP
o -------------------o U-Prox IP500
o U-Prox IP510
o U-Prox IP550
o U-Prox IP560
o U-Prox IC L
o U-Prox HE
o U-Prox HW
o -------------------o U-Prox IC E
o -------------------o U-Prox IC A
o -------------------o NDC F-18
o NDC F-16
o DLK642
o DLK62 Lite
o NDC-B052
Двері
План
Кімната
Група кімнат
Шлейф
Тип індикації шлейфів
Керування за розкладом
Ліфт

 Персонал






Група дверей
Група співробітників
Співробітник
Картка
Відвідувач
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Розклад
Маршрут для відвідувачів
Призначення робочого графіку
Виняток робочого часу
Тип винятку робочого часу
Коригування місцезнаходження персоналу
Бедж
Шаблон робочого графіку
Поле
Набор полів
Користувач

 Звіти






























Звіт з подій
Звіт з робочого часу
Підсумковий звіт з робочого часу
Детальний додатковий звіт з робочого часу
Звіт по входу-виходу персоналу
Звіт по персоналу що відсутній
Звіт для служби безпеки
Звіт по робочій території
Звіт про місцезнаходження персоналу
-------------Звіт по дверях
Звіт по контролерах
Звіт по шлейфах контролерів
Звіт по виходах контролерів
Звіт по зчитувачах контролерів
-------------Звіт по персоналу
Звіт по відвідувачах
Звіт по картках
Звіт з історії видачі карток
Звіт з історії змін бази даних
Звіт з прав доступу
Детальний звіт з прав доступу
Звіт з правил робочого часу
Звіт з відхилень від робочого часу
-------------Копіювати вибраний звіт
Група звітів
Швидкий запит

 Видалити
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 Дії



















Друк беджів
Видалення подій
Налаштування
Заблокувати програму
-----Пошук картки
Деактивувати картку відвідувача
Перемістити картку до "незадіяних"
Доступ до завершення доби
Заборона доступу
-----Швидкий запит
Вибрати призначення робочих графіків
Вибрати винятки робочого часу
Налаштування взаєморозміщення дверей і кімнат
Перевірка доступу
Швидка зміна параметрів персоналу
Відправити сповіщення

 Вікно -

розташування вікон на робочому просторі

 Закрити
 Каскад
 Зверху вниз
 Зліва направо
 Згорнути все
 Вирівняти
------------------------ Фото- та відеоверифікація
 Нове вікно подій
 Нове вікно місцезнаходження персоналу
 Вікно керування
 Панель об’єктів
 Статистика по картках
 З’єднання з базою даних
 Вікно відеоспостереження
 Про програму
-------------------------Список відкритих вікон

24

Версія 3.040

http://u-prox.com

Інформаційні об’єкти і дерево об’єктів
Всі
дані
системи
зберігаються
в
інформаційних блоках, які називаються
об’єктами. Кожен об’єкт системи відповідає
реальній людині, пристрою, приміщенню або
події. Система відображає всі об’єкти на
панелі об’єктів у вигляді декількох
ієрархічних
списків,
які
називаються
деревами. У процесі викладення матеріалу ви
ознайомитесь з деревом обладнання,
деревом персоналу і деревом звітів.
Дерево складається з багатьох елементів
різного рівня ієрархії. На верхньому рівні
розташовані найбільш загальні, групуючі
об’єкти.
Підлеглими
(або
дочірніми)
елементами є об’єкти, які залежать від вузла
вищого рівня.
Наприклад, в елементі дерева обладнання "Плани" містяться всі плани. Дочірніми
елементами вузла "Робоче місце" є контролери, які підключені до нього.

Створення, видалення і редагування об’єктів
В даному розділі викладається механізм створення, видалення і редагування об’єктів,
спільний для всіх ситуацій, які виникають при роботі з системою. Робота з конкретними
об’єктами буде розглядатись в інших розділах по мірі необхідності.
Як згадувалось вище, для виконання своїх функцій система повинна знати про реальні
об’єкти. Наприклад, їй необхідно знати які підключені двері і контролери, які
співробітники працюють на підприємстві і т.д. Ви можете створити всі потрібні об’єкти і
вказати про них необхідну інформацію.
Для того щоб створити об’єкт, необхідно клацнути лівою кнопкою миші на пункті
головного меню "Об’єкт", потім на підпункті "Додати". На екрані з’явиться меню, що
містить типи об’єктів, які можна створити. Виберіть пункт "Обладнання", а з нього той
пункт меню, який відповідає типу створюваного об’єкту, наприклад, "Двері":
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Нові двері з’являться на панелі об’єктів системи в папці "Відключені пристрої". Для
того, щоб вказати інформацію про ці двері, клацніть на них правою кнопкою миші.
З’явиться допоміжне, контекстне меню. Контекстне меню частково дублює головне
меню системи, але з ним зручніше працювати. Виберіть пункт "Параметри" (клацніть
на цьому пункті лівою кнопкою миші).

На екрані з’явиться вікно, в якому можна ввести інформацію про ці двері:
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Для об’єктів різних типів необхідно вказувати різну інформацію, тому вікно параметрів
буде виглядати по-різному. Більш детально це буде обговорюватись в наступних
розділах.
Якщо актуальність будь-якого об’єкту втрачена, його необхідно видалити. Наприклад,
звільнився співробітник або в процесі ремонту замість дверей була зведена стіна. Для
того щоб видалити такі двері, спочатку необхідно видалити їх на панелі об’єктів. Для
цього клацніть на них лівою кнопкою миші. Потім виберіть пункт головного меню
"Об’єкт", підпункт "Видалити". Після цього виділені двері будуть видалені.
При видаленні об’єкту всі пов’язані з ним дані, наприклад, події доступу, додаткові
налаштування його параметрів, будуть видалені. Тому для збереження даних введені
додаткові можливості. Наприклад, в дереві обладнання слід використовувати папку
"Відключені пристрої", в налаштуваннях персоналу – папку "Звільнені" для персоналу і
папку "Відвідувачі без карток" для разових відвідувачів.
Також можливе переміщення об’єкту чи кількох об’єктів, використовуючи стандартні
комбінації клавіш “Вирізати” (Ctrl-X) і “Вставити” (Ctrl-V). Для цього виділіть необхідні
двері (або кілька дверей, використовуючи клавіші Shift – для неперервного виділення,
або Ctrl для вибору кількох дверей, що знаходяться в різних місцях дерева). Натисніть
Ctrl-X, потім перейдіть в нову групу кімнат і натисніть Ctrl-V.
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Налаштування роботи системи
Додавання користувачів
Для захисту системи від несанкціонованого втручання передбачений спеціальний
механізм реєстрації користувача при старті системи. Ця процедура називається входом
в систему й полягає в тому, що для отримання доступу до даних і функцій системи
користувач повинен ввести свій логін і пароль.
Якщо користувач з таким логіном і паролем присутній в базі даних, то відкриється
головне вікно "U-Prox IP", надаючи користувачу можливість працювати з системою.
Якщо в базі даних присутня інформація про користувачів, але введений логін і пароль
не відповідають жодному з них, то головне вікно не буде відкрито і невідомий
користувач не зможе нічого зробити з системою.
Якщо ж в базі даних нема жодного користувача, то вхід в систему виконується по будьякому логіну і паролю. Саме в такому стані знаходиться база даних відразу після
установки на комп’ютер. Тому перше, що необхідно зробити для захисту системи – це
додати легальних користувачів і дозволити їм доступ до необхідних функцій.
Відкрийте дерево персоналу. Натисніть праву кнопку миші на папці "Користувачі".
З’явиться контекстне меню. Виберіть пункт "Додати", "Користувач". З’явиться вікно
редагування параметрів нового користувача.

В полі "Логін" необхідно ввести логін користувача, який він буде вводити при вході в
систему. В полі "Пароль" необхідно ввести його пароль. В полі "Підтвердження
паролю" необхідно ввести пароль ще раз, щоб уникнути помилки вводу. Група полів
"Повноваження" містить елементи, що відповідають кожній з можливих функцій.
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Необхідно поставити позначку в тих полях, які відповідають дозволеним для даного
користувача функціям.
Всі можливі функції наведені в таблиці:
Функція

Коментар

Адміністратор

Додавання, видалення і редагування користувачів

Налаштування обладнання

Налаштування контролерів і дверей, редагування кімнат і планів,
перегляд подій і станів пристроїв

Введення даних персоналу

Редагування додаткових полів персоналу, введення ієрархії
персоналу, введення даних про персонал (виключаючи доступ і
робочий час), редагування беджів

Права доступу персоналу

Редагування розкладів і прав доступу персоналу, робота з
ієрархією персоналу

Робочий час персоналу

Редагування розкладів і робочого часу персоналу, складання
робочих графіків та виключень, робота з ієрархією персоналу

Формування звітів

Робота зі звітами

Керування обладнанням

Перегляд подій і станів обладнання, планів, вікон фотоверифікації, керування обладнанням

Охоронець

Перегляд подій і станів обладнання, планів, вікон фотоверифікації без можливості керування обладнанням

Робота з відвідувачами

Повноваження на реєстрацію, введення відвідувачів і активацію
їх карток. Операторам з такими повноваженнями доступні
функції роботи з невикористовуваними картками і картками
відвідувачів.

При створенні першого оператора йому автоматично надаються адміністративні повноваження. При
редагуванні повноважень адміністратора, якщо він є єдиним адміністратором, адміністративні
повноваження у нього відключити не можна.
Для підтвердження вводу натисніть кнопку "OK", для відміни – кнопку "Скасувати".
Для того щоб змінити параметри якогось користувача, наприклад, змінити його пароль
або набір дозволених функцій, двічі клацніть на ньому лівою кнопкою миші.
Якщо якийсь користувач більше не буде працювати з системою, його необхідно
видалити. Клацніть правою кнопкою миші на цьому користувачу і виберіть пункт
контекстного меню "Видалити".
При видаленні адміністратора, якщо він є єдиним адміністратором, а в базі даних є інші оператори
без адміністративних повноважень, видається попередження про це і видалення не відбувається.
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Загальні параметри налаштування системи
Періодичне завантаження контролерів
Для коректної роботи системи необхідно щоб дані в контролерах відповідали даним,
які введені оператором. І при завантаженні контролерів не виникало збоїв. Виберіть
пункт головного меню "Дії", "Налаштування". З’явиться вікно для налаштування.
Виберіть закладку "Завантаження контролерів":

В процесі роботи іноді виникає необхідність у завантаженні контролерів для
поновлення даних в пристроях без участі оператора. У таких випадках
використовується "Автоматичне завантаження контролерів".
Виберіть пункт "Увімкнути автоматичне завантаження". В полі "Робоче місце" буде
відображене ім’я вашого комп’ютеру – це назва робочого місця, яке виконуватиме
автоматичну синхронізацію.
Якщо "U-Prox IP" не запущені постійно, але необхідно виконувати автоматичне завантаження, то в
поле "Робоче місце" необхідно ввести значення (Service).
Далі виберіть часовий проміжок "Від" і "До" – це період, під час якого буде відбуватись
завантаження контролерів. Задайте достатньо великий проміжок часу, тому що
завантаження на великих комплексах контролерів може тривати доволі довго.
Пункт "Разове завантаження" дозволяє запустити автоматичне завантаження тільки
один раз. Після того як контролери будуть завантажені, автоматична синхронізація
відключиться. Пункт "Увімкнути автоматичне завантаження" буде відключений. Це
дозволить зробити автоматичну синхронізацію тільки один раз.
Перед автоматичним завантаженням контролерів введена 30 секундна затримка.
З’явиться вікно, в якому оператор зможе натиснути "Скасувати", тим самим скасувавши
автоматичне завантаження.
Для перевірки коректності інформації, що була завантажена, виконується порівняння
CRC даних. Якщо CRC не співпадають, виконується кілька повторних спроб
завантаження. Якщо після кількох спроб CRC не співпадають, то в журналі подій
реєструється подія "Помилка завантаження контролера".
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Для включення цього режиму виберіть пункт "Повторити завантаження у випадку
збою". Далі введіть кількість спроб завантаження – скільки разів система спробує
завантажити контролери. Виберіть пункт "Реєструвати подію невдалого завантаження"
для реєстрації в журналі подій про невдале завантаження.
Повідомлення про помилку завантаження також генерується у випадку виникнення
помилки на підготовчій стадії завантаження контролерів.

Параметри журналів подій
Для зручності використання і прискорення роботи з базою даних реалізована
підтримка кількох журналів подій. Ця функція дає можливість створювати файли
журналів заданого розміру, використовувати автоматичне видалення застарілих
журналів.
Виберіть пункт головного меню "Дії", "Налаштування". З’явиться вікно для
налаштування. Виберіть закладку "Параметри журналів подій":

У верхній частині розташовані поля для керування видаленням застарілих журналів
подій. Виберіть пункт "Увімкнути автоматичне видалення застарілих журналів". Поля
"Термін давності" стануть активними. Виберіть термін, по завершенні якого будуть
видалятися журнали. Наприклад: 5 Місяців. Застарілі журнали автоматично
видаляються системою тільки при додаванні нових подій.
У нижній частині розташовані поля для керуванням розміром журналу. Виберіть пункт
"Увімкнути перевірку розміру журналів". Поле "Максимальний розмір журналу" стане
активним. Введіть розмір файлу (в мегабайтах), при досягненні якого поточним
журналом подій стане автоматично створений новий журнал. Наприклад: 1600.
На закладці "Список журналів подій", знаходиться список файлів, що містять журнали
подій, їх розмір в мегабайтах, а також часовий проміжок подій у цьому журналі. Кнопка
"Видалити" призначена для ручного видалення журналів, які не є поточними.
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За замовчуванням автоматичне видалення застарілих журналів відключене, а
перевірка на максимальний розмір журналу включена і розмір файлу дорівнює 1600
МБ.
Якщо на робочому місці встановлена СУБД Microsoft SQL Server Desktop Edition (MSDE), обов’язково
включіть перевірку розміру журналу і вкажіть розмір файлу не більш 1600 МБ. Це обмеження
продиктовано особливостями СУБД.

Додаткові налаштування роботи системи
Для зручності використання та прискорення роботи з системою реалізоване
налаштування опцій системи.
Виберіть пункт головного меню "Дії", "Налаштування". З’явиться вікно для
налаштування. Виберіть закладку "Різне":

Для прискорення роботи з даними персоналу реалізована підтримка додаткових
параметрів, які дозволяють включати чи вимикати перегляд списку всіх співробітників,
а також включати чи вимикати парні події доступу для розрахунку робочого часу.
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Якщо увімкнути опцію “Увімкнути перегляд каталогу персоналу”, то при виділенні
каталогу “Персонал” (закладка “Персонал”) праворуч від дерева на панелі об’єктів
буде відображатись список всіх співробітників. Якщо вимкнути – відображатись нічого
не буде. Це корисно при великій кількості співробітників.
Якщо увімкнути опцію “Увімкнути пари подій (доступ заборонено + замок відкрито =
доступ дозволено)”, то пара поспіль повідомлень “Доступ заборонено” і “Доступ
надано по команді оператора” буде вважатись наданням доступу і враховуватись при
розрахунку робочого часу. В іншому випадку такі пари подій ігноруються, а
розглядаються тільки події “Доступ дозволено”, і розрахунок робочого часу працює
швидше.
Якщо увімкнути опцію “Не відображати номера рядків у звітах”, то в звітах не будуть
відображатись номера рядків.
Якщо увімкнути опцію "Використовувати спрощений редактор доступу", то у вікні
редагування доступу буде використана спрощена форма призначення доступу. (Див.
пункт "Додавання нової групи").
Якщо увімкнути опцію "Використовувати спрощений редактор дверей", то у вікнах
параметрів звітів буде використана спрощена форма вибору дверей:

Якщо увімкнути опцію "Відображати картки фільтрованого персоналу", то в дереві
персоналу на панелі об’єктів будуть відображатись всі картки персоналу, які пройшли
фільтр (не залежно від того, чи пройдуть ці картки через фільтр).
Якщо увімкнути опцію "Дозволити введення виключень робочого часу заднім числом",
то оператор може записати в базу даних виключення робочого часу з періодом, що
включає минулий час (перевірка періоду виключення робочого часу не виконується, і
допускається любий період), інакше оператор отримає повідомлення про помилку.
Якщо увімкнути опцію "Маскувати перепрацювання під час перерви", то в цьому
режимі функція обліку робочого часу не вважає перепрацюванням перебування на
робочому місці під час перерви, який задається розкладами правил категорії
"Перерва". Цей режим необхідно використовувати, наприклад, в тих випадках, коли
їдальня знаходиться на території підприємства і не обладнана контролерами,
внаслідок чого немає можливості проконтролювати, чи дійсно співробітник знаходився
на робочому місці під час обіду, чи виходив до їдальні.
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Якщо опція "Використовувати локальні звукові налаштування подій" вимкнена, то
звукові налаштування подій будуть зберігатись у базі даних. При відображенні подій у
вікнах подій програється звуковий файл, ім’я якого зберігається в базі даних. Якщо ця
опція увімкнена, то звукові налаштування подій будуть зберігатись у системному
реєстрі, в такому розташуванні:
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A2SOFTIN\UProxIP\2.00\Sounds]
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
Параметр "Якість при JPEG-компресії", використовується при запису фотографій
співробітників і інших зображень в базу даних. При запису вони будуть стискатись по
JPEG-алгоритму з урахуванням заданої величини, що приймає значення від 0 до 100.
Значення "100" відповідає максимальній якості і максимальному об’єму зображення,
"1" - мінімальній якості і мінімальному об’єму. Значення "0" відповідає налаштуванням
зображення при читанні його з файлу чи отриманні зі сканеру.
Параметр "Розмір вікна подій (в рядках)" дозволяє налаштовувати кількість
відображуваних рядків у вікні подій. За замовчуванням кількість рядків дорівнює 100.

Параметри карток відвідувачів
При створенні відвідувачів термін дії карток за замовчуванням можна задати,
встановивши глобальний параметр "Термін дії карток відвідувачів по замовчуванню".
Виберіть пункт головного меню "Дії", "Налаштування". З’явиться вікно для
налаштування. Виберіть закладку "Відвідувачі":

На закладці встановіть необхідне значення терміну дії картки, яке може приймати
значення "На 24 години", "До кінця поточної доби" і "До вказаних дати та часу" (в
цьому випадку потрібно задати дату та час).
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Сигнали тривоги
В процесі роботи при виникненні тривожних подій потрібно на них звернути увагу
оператора. Для цього необхідно налаштувати відображення сигналів тривоги.
Виберіть пункт головного меню "Дії", "Налаштування". З’явиться вікно для
налаштування. Виберіть закладку "Сигнали тривоги":

Для увімкнення цієї опції виберіть пункт "Увімкнути сигнали тривоги".
В полі "Таймаут" встановіть час. Протягом цього часу, після появи тривожної події,
наступні такі ж події не будуть відображатись у вікні тривоги.
При натисканні на кнопку "Фільтр подій" з’явиться вікно налаштувань фільтру подій, в
якому необхідно налаштувати потрібні параметри виникнення тривожної події (див.
пункт "Фільтр подій").
Для вибору полів, які будуть відображатися у вікні тривожної події необхідно натиснути
на кнопку "Поля" і у вікні, що з’явиться, налаштувати поля (див. пункт "Параметри
таблиці").
Для вибору виду шрифту, який буде використовуватись для відображення подій,
необхідно натиснути на кнопку "Шрифт". З’явиться стандартне вікно налаштування
виду шрифту, де можна налаштувати стиль, вид, розмір і колір шрифту.
Історія змін баз даних
Для реєстрації змін бази даних, тобто при виконанні дій оператора по зміні даних в
базі, для відстеження можливо некоректних дій оператора, необхідно вказати події що
цікавлять.
Виберіть пункт головного меню "Дії", "Налаштування". З’явиться вікно для
налаштування. Виберіть закладку "Історія змін баз даних":
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На закладці "Історія змін баз даних" можна вибрати типи змін, які необхідно
враховувати в процесі роботи. Для економії простору в базі даних, рекомендується
вибрати найнеобхідніші зміни. Історія змін зберігається в головній базі даних.
Щоб відмітити всі типи змін, натисніть кнопку "Вибрати все".
Для скасування всіх відміток типів змін натисніть кнопку "Скасувати все".
Історію змін бази даних можна переглянути, створивши "Звіт з історії змін бази даних".
Налаштування реєстрації карток
Закладка "Реєстрація карток" служить для вибору форми назв карток при їх реєстрації, і
призначення стандартного пристрою реєстрації по замовчуванню.
Виберіть пункт головного меню "Дії", "Налаштування". З’явиться вікно для
налаштування. Виберіть закладку "Реєстрація карток":

Для призначення стандартного пристрою реєстрації слід з випадаючого списку вибрати
пристрій. Це може бути як настільний зчитувач (наприклад, U-Prox Desktop), так і
найближчий контролер доступу.
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Включення опції "Назви карток у форматі 000,00000 – 255,65535" перемикає
відображення назв карток при реєстрації з повного (код картки в шістнадцятковому
форматі, десять знаків, п’ять байт) на скорочений формат (представлений в
десятковому вигляді, перші знаки до коми – код виробника, далі - код картки).
Подання коду картки в скороченому форматі дає інформацію тільки про останні три
байти повного коду. Тому при реєстрації карток з різними кодами в старших двох
байтах, але з однаковими кодами в скороченому форматі в їх назви додається числове
закінчення. Наприклад, "177,11345", "178,11345[1]", "179,11345[10]".

Налаштування SMS сповіщень
Закладка "SMS-сповіщення" служить для налаштування
програмного забезпечення з GSM модемом для SMS розсилок.

параметрів

роботи

Після вибору способу відправлення "GSM модем" на закладці налаштувань слід
вибрати порт, до якого підключений модем, і встановити швидкість передачі даних (в
бодах):

Налаштування e-mail сповіщень
Закладка "E-mail-сповіщення" доступна при наявності модулю "SMS і e-mail сповіщень"
і служить для налаштування параметрів роботи програмного забезпечення з сервером
електронної пошти.
При налаштуваннях потрібно:


включити опцію "Email-сповіщення увімкнуті",



вибрати тип з’єднання – шифроване чи звичайне



вказати адресу SMTP серверу, і його порт



вказати ім’я користувача SMTP серверу, і його пароль

При з’єднанні з сервером SMTP по локальній мережі зазвичай використовується коротке ім’я
користувача, під час роботи в мережі Інтернет – повне з зазначенням домену (наприклад, коротке
ім’я - acs.u-prox.ip , повне - acs.u-prox.ip@ukr.net)
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ввести ім’я відправника e-mail
<електр.пошта@пошта.дм> )



Вказати тему листів, що відправляються

(допускається

у

форматі

ІМ’Я

Подальше налаштування e-mail сповіщень:
– додайте шаблони повідомлень і налаштуйте їх зміст;
– додайте отримувачів сповіщень, і налаштуйте для них списки об’єктів та подій (закладка "Фільтри
подій"в параметрах отримувачів сповіщень), за якими будуть відправлятися повідомлення.
Зміщення часу початку відтворення відеоархіву
Даний параметр дозволяє задати параметр зміщення початку відтворення відео при
перегляді відеоархіву відносно часу події, що відбулась.

Архівування та відновлення бази даних
Для відновлення працездатності системи після виходу з ладу магнітних носіїв
інформації, на яких зберігалась база даних, необхідно замінити несправні носії,
перевстановити "U-Prox IP" і відновити базу даних.
Для того щоб не набирати всю інформацію вручну, в процесі інсталяції ПЗ
налаштовується регулярне резервування БД (1 раз на добу). База даних зберігається в
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зазначеному каталозі у вигляді файлів UProxIPDB_рр_мм_дд_гг_хх_сс (основна база) і
UProxIPDB_рр_мм_дд_гг_хх_сс_add_N (додаткові журнали подій, див. пункт
"Параметри журналів подій") (рр, мм, дд, гг, хх, сс – рік, місяць, день, години, хвилини і
секунди на момент створення резервної копії, а _add_N – номер додаткового журналу
подій). Ці файли необхідно перемістити до архіву – на зовнішні носії, наприклад,
CD/DVD або USB flash.
Для відновлення бази даних зупиніть "U-Prox IP" і скопіюйте архівну копію в каталог на
жорсткому диску. Запустіть ПЗ AcsMaintenance, і виконайте відновлення БД. Вручну
необхідно буде внести тільки ті зміни, які не попали до архіву.
При архівації або відновленні бази з резервної копії виконується стискання бази даних.
При цьому файли UProxIP_*_log.ldf усікаються, видаляються застарілі службові дані MS
SQL, що там зберігаються.

Запуск утиліти AcsMaintenance необхідно виконувати на сервері. При запуску утиліти з клієнта буде
видано попередження і утиліта завершить свою роботу.

Видалення подій
В процесі експлуатації системи в базі даних накопичується велика кількість подій. Деякі
з цих подій стають непотрібними, наприклад, події річної давності. Для економії
дискового простору, такі події можна видалити.
Перед видаленням подій обов’язково виконайте архівування бази даних!
Виберіть пункт головного меню "Дії", "Видалення подій". З’явиться вікно для
видалення подій:

У верхній частині вікна розташовані поля, в яких вказується діапазон дати і часу подій,
що видаляються. Для швидкого задання стандартних діапазонів – минулі або поточні
місяці, тижні або дні – призначені шість кнопок під полями діапазону.
Якщо необхідно видалити не всі події за вказаний період, а тільки події деяких
співробітників чи пристроїв, необхідно натиснути кнопку "Фільтр подій" і вказати
параметри подій, що видаляються. Більш докладно роботу вікна фільтру події описано
нижче в розділі "Фільтр подій".
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Якщо необхідно видалити всі події, незалежно від періоду, необхідно натиснути кнопку
"Видалити всі події".

Раніше згадувана процедура видалення журналів подій працює з цілими журналами, і не дає
можливості опрацювати довільну вибірку подій, але виконується набагато швидше.

Вікно підключень до бази даних
Вікно "Підключення до бази даних" призначено для відслідковування підключень до
бази даних та перегляду навантаження на систему.
Для того, щоб відкрити вікно, необхідно вибрати пункт головного меню "Вікно"
підпункт "З’єднання з базою даних" або натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Alt-B.
З’явиться наступне вікно:

Дане вікно доступне тільки для користувачів з правами адміністратора.
– (Service) – відображає підключення служби програми "Сервіс обладнання U-Prox IP"
– U-Prox IP – відображає підключення програм клієнта U-Prox IP, локального і віддалених
– .Net SqlClient Data Provider – відображає підключення програми WEB сервера U-Prox IP

Фільтри та пошук
Якщо в системі присутня невелика кількість пристроїв, то знайти необхідний не складе
труднощів. Але зі зростанням системи цей процес буде займати все більше й більше
часу. Для вирішення цієї проблеми ви можете скористуватись фільтром. У фільтрі
вказується як повинні називатись пристрої, які необхідно відображати в дереві
обладнання, які типи об’єктів відображати (контролери, кімнати і т.д.), а також деякі
параметри об’єктів.
Фільтри можна використовувати не тільки для дерева обладнання, але і для дерева
персоналу й дерева звітів. Вікно фільтру відображається на панелі об’єктів під деревом
обладнання. Спочатку на екрані присутнє тільки поле для фільтрування по імені:
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Найпростіший фільтр
Введіть в поле "Назва" частину імені об’єктів, які цікавлять, наприклад, "Цех", і
натисніть кнопку "Застосувати". В дереві обладнання залишаться тільки ті об’єкти, ім’я
яких включатиме рядок "Цех". Крім самих об’єктів будуть відображатись вузли дерева,
що їх містять.
Для того, щоб змінити розмір вікна фільтру, ви можете перемістити верхню і ліву межу
цього вікна за допомогою миші.
Якщо клацнути лівою кнопкою миші по напису "Параметри пошуку", то вікно фільтру
буде мати вигляд:

У вікні з’явиться список всіх типів об’єктів: пристрої, шлейфи, виходи, зчитувачі, точки
проходу, двері, кімнати та плани. Для кожного типу можна вказувати свої параметри
фільтрування. Поряд з назвою типу ви можете вказати один з наступних режимів
фільтрування об’єктів цього типу: "Всі", "<Відсутній>" і "На вибір". В першому режимі
всі об’єкти даного типу будуть відображатись, у другому – не будуть. В третьому
режимі можна вказати значення властивостей об’єкту, які він повинен мати для того,
щоб бути відображеним.
Наприклад, ви хочете перевірити налаштування всіх контролерів F18-IP. Для цього
клацніть лівою кнопкою миші по напису "Параметри пошуку". Для об’єктів "Пристрої"
виберіть режим "На вибір". На екрані з’являться параметри пристроїв, по значенню
яких може бути виконане фільтрування. Поставте відмітку біля напису "Тип", і в полі,
яке з’явиться під цим написом, виберіть тип який вас цікавить, наприклад, "F18-IP".
У зв’язку з тим, що всі інші об’єкти необхідно приховати, то для об’єктів "Шлейфи",
"Виходи" і т.д. вкажіть режим "<Відсутній>".
Натисніть кнопку "Застосувати" у верхній частині вікна фільтру. Після цього в дереві
обладнання залишаться тільки ті контролери, які вас цікавлять і ті об’єкти, через які ці
контролери підключені до системи.
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Вікно подій
В процесі експлуатації системи відбуваються певні події: вхід і вихід співробітника,
відкриття і закриття дверей та ін. Всі ці події реєструються в журналах контролерів.
Якщо комп’ютер працює в системі, то всі ці події протягом секунди з’являться на екрані
комп’ютеру у вікні подій. При зміні параметрів вікна подій або при запуску "U-Prox IP"
відображається індикатор прогресу заповнення вікна. Вікно подій має такий вигляд:

Це вікно складається з таблиці подій, яка може містити такі дані:
– дату і час події;
– текст повідомлення про подію;
– точку проходу, на якій відбулась подія;
– код або назву картки, яка викликала подію;
– П.І.Б. власника картки;
– контролер, що зареєстрував подію;
– наявність, чи відсутність, пов’язаного із подією відео на DVR/NVR;
– інші параметри картки або її власника.
Якщо двічі клацнути лівою кнопкою миші на комірці, що містить посилання на картку,
співробітника, точку проходу чи контролер, то цей об’єкт буде виділено на панелі
об’єктів, а праворуч від панелі будуть відображені його параметри.
Події додаються до початку таблиці. Таким чином, найновіші події знаходяться вище
інших. Кількість подій у вікні обмежена. Оператор має можливість регулювати її.
Можна відкрити декілька вікон подій. Для цього виберіть пункт головного меню
"Вікно", підпункт "Нове вікно подій" (або натисніть Ctrl+Alt+E).
Для того щоб змінити параметри вікна, натисніть на списку подій праву кнопку миші.
З’явиться контекстне меню:

Контекстне меню вікна подій складається з трьох пунктів:
Фільтр подій – виклик вікна редагування фільтру подій.
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З кожним вікном пов’язаний окремий фільтр подій – службовий об’єкт, що відсіває
непотрібні події. Наприклад, на підприємстві є дві прохідні. Ви можете створити два
вікна подій, в перше з яких будуть потрапляти події з першої прохідної, а в інше – з
другої прохідної (див. нижче розділ "Фільтр подій").
Стовпці –

виклик параметрів відображення у вікні подій.

У вікні параметрів відображення можна додати чи прибрати стовпці і включити
текстову фільтрацію рядків (див. нижче "Параметри таблиці").
Додана можливість відображення опису правил доступу замість назви групи доступу в полі
"Співробітник.Група доступу".
Для відображення опису правил доступу замість назви групи доступу необхідно
прописати в реєстрі ненульове значення параметру "AccessDescriptionEnabled":
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
"AccessDescriptionEnabled"=dword:00000001
Шрифт –
виклик
стандартного
вікна
налаштувань для зміни розміру шрифту у вікні
подій.

Фільтр подій
Виклик вікна редагування фільтру подій здійснюється з контекстного меню вікна подій
(див. вище). Вікно редагування фільтру подій має такий вигляд:

Вікно має п’ять закладок: "Загальні", "Персонал", "Події", "Обладнання" та "Двері".
На закладці "Загальні" можна змінити назву фільтру подій. Ця ж назва відображається у
верхній частині вікна подій.
Клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Персонал":
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На цій сторінці ліворуч і праворуч розташовані дерева (ієрархічні списки) персоналу. У
лівому дереві відображаються співробітники і відвідувачі, події про яких не увійдуть до
звіту, а в правому – навпаки, співробітники і відвідувачі, по яких буде сформовано звіт.
Для того, щоб співробітник чи відвідувач потрапив до звіту, необхідно його перемістити
до вікна справа, а щоб не потрапив – назад, до лівого вікна.
Для вибору і відмови від вибору співробітників призначені кнопки між цими деревами:
Кнопка

Дія
Вибрати співробітника, виділеного в лівому дереві. Натискання цієї кнопки призведе
до того, що вказаний співробітник зникне з лівого дерева і з’явиться в правому.
Наприклад, ви хочете знати, які кімнати відвідував Іванов І.І. Знайдіть його в лівому
дереві, клацніть на ньому лівою кнопкою миші і натисніть кнопку "->".
Вибрати всіх співробітників.
Відмовитись від вибору співробітника, виділеного в правому дереві. Натискання цієї
кнопки призведе до того, що вказаний співробітник зникне з правого дерева і
з’явиться в лівому.
Відмовитись від вибору всіх співробітників. Після натискання цієї кнопки праве
дерево стане порожнім – жодного співробітника не буде вибрано.
Інверсія вибору. Вибрати співробітників, які раніше не були вибрані, і навпаки, раніше
вибрані співробітники не попадуть до звіту.
Активізуйте закладку "Події".
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Вибір подій здійснюється аналогічно вибору персоналу (див. вище).
Активізуйте закладку "Обладнання".
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На закладці "Обладнання" можна вибрати пристрої, які присутні в базі даних, які вас
цікавлять. Вибір пристроїв здійснюється аналогічно вибору співробітників, механізм
якого описаний вище по тексту.
Активізуйте закладку "Двері".

Вибір дверей здійснюється аналогічно вибору співробітників.
Після того, як вибрані необхідні для формування звіту співробітники, події і
обладнання, натисніть кнопку "OK".

Завантаження даних в контролери і керування пристроями
Апаратна частина СККД "U-Prox IP" складається з комп’ютерів, контролерів та пристроїв
комунікації. Для їх узгодженої роботи необхідна періодична синхронізація даних, що
зберігаються на різних рівнях системи: оператор модифікує базу даних комп’ютера,
комп’ютер завантажує змінену інформацію в контролери.
У той час як з боку комп’ютера в дверні контролери надходить інформація про їх
конфігурацію, картки і права доступу, в зворотному напрямку, від дверних контролерів
до комп’ютера, повинен надходити журнал подій, поточний стан контролерів, дверей,
шлейфів і виходів
Для того щоб завантажити тільки дані про змінені налаштування шлейфів і виходів
контролера, а також його зчитувачів, у вікні керування клацніть правою кнопкою миші
на контролері і з контекстного меню виберіть "Завантажити конфігурацію без доступу".
Для завантаження зміненого списку карток, розкладів, прав доступу необхідно
виконати наступне. Поставте відмітку напроти кожного контролера. Для цього клацніть
лівою кнопкою миші на невеликому квадраті ліворуч від імені контролеру. Коли всі
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необхідні контролери будуть відмічені, натисніть кнопку "Завантаження". Через деякий
час (від 10 сек до 3 хвилин, в залежності від обсягу конфігурації) нова конфігурація буде
завантажена в контролери.

Завантаження контролерів виконується послідовно. Контролер який завантажується, блокується на
час завантаження. Всі інші контролери і система працюють в штатному режимі.
Якщо кількість карток, які завантажуються в даний контролер, перевищить ємність контролера, буде
виведене повідомлення про перевищення лімітів контролеру за картками, й інформація про кількість
карток, які планувалось завантажити. Якщо при цьому достатньо зменшити резерв для тимчасових
карток (тобто загальна кількість постійних карток і реально завантажуваних тимчасових карток менше
загального ліміту за картками), то до повідомлення про помилку додається рядок "Спробуйте
зменшити значення параметру "Максимальна кількість тимчасових карток" для цього контролеру".

Властивості
контролера

Статистика останнього завантаження контролера відображається в головному вікні
перегляду його параметрів, при виділенні контролера. Тут можна побачити дату і час
останнього завантаження, кількість завантажених карток, тип та версію контролера.
Вікно керування
Програмне забезпечення "U-Prox IP" має вікно керування пристроями:
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У верхній частині цього вікна розміщена панель команд. По центру розміщена таблиця
пристроїв і дверей.
Знизу розміщені закладки відображення – "Контролери" і "Двері".
Кожен рядок таблиці складається з двох колонок – назви пристрою та його стану. Стан
оновлюється автоматично.
На панелі команд розміщені кнопки. Кожна кнопка відповідає певній команді, яка
надсилається відміченим контролерам або дверям після натискання цієї кнопки.
Наприклад, для того щоб подати команду "Впустити" на двері, поставте відмітку
напроти цих дверей і натисніть кнопку "Впустити".
Закладка "Контролери":
Завантаження – синхронізація даних між комп’ютером і контролерами.
В процесі виконання команди "Завантаження", з контролерів при необхідності
вивантажуються журнали подій. Потім в контролери завантажується конфігурація
дверей, шлейфів і виходів, а також інформація про права доступу співробітників,
маршрути відвідувачів і тимчасові картки відвідувачів. В результаті відбувається
узгодження інформації, яка зберігається на різних рівнях системи: в базі даних
комп’ютера, в центральних контролерах і на нижньому рівні – в контролерах дверей.
ВІДКРИТИ ВСІ ДВЕРІ – при натисканні даної кнопки відмічаються всі двері і
надсилається команда "Вільний прохід".
Закладка "Двері":
Впустити, Випустити – команди, що викликають відкриття дверей (на вхід чи на вихід).
При її отриманні контролер реєструє подію "Двері відкриті за запитом оператора",
відмикає дверний замок і переходить в режим надання доступу.
Норма – повернення дверей в черговий режим. Команда надсилається для виведення
дверей зі стану вільного проходу чи блокування, увімкнутих з комп’ютера. Не діє у
випадках, коли вказані стани викликані спрацюванням відповідних шлейфів
контролера.
Вільний прохід – команда, еквівалентна спрацюванню шлейфу контролера "Вільний
прохід". Для повернення дверей до чергового режиму, необхідно надіслати команду
"Норма".
Блокування – команда, еквівалентна спрацюванню шлейфу контролера "Блокування".
Для повернення дверей до чергового режиму, необхідно надіслати команду "Норма".
ВІДКРИТИ ВСІ ДВЕРІ – при натисканні даної кнопки відмічаються всі двері і
надсилається команда "Вільний прохід".

Команди контекстного меню дверей
При натисканні правої кнопки миші на дверях з’являється контекстне меню, за
допомогою якого можна виконати додаткові дії по керуванню дверима.
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Вільний вхід – переведення входу двосторонньої точки доступу в режим "вільний
прохід". Застосовується для турнікетів.
Вільний вихід – переведення виходу двосторонньої точки доступу в режим "вільний
прохід". Застосовується для турнікетів.
Дозволити пульт керування – дозвіл на обробку реакцій шлейфів з опцією
"Підключений до пульту керування". Застосовується для перехоплення керування з
локального пульта.
Заборонити пульт керування – заборона обробки реакцій шлейфів з опцією
"Підключений до пульту керування". Застосовується для перехоплення керування з
локального пульта.
Дані функції можуть бути використані для контролерів U-Prox IP400 з версією мікропрограми не
нижче 6.76
Команди контекстного меню IP контролерів
При натисканні правої кнопки миші на контролері з’являється контекстне меню, за
допомогою якого можна виконувати додаткові дії з керування контролерами. Ці
операції може виконати тільки адміністратор системи.

Перезапуск – програмний перезапуск контролера. В процесі виконання команди
"Перезапуск" конфігурація контролера не втрачається. Еквівалентна натисканню
кнопки reset на контролері.
Скинути в заводські налаштування – при виконанні цієї операції контролер скидається
до початкових налаштувань.
Завантажити конфігурацію без доступу – команда призначена для швидкого
завантаження конфігурації шлейфів, виходів і зчитувачів, а також завантаження
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поточної дати і часу. Прискорення досягається за рахунок відсутності завантаження
конфігурації карток, розкладів і керування за розкладом.
Вичитати вміст пам’яті – дана команда призначена для діагностики контролерів. Після
виконання цієї команди в каталозі "U-Prox IP" буде створений підкаталог "Debug
Information", в якому буде створено файл виду
IDii-ccc-yyyy-mm-dd-hh-nn-ss-EEPROM.bin
ii
ID контролера,
ccc
ім’я контролера,
yyyy рік,
mm
місяць,
dd
день,
hh
години,
nn
хвилини,
ss
секунди,
(наприклад, ID01-Прохідна-2005-06-10-15-44-43-EEPROM.bin)
Вичитати журнал подій – дана команда призначена для діагностики контролерів. Після
виконання цієї команди контролер повторно відправить на сервер всі свої події.

Команди контекстного меню контролера U-Prox IC A
Для контролера U-Prox IC A доступні додаткові пункти контекстного меню:

Запуск – старт процедури відслідковування місцезнаходження і переміщення
співробітників по об’єкту. Кожен прохід співробітника буде підтверджуватись
контролером U-Prox IC A, при наявності зв’язку з дверними контролерами.
Зупинка – зупинити процедуру відслідковування місцезнаходження і переміщення
співробітників по об’єкту. Проходи співробітників не будуть підтверджуватись
контролером U-Prox IC A, і будуть дозволятись відповідно до локальних правил
дверних контролерів.
Ініціалізація – скидання місцезнаходження усіх співробітників в стан "не визначено" і
запуск процедури відслідковування місцезнаходження і переміщення співробітників по
об’єкту. Кожен прохід співробітника буде підтверджуватись контролером U-Prox IC A,
при наявності зв’язку з дверними контролерами.
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Заміна мікропрограми (прошивки) контролерів доступу
У деяких випадках, наприклад, для розширення функціоналу, необхідно виконати
заміну мікропрограми контролерів доступу.
Тільки користувачі з правами адміністратора можуть виконати дану операцію
Виберіть пункт головного меню "Вікно", потім "Вікно керування". Буде відкрите вікно
керування пристроями. Відмітьте в списку (встановивши позначки ліворуч від назви)
однотипні пристрої, яким слід замінити мікропрограму. Клацніть правою кнопкою миші
на одному з вибраних пристроїв, і в контекстному меню виберіть пункт "Оновлення
мікропрограми відмічених пристроїв".

Буде відкрито стандартне діалогове вікно вибору файлу. Вкажіть місце розташування
файлу мікропрограми пристрою і натисніть кнопку "Відкрити":

Через декілька хвилин у вікні подій будуть відображені події "Оновлення
мікропрограми завершено", і "Виконано оновлення мікропрограми " (з номером нової
версії) у випадку успішного оновлення, або "Оновлення мікропрограми перервано" у
випадку збою оновлення.
Дистанційна заміна мікропрограми в класичних контролерах доступна тільки для NDC B052А

Налаштування обладнання
Перш ніж робити налаштування обладнання, необхідно виконати монтаж контролерів і
виконавчих механізмів. Ці операції детально описані в керівництві по монтажу.
Нагадаємо, що дверні датчики і інші виконавчі механізми підключаються до входів і
виходів дверних контролерів. Контролери доступу через інтерфейси Ethernet і Wi-Fi
(LAN, WLAN) підключаються до персонального комп’ютеру.

51

Версія 3.040

http://u-prox.com

Робота з пристроями
Після того, як виконані всі монтажні роботи, слід додати і налаштувати обладнання.
Додати обладнання можна або вручну, або за допомогою автоматичного знаходження.
Зверніть увагу: додати U-Prox IP500 в ПЗ простіше за допомогою процедури автоматичного
знаходження, а модулі розширення для U-Prox IC E можуть бути додані ТІЛЬКИ за допомогою
процедури.
Додавання пристроїв вручну
У нижній частині панелі об’єктів розташовані три закладки: "Обладнання ", "Персонал"
та "Звіти". Виберіть закладку "Обладнання". Для цього клацніть на ній лівою кнопкою
миші. З’явиться дерево, в якому відображається обладнання і пов’язані з ним об’єкти:
плани, кімнати і непідключені двері.
1. Додавання контролерів до ПЗ "U-Prox IP".
Спочатку виберіть елемент конфігурації в дереві пристроїв, до якого підключений
контролер:
Пристрій

Може бути підключений до серверу через

NDC F18 IP



Ethernet

U-Prox IP100



Ethernet

U-Prox IP300



Ethernet

U-Prox IP400



Ethernet

U-Prox IC L



Ethernet

U-Prox IC A



Ethernet

U-Prox IC E



Ethernet

U-Prox IP500



U-Prox IC L

U-Prox IP510



U-Prox IC L

U-Prox IP550



U-Prox IC L

U-Prox IP560



U-Prox IC L

U-Prox HE



U-Prox IC L

U-Prox HW



U-Prox IC L

Далі клацніть правою кнопкою миші на вибраному елементі і в контекстному меню
виберіть пункт "Додати". На екрані з’явиться меню, що містить типи об’єктів, які можна
створити. Виберіть пункт "Пристрій", а з нього той пункт меню, який відповідає типу
контролера, наприклад, "NDC F18 IP":
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2. Після того як контролер буде доданий, ПЗ "U-Prox IP" автоматично запропонує
назначити для нього двері (див. розділ "Додавання дверей"):

3. Для кожного з пристроїв потрібно задати унікальний серійний номер (див. розділ
Налаштування параметрів контролерів).
4. Виконайте послідовний запуск контролерів, для перевірки роботи підключення.
Комунікатор IP контролерів працює в режимі нотифікації, тобто при наявності події (прохід,
порушення шлейфу) ініціюється передача даних до серверу СККД.
Автоматичне знаходження пристроїв
Використання існуючої мережевої інфраструктури, стандартних мережевих протоколів
(наприклад, DHCP) дозволили реалізувати принцип "підключив і працюєш". Режим
автоматичного знаходження і автоконфігурації адреси серверу в пристроях значно
полегшує розгортання системи контролю доступу в простих мережах.
Робота даної технології обмежена одноранговою локальною мережею і активним мережевим
обладнанням. Тому для мереж зі складною топологією налаштування IP адреси серверу СККД
виконується вручну.
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Процедура автоматичного знаходження працює у випадку, якщо прилад повністю відсутній в базі
даних (у дереві пристроїв і в каталозі "Відключені пристрої")
При виконанні автоматичного знаходження пристроїв можуть бути знайдені і додані до
системи не тільки основні контролери, але і їх модулі розширення, і ведені пристрої.
1. Для того щоб додати контролери, необхідно клацнути лівою кнопкою миші на
пункті головного меню "Об’єкт", потім на підпункті "Додати", потім "Обладнання" і
"Пристрій". Виберіть пункт "Автоматичне знаходження…" – буде відкрите наступне
вікно:

Відмітьте ті пристрої, які ви хочете додати, і натисніть "ОК". Для кожного з пристроїв
його унікальний серійний номер буде додано автоматично.
2. Пристрої, до яких підключені модулі розширення, слід завантажити, і потім
повторно виконати процедуру автоматичного знаходження, щоб додати модулі в
систему:
Якщо модулі поміщені в загальне дерево пристроїв, їх слід перемістити до потрібного контролеру
(перетягнути мишею).
3. Після того, як обладнання буде добавлене до ПЗ U-Prox IP, виконайте його
налаштування, додайте двері і т.д.
Додавання класичних контролерів
Після того, як виконані всі монтажні роботи, кожному контролеру B052 необхідно
задати початкові мережеві налаштування, та вказати адресу сервера ПЗ «U-Prox IP».
Класичним контролерам, підключеним по інтерфейсу RS485, потрібно призначити
унікальний ідентифікатор на шині (ID – є числом від 0 до 31, див. Керівництва по
експлуатації для даних контролерів).
Після того, як виконані вказані дії, необхідно виконати додавання контролерів до бази
даних персонального комп’ютера.
Спочатку виберіть елемент конфігурації в дереві пристроїв, до якого підключений
контролер:
Пристрій
Може бути підключений до
NDC B052 (v.4.xx і вище)
 Ethernet
NDC F-18/F-16
 NDC B052
DLK642 (Full)
 NDC B052
DLK642Lite
 NDC B052
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Далі клацніть правою кнопкою миші на вибраному елементі і в контекстному меню
виберіть пункт «Додати». На екрані з’явиться меню, що містить типи об’єктів, які можна
створити. Виберіть пункт «Пристрій», а з нього той пункт меню, який відповідає типу
контролера, наприклад, «NDC F18».
Після того, як контролер буде доданий, ПЗ «U-Prox IP» автоматично запропонує
призначити для нього двері.
Для контролерів NDC B052 потрібно задати унікальний серійний номер.
Виконайте послідовний запуск контролерів, для перевірки правильності підключення.

Налаштування параметрів контролерів
Після того, як контролер доданий, необхідно вказати його параметри. Для цього
підведіть курсор миші до зображення контролера в дереві обладнання і клацніть
правою кнопкою миші. Потім виберіть пункт меню "Параметри…". З’явиться вікно, що
містить параметри контролера:
IP контролери доступу

На закладці "Загальні" необхідно вказати:
Назва

–

назва контролера

Серійний номер - унікальний серійний номер контролера, який є ідентифікатором
пристрою. Якщо дане поле заповнене неправильно, ПЗ не зможе обмінюватися
даними з контролером.
Значення серійного номеру контролера необхідно отримати при попередньому налаштуванню
контролера за допомогою ПЗ "Конфігуратор обладнання" (утиліта UProxIPConfigurator.exe),
або при автоматичному пошуку обладнання він додається разом із контролерами СККД.
Тестовий період – по замовчанню 240с, протягом цього часу ПЗ очікує сповіщень від
контролера. Якщо події не надійдуть – контролер буде позначено як такий що втратив
зв’язок, та із відповідним сповіщенням у вікні подій.
Запобігати спробам підбору коду – кількість спроб вводу неправильних кодів (карток)
за невеликий проміжок часу, при перевищенні якої контролер переходить в стан
"Тривога".
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Період синхронізації годинників – коригування годинника контролера полягає в
завантаженні поточного комп’ютерного часу в контролер. Коригування потрібне для
контролерів, тому що їх годинники поступаються в точності комп’ютерному годиннику.
Для включення цієї опції необхідно вибрати період коригування: 1 хв., 5 хв., 10 хв., 30
хв., 1 година, 2 години, 5 годин, 10 годин, раз на добу. По замовчуванню – період
коригування встановлюється як 1 година.
Часовий пояс і кнопка "Використовувати для нових пристроїв" – призначення
часового поясу, а також правил переходу на літній і зимовий час для контролера (якщо
використовується). Застосовується при побудові розподілених систем СККД. Кнопка
"Використовувати для нових пристроїв" встановлює вибраний часовий пояс при
додаванні нових пристроїв до бази даних.
Головний контролер AntiPassBack і опція "Заборона доступу при втраті зв’язку із
головним контролером" – вибір контролера глобального антидублю та поведінки
контролера доступу при втраті зв’язку з ним – пускати по локальному антидублю чи
заблокувати доступ.

Контролер NDC B052
За допомогою командно-транспортного контролеру NDC B052А класичні контролери
доступу DLK642, DLK642 Lite і NDC-F18/F16 підключаються до системи U-Prox IP.

На закладці «Загальні» необхідно вказати:
Назва –

назва контролера

Серійний номер - унікальний серійний номер контролера, який є ідентифікатором
пристрою. Якщо дане поле заповнене неправильно, ПЗ не зможе обмінюватись
даними з контролером.
Значення серійного номеру контролера B052 співпадає з його МАС адресою.
Запобігати спробам підбору коду – кількість спроб вводу неправильних кодів (карток)
за невеликий проміжок часу, при перевищенні якої контролер переходить в стан
"Тривога".
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Максимальна кількість тимчасових карток – кількість тимчасових карток для
відвідувачів що завантажується в контролер, а також для швидкої активації/деактивації
карток постійного персоналу (опція підтримується контролером В052, і контролерами
DLK642, NDC-F16/F18, що працюють в автономному режимі).
Період синхронізації годинників – коригування годинника контролера полягає в
завантаженні поточного комп’ютерного часу в контролер. Коригування потрібне для
контролерів, тому що їх годинники поступаються в точності комп’ютерному годиннику.
Для включення цієї опції необхідно вибрати період коригування: 1 хв., 5 хв., 10 хв., 30
хв., 1 година, 2 години, 5 годин, 10 годин, раз на добу. По замовчуванню – період
коригування встановлюється як 1 година.
Часовий пояс і кнопка "Використовувати для нових пристроїв" – призначення
часового поясу, а також правил переходу на літній та зимовий час для NDC-В052 і
підключених до нього контролерів.

Об’єднання класичних контролерів у віртуальні групи
Контролери B052
контролерів.

підтримують

керування

віртуальними

групами

підлеглих

Групи контролерів дозволяють створювати прохідні на велику кількість людей,
економно витрачаючи при цьому пам’ять контролера B052. Співробітники можуть
проходити через будь-які двері чи турнікет, що входить до складу такої прохідної, тому
що всі контролери однієї групи використовують один і той же розклад. Центральний
контролер може запобігати повторному проходу в одному напрямку через прохідну.
Дверні контролери випускаються в двох варіантах – полегшений (Lite) і повний (Full).
Lite-контролери програмуються тільки центральним контролером (у підлеглому
режимі). При піднесенні картки до зчитувача Lite-контролера, центральний контролер
отримує повідомлення про цю подію і приймає рішення про допуск по картці, оскільки
має інформацію про всі картки (до 20000) і використовує багатоденні розклади з
кількома часовими інтервалами. У разі зникнення зв’язку з центральним контролером,
Lite-контролер переходить в режим втрати зв’язку, і сам приймає рішення про
пропуск карток. У режимі втрати зв’язку він має інформацію про меншу кількість карток
(див. Керівництво по встановлюванню і експлуатації контролера) і використовує
спрощені розклади, що включають не більше двох інтервалів – денний і нічний.
Денний і нічний інтервали міняються не по часу, а при піднесенні спеціальної картки.
Full-контролери програмуються або комп’ютером (у автономному режимі), або
центральним контролером (у підлеглому режимі). Якщо Full-контролер працює в
підлеглому режимі, то він, як і Lite-контролер, надає право прийняття рішення
центральному контролеру. При втраті зв’язку з центральним контролером, він
переходить до автономного режиму. В автономному режимі він пам’ятає про меншу
кількість карток (див. Керівництво по встановлюванню і експлуатації контролера), але,
на відміну від Lite-контролера, використовує багатоденні розклади.
Двічі клацніть на контролері B052. З’явиться вікно параметрів контролера.
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У вікні параметрів центрального контролера присутні дві закладки: «Загальні» і «Групи
контролерів». Закладка «Групи контролерів» призначена для організації віртуальних
груп підлеглих контролерів.
Для того, щоб перевести контролер в підлеглий режим роботи, необхідно включити
його в одну з груп. У зв’язку з тим, що Full-контролери можуть працювати в
автономному режимі, вони можуть не входити до жодної з груп центрального
контролера. У цьому випадку вони відображаються в каталозі «Негруповані
контролери». На відміну від них, Lite-контролери працюють тільки в підлеглому
режимі, тому повинні входити в одну з груп.
Щоб створити нову групу, натисніть кнопку «Додати групу». У дереві з’явиться її назва,
яку можна буде відредагувати. Щоб видалити групу, спочатку виділіть її, клацнувши на
її назві лівою кнопкою миші, а потім натисніть кнопку «Видалити групу».
Для того, щоб перейменувати групу, клацніть на ній лівою кнопкою миші, почекайте дві
секунди, клацніть ще раз, і знову почекайте дві секунди. Після цього введіть нову назву,
і натисніть ліву кнопку миші поза зони редагування. Група буде перейменована.
Для переміщення контролера з однієї групи в іншу, перетягніть його в необхідну групу.
Для цього підведіть курсор миші до назви контролера, який потрібно перемістити,
натисніть (не відпускайте зразу) ліву кнопку миші. Потім, утримуючи ліву кнопку миші
натиснутою, перемістіть курсор до цільової групи. Вслід за курсором буде
переміщатись також і назва контролера (ви наче «перетягуєте» контролер). Потім
відпустіть ліву кнопку миші, і контролер виявиться в новій групі. Ця операція
називається «перетягнути і відпустити» (drag-and-drop).
Натисніть кнопку «OK». Якщо ви не бажаєте, щоб внесені зміни були збережені,
натисніть кнопку «Скасувати».
«U-Prox IP» автоматично створить групи дверей для віртуальних груп контролера B052.
Це пов’язано з тим, що всі двері, що входять до віртуальної групи, повинні мати
спільний розклад. Тому і доступ повинен задаватись тільки на групу дверей, а не на
кожні двері окремо.
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Налаштування режиму втрати зв’язку для підлеглих контролерів
Даний режим актуальний для контролерів DLK642Lite і контролерів, що входять до
віртуальної групи.
Для того, щоб налаштувати роботу підлеглих контролерів у режимі втрати зв’язку з
центральним контролером (скорочено, РВЗ), клацніть правою кнопкою миші на
потрібній групі контролерів у дереві «Обладнання».

З’явиться вікно налаштування групи, де вказується:
Назва

–

можна змінити назву групи

Робота в РВЗ – можна обрати один із двох режимів роботи при втраті зв’язку із
ведучим контролером:
a. Нікого не пускати
b. Пускати всіх
Код інженера/начальника – клавіатурні коди, якими після втрати зв’язку можна
керувати контролерами типу DLK642 Lite (виконувати програмування як автономного)
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Класичні контролери доступу

На закладці «Загальні» необхідно вказати:
Назва

–

назва контролера

ID – унікальний номер контролера на шині RS485, по якій він підключений до NDC
B052. Якщо дане поле заповнене неправильно, ПЗ не зможе обмінюватись даними з
контролером.
Запобігати спробам підбору коду – кількість спроб вводу неправильних кодів (карток)
за невеликий проміжок часу, при перевищенні якої контролер переходить в стан
"Тривога".
Максимальна кількість тимчасових карток – кількість тимчасових карток для
відвідувачів що завантажується в контролер, а також для швидкої активації/деактивації
карток постійного персоналу (опція підтримується контролером В052, і контролерами
DLK642, NDC-F16/F18, що працюють в автономному режимі).
Період синхронізації годинників – синхронізація годинників контролерів полягає в
завантаженні поточного комп’ютерного часу в контролери. Синхронізація потрібна для
контролерів, тому що їх годинники поступаються в точності комп’ютерному годиннику.
Для включення цієї опції необхідно вибрати період коригування: 1 хв., 5 хв., 10 хв., 30
хв., 1 година, 2 години, 5 годин, 10 годин, раз на добу. По замовчуванню – період
коригування встановлюється як 1 година.
Для синхронізації годинників контролерів, підключених через контролер B052, потрібно задати
параметри синхронізації годинника тільки контролера B052.
Налаштування ретрансляторів системи бездротових замків
Ретранслятори надають транспортний інтерфейс від бездротових (ISM радіо) дверних
контролерів по комп’ютерній мережі до контролера U-Prox IC L.
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На закладці "Загальні" необхідно вказати:
Назва

–

назва модуля

Серійний номер – унікальний серійний номер модуля, який є ідентифікатором
пристрою. Якщо дане поле заповнене неправильно, ПЗ та контролер U-Prox IC L не
зможуть обмінюватись даними з модулем.
При додаванні пристроїв вручну (без процедури автоматичного знаходження) значення серійного
номеру модуля можна отримати за допомогою "Конфігуратор обладнання
Налаштування модулів розширення ліфтового контролеру
Модулі U-Prox RM і U-Prox WRS485 є виконавчими механізмами контролера U-Prox IC E
і підключаються до нього по шині RS-485.
Всі параметри модулі отримують при виконанні процедури автоматичного знаходження пристроїв. Їх
редагування потрібне тільки у випадку заміни чи переналаштування модулів розширення.

На закладці "Загальні" необхідно вказати:
Назва

–

назва модуля

ID – унікальний номер модуля на шині даних (RS485), який є ідентифікатором
пристрою. Якщо дане поле заповнене неправильно, ПЗ не зможе обмінюватись
даними з контролером. Має значення для однотипних модулів на одному контролері
U-Prox IC E в програмі, є в діапазоні значень ID 0-7 (8 модулів)
Серійний номер – унікальний серійний номер модуля. Якщо дане поле заповнене
неправильно, ПЗ не зможе обмінюватись даними із пристроєм.
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Налаштування індикації зчитувачів контролера
Закладка "Індикація" параметрів контролера слугує для налаштування індикації
зчитувачів, які підключені до нього. Налаштування може бути виконане для всіх
режимів роботи контролера. За потреби, налаштування індикації можна повернути до
заводських значень натисканням кнопки "Відновити базові налаштування":

Індикація зчитувача визначається комбінацією налаштувань звукової та світлової
індикації. При цьому налаштування (звукова і світлова) залежать від налаштування
частоти індикації.
Звук –

налаштування звукової індикації зчитувачів. У
випадаючому списку даного налаштування доступні такі
значення:

Без звуку –

звукова індикація вимкнена, параметр Частота на цей
вибір не впливає.

Неперервний –

звукова індикація увімкнена, параметр Частота на цей
вибір не впливає.

Переривчастий –

звукова індикація увімкнена в переривчастому режимі,
параметр Частота впливає: сигнал 1 раз за секунду, або
5 разів за секунду.

Світлова індикація –

налаштування світлової індикації зчитувачів. У
випадаючому списку даного налаштування доступні такі
значення:
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Немає індикації –

світлова індикація вимкнена, параметр Частота не діє.

Червоний –

світлова індикація увімкнена, індикатор постійно горить
червоним, параметр Частота не діє.

Зелений –

світлова індикація увімкнена, індикатор постійно горить
зеленим, параметр Частота не діє.

Жовтий –

світлова індикація увімкнена, індикатор постійно горить
жовтим, параметр Частота не діє.

Блимання червоним –

світлова індикація увімкнена, індикатор блимає
червоним, параметр Частота діє на це налаштування.

Блимання зеленим –

світлова індикація увімкнена, індикатор блимає
зеленим, параметр Частота діє на це налаштування.

Блимання жовтим –

світлова індикація увімкнена, індикатор мигає жовтим,
параметр Частота діє на це налаштування.

Червоно-зелений –

світлова індикація увімкнена, індикатор переключається
між червоним і зеленим кольором, параметр Частота
діє на це налаштування.

Червоно-жовтий –

світлова індикація увімкнена, індикатор переключається
між червоним і жовтим кольором, параметр Частота діє
на це налаштування.

Зелено-жовтий –

світлова індикація увімкнена, індикатор переключається
між зеленим і жовтим кольором, параметр Частота діє
на це налаштування.

Частота –

налаштування швидкості перемикання індикації. У
випадаючому списку даного налаштування доступні такі
значення:

1 раз за секунду –

світлова і звукова індикація змінюється з частотою 1 раз
за секунду.

5 разів за секунду –

світлова і звукова індикація змінюється з частотою 5
разів за секунду.

Наприклад, якщо встановити для режиму блокування параметри "Переривчастий",
"Червоно - жовтий", "5 разів за секунду", то при блокуванні дверей зчитувач
контролера буде видавати переривчастий звук з частотою 5 раз за секунду і
переключати світлову індикацію з червоного на жовтий з частотою 5 раз за секунду.
Параметри "Час звучання бузера…" – якщо задані, та увімкнено звук для режимів
"Тривога" чи "Блокування", визначають поведінку звукової індикації при переході
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дверей в режим "Блокування" і "Тривога": звучати постійно або тільки певний заданий
період часу.

Для того, щоб застосувати нові налаштування індикації, потрібно виконати завантаження контролера.
Новоствореним контролерам призначається наступна індикація (за замовчуванням):
Режим

Звук

Світлова індикація

Частота

Черговий

без звуку

блимання червоним

1 раз за секунду

Черговий, контроль
PIN-коду

без звуку

блимання жовтим

1 раз за секунду

Вільний прохід

без звуку

зелено-жовтий

1 раз за секунду

Заблоковані

без звуку

червоно-жовтий

1 раз за секунду

Тривога

без звуку

червоний

-

Реєстрація

без звуку

блимання зеленим

1 раз за секунду

Ініціалізація

без звуку

немає індикації

-

Завантаження

без звуку

червоний

-

Очікування PIN-коду

без звуку

блимання жовтим

1 раз за секунду

Доступ дозволено

без звуку

зелений

-

Доступ заборонено

неперервний

червоний

-

Додавання дверей
Тепер необхідно занести в базу даних всі двері, які підключені до контролерів. Для
цього відшукайте в дереві обладнання назву контролера, перемістіть до нього
вказівник миші і натисніть праву кнопку миші. У контекстному меню виберіть пункт
"Додати", потім підпункт "Двері". З’явиться вікно параметрів нових дверей:
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У вікні параметрів необхідно вказати назву дверей, тип, режим антидублю, час вводу
PIN-коду і контролер, який обслуговує ці двері.
Назва – назва дверей. Рекомендується давати всім об’єктам в системі осмислені назви.
Наприклад, якщо це вхідні двері в будівлю адміністрації, то їх можна назвати
"Адміністрація".
Тип дверей – двері бувають односторонні, двосторонні і з типом "Турнікет з
імпульсним керуванням".
Односторонні двері – це двері до яких підключений один зчитувач, двосторонні – двері
з двома зчитувачами, на зовнішній і внутрішній стороні. До односторонніх дверей або
одностороннього турнікету може бути підключений один датчик відкриття, один замок
і одна кнопка запиту на вихід. До двосторонніх дверей – один датчик і замок. До
двостороннього турнікету – один-два датчика,по два замка та кнопки.
Тип дверей "Турнікет з імпульсним керуванням" призначений для інтеграції з
турнікетами "Форма", "ВЕКО" і т.д. Входам і виходам контролера автоматично будуть
призначені фіксовані налаштування.

Цей режим роботи застосовується виключно для контролерів U-Prox IP400 з версією мікропрограми
не нижче 6.76, та з підключенням за спеціальною схемою, яка є на сайті та в інсталяційному пакеті
Антидубль – режим роботи антидублю. Антидубль – це програмний модуль, що
працює в контролері і відслідковує повторний прохід по одній картці через двосторонні
двері. Можна задати три режими його роботи: вимкнений, загальний і м’який.
У загальному режимі антидублю контролер кожній картці почергово надає доступ то в
одну, то в іншу сторону. Наприклад, якщо хтось увійшов через двері, то він може через
неї вийти, але не може увійти повторно. Такий режим унеможливлює прохід в одному
напрямку двох осіб по одній картці.
У м’якому режимі контролер буде пропускати картку в будь-якому напрямку. Але
кожен повторний вхід чи вихід буде фіксуватись в базі даних з метою подальшого
розгляду.
Швидкий прохід – ця опція призначена для пришвидшення проходу групи
співробітників. Для того, щоб увімкнути цю опцію, необхідно встановити її значення в
"Дозволено".
Перший співробітник підносить картку і бачить індикацію "Доступ дозволено" - двері
відчиняються, він проходить, але двері за собою не зачиняє. Другий і всі наступні
співробітники по черзі підносять свої дозволені картки до зчитувача, бачать індикацію
"Доступ дозволено" - і проходять через відчинені двері. Останній співробітник повинен
зайти і зачинити за собою двері зсередини.
Якщо другий чи один з наступних співробітників підносить заборонену картку, то він
побачить індикацію "Доступ заборонено" і не повинен заходити всередину. Система
буде вважати, що такий співробітник не зайшов. Якщо такий співробітник не останній в
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групі, то він повинен відійти від дверей і надати прохід іншим. Якщо він останній, то
повинен зачинити двері зовні (не входячи).
Якщо останній співробітник не зачинив за собою двері (зсередини або зовні), то після
закінчення часу дверей контролер згенерує подію "Двері відкриті надто довго" і
перейде в режим тривоги (якщо не увімкнена опція "Немає тривоги, якщо двері
відкриті надто довго") – див. "Налаштування точок проходу".

Використання цієї функції не рекомендовано. Дана функція доступна з версій ПЗ контролерів 3.00 і
вище.
Контролер –

контролер дверей, що обслуговує ці двері.

Час вводу PIN-коду – кожні двері можуть бути оснащені спеціальною клавіатурою для
введення PIN-кодів. Для того щоб увійти в такі двері, необхідно не тільки піднести
картку до зчитувача, але і увести цей код. Час в секундах для його введення вказується
в цьому полі. Якщо вказати 0 сек, то через такі двері прохід співробітника стане
можливим незалежно від того є у його картки PIN-код чи нема.

Вам необхідно вказати всі ці параметри. Наприклад, введіть назву "Цех №1 - вхід",
вкажіть тип дверей – "Двосторонні", антидубль – "Вимкнено", час вводу PIN-коду – 0
сек (якщо до дверей не підключена клавіатура, то введення кодів необхідно
заблокувати). В прикладі, що розглядається, припускається, що двері в адміністративне
приміщення обслуговуються контролером з назвою "F-16 – Цех". В полі "Контролер"
можна вказати і інший обслуговуючий контролер, вибравши його з випадаючого
списку.
Для збереження внесених змін натисніть кнопку "OK".
Додавання об’єкту "Ліфт"
У дереві обладнання знайдіть ліфтовий контролер,
перемістіть до нього вказівник миші і натисніть праву кнопку
миші. У контекстному меню виберіть пункт "Додати", потім
підпункт "Ліфт". З’явиться вікно параметрів нового ліфта:

У вікні параметрів необхідно вказати назву ліфта, кількість поверхів, час вибору
поверху після активації кнопок на панелі і контролер, який обслуговує цей ліфт.
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При додаванні об’єкту "Ліфт" для кожного поверху буде створена своя точка проходу
на поверх – "“назва ліфту” – поверх №хх".
Кожному поверху відповідає свій номер виходу на релейному модулі розширення.
Наприклад, поверх №01 – реле №1 модуля розширення з ID=0; поверх №10 – реле №2
модуля розширення з ID=1 і т.д.

Налаштування точок проходу
Нагадаємо, що на кожні двері може бути встановлений датчик відкриття, замок, кнопка
запиту проходу і зчитувач безконтактних карток. За допомогою датчика контролер
визначає положення дверей – відкриті чи зачинені. При натисканні кнопки запиту
проходу чи піднесенні до зчитувача певної картки – відкриває замок, що робить
можливим прохід через двері.
Двері можуть не мати датчика або мати один чи два датчика (наприклад, турнікет з
двома пропускними механізмами). Те ж саме відноситься і до замку, і до кнопки запиту
проходу. А ось зчитувач обов’язково повинен бути присутнім. Якщо до дверей
підведений тільки один зчитувач, то такі двері є односторонніми (мається на увазі
кількість сторін, на яких можна ідентифікувати людину по картці). Якщо ж зчитувачів
два, то двері – двосторонні.
Будь-які двері мають одну або дві точки проходу. Точкою проходу називається сторона
дверей, на якій встановлено зчитувач. Тому перше, що необхідно зробити, зв’язавши
об’єкти двері і контролер, – вказати варіант підключення зчитувачів. Для цього
розгорніть елемент дерева обладнання, що відповідає контролеру. Серед його
дочірніх елементів знайдіть двері і також розгорніть. Вони мають два дочірніх
елемента які відповідають точкам проходу. Якщо, наприклад, двері називаються
"Адміністрація", то перша точка проходу буде називатись "Адміністрація – вхід", а
друга – "Адміністрація – вихід". Подвійний клік лівою кнопкою миші на першій точці
проходу, – з’явиться вікно параметрів точки проходу:

У цьому вікні можна змінити назву точки проходу (– але це НЕ рекомендується, краще
змінювати назву дверей, а не її точок проходу), вказати її зчитувач, вказати час
відкриття дверей, вказати поведінку контролера якщо двері відкриті надто довго чи
спробі їх зламу.
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Зчитувач –
зчитувач контролера, який підключено до точки проходу. Якщо двері –
двосторонні, то перший зчитувач рекомендується підключати до зовнішньої сторони
дверей, а другий – до внутрішньої сторони. У цьому випадку в параметрах точки
проходу "Вхід дверей" – вказується "Зчитувач №1", а для точки проходу "Вихід дверей"
– "Зчитувач №2". Якщо перший зчитувач підключеній не до зовнішньої, а до
внутрішньої сторони, то при налаштуванні точок проходу для входу вкажіть "Зчитувач
№2", а для виходу – "Зчитувач №1".
Час дверей – при ненульовому часу дверей контролер буде слідкувати за шлейфом
дверного датчика і переходити в стан "Тривога" при його несподіваному чи тривалому
порушенні. Для включення контролю необхідно поставити відмітку в білому квадраті
ліворуч від поля часу дверей, а потім увести необхідний час в секундах. Допустимий
діапазон – від 1 до 254 сек.
Немає тривоги, якщо двері відкриті надто довго – контролер не буде переходити в
стан "Тривога" і не буде блокувати двері, якщо вони були відкриті надто довго, але
подія про настання такого факту - буде.
Немає тривоги при зламі – контролер не буде переходити в стан "Тривога", якщо
шлейф дверного датчика був неочікувано порушений, але подія про настання такого
факту - буде.
Якщо контролер знаходиться в черговому режимі, то дверний замок буде зачинений, а
світлодіод зчитувача буде блимати червоним кольором. Якщо до зчитувача піднести
картку, що має право доступу, то контролер зареєструє подію на кшталт "Картка
0123456789. Прохід дозволено", виконає відмикання замка дверей і перейде в режим
контролю проходу. Індикація зчитувача зміниться – світлодіод перестане блимати
червоним і загориться зеленим кольором. У цьому режимі контролер буде очікувати
відкриття дверей протягом зазначеного часу.
Якщо двері не були відкриті протягом зазначеного часу з моменту піднесення картки,
контролер зареєструє подію "Двері залишались закритими" і перейде в черговий
режим.
Якщо двері були відчинені, а потім зачинені протягом зазначеного часу з моменту
піднесення картки, контролер зареєструє подію "Вхід/Вихід здійснено" і перейде в
черговий режим.
Якщо ж двері залишились у відкритому стані після закінчення цього часу, то контролер
зареєструє подію "Двері відкриті надто довго" і може перейти в стан "Тривога".
Якщо контролер знаходиться в черговому режимі, а дверний шлейф буде порушений
без попереднього піднесення дозволеної картки, то буде зареєстрована подія
"Несанкціоноване відкриття дверей" і контролер може перейти в стан "Тривога".
Також після вказаних подій контролер повідомить про закриття дверей подією "Двері
закриті в стані ТРИВОГИ", та вкаже час цього.
Після налаштування параметрів точок проходу збережіть їх, натиснувши кнопку "OK", і
переходьте до налаштування шлейфів і виходів.
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Параметри зчитувачів контролера
Для налаштування зчитувачів контролера необхідно двічі клацнути на вибраному
зчитувачі і у вікні, що з’явиться, налаштувати його параметри:

Назва – в цьому полі можна змінити назву зчитувача.
Точка проходу – в цьому полі можна вибрати точку проходу, до якої відноситься даний
зчитувач. При зміні цього поля автоматично змінюються параметри точок проходу.
Тип зчитувача – в цьому полі можна задати тип зчитувача (інтерфейсу Wiegand
зчитувача): 26-бітний, 42-бітний і "автоматичний / Mifare 32 біти" режим.

Можна вибрати тільки такі типи зчитувачів, спільне використання яких не викличе
співпадіння скорочених кодів різних карток. При завантаженні карток в контролер
будуть завантажуватись картки з кодами такої довжини, яка відповідає типам наявних
зчитувачів. Якщо до контролера підключені зчитувачі різних типів, буде
завантажуватись код картки більшої розрядності.
При реєстрації карток можна зареєструвати тільки картки, які будуть мати різні вкорочені коди для
всіх наявних в системі типів зчитувачів.
При виборі зчитувача в дереві обладнання у фреймі перегляду параметрів зчитувача
відображається тип зчитувача.
Для змішаних систем, у яких використовуються ідентифікатори з 26, 37 і 42 бітними кодами,
рекомендується встановлювати автоматичний режим роботи зчитувачів.
Для зчитувачів карток Mifare, виробництва ITV, тип "автоматичний / Mifare 32 біти" – це 32 біт код.

Параметри шлейфів (входів) контролера
Двічі клацніть лівою кнопкою миші на вузлі дерева з написом "Шлейф №1". З’явиться
вікно параметрів входу контролера:
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В цьому вікні необхідно вказати назву і призначення входу.
Використання – вхід може не використовуватись або використовуватись для
підключення датчика дверей, кнопки запиту проходу, кнопки "Вільний прохід" чи
"Блокування", для контролю заряду акумулятора або наявності живлення, а також
використовуватись для моніторингу стану шлейфу.
1) Вхід "Датчик", до якого підключений датчик дверей .
За допомогою входу, до якого підключений датчик дверей, контролер відстежує стан
дверей – відчинені чи зачинені, і адекватно реагує на порушення і відновлення шлейфу
датчика дверей (див. вище контроль часу дверей в "Налаштування точок проходу").
2) Вхід "Датчик Холла", до якого підключений датчик Холла для відстеження стану
дверей
Призначення датчика аналогічне описаному в першому пункті. При цьому, виходячи з
принципу роботи датчика Холла, вводиться додаткова затримка, під час якої стан
датчика не аналізується.
3) Вхід "Кнопка запиту проходу", до якого підключена кнопка запиту проходу.
Якщо до входу підключено кнопку запиту проходу, то коли вона спрацює – контролер
зареєструє подію "Доступ дозволено: натиснута кнопка запиту на прохід", та увімкне
реле, що керує замком дверей, якщо воно запрограмоване, і перейде в режим
контролю проходу. Як і у випадку піднесення до зчитувача дозволеної картки, в разі
необхідності, буде здійснюватись контроль відкриття дверей (див. вище контроль часу
дверей в "Налаштування точок проходу").
4) Вхід "Датчик та кнопка", до якого підключено суміщені датчик дверей та кнопка
запиту проходу.
До одного входу можна підключити і датчик дверей, і кнопку запиту проходу. При
спрацьовуванні датчика (відкриванні дверей) опір шлейфу має бути вище норми
(обрив шлейфу). При натисканні кнопки запиту проходу опір шлейфу має бути нижче
норми (коротке замикання шлейфу). Для цього датчик підключається послідовно з
навантажувальним резистором, а кнопка – паралельно. Більш детальна інформація
міститься в керівництві встановлення контролера.
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5) Вхід "Вільний прохід", до якого підключена кнопка "Вільний прохід".
Якщо натиснути і утримувати кнопку "Вільний прохід", то контролер перейде в режим
вільного проходу. При переході до такого режиму контролер зареєструє подію
"Перехід в режим ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ", виконає відмикання дверного замка і змінить
індикацію зчитувача однієї чи відразу обох точок проходу – світлодіод буде блимати
спалахуючи то зеленим, то жовтим кольором. Через точку проходу в стані "Вільний
прохід" можна буде пройти без картки – замок дверей буде відімкнутий. Режим
вільного проходу можна включати при терміновій евакуації всіх людей, які
перебувають на підконтрольній території. Для повернення контролера в режим
чергування, достатньо відпустити кнопку.
6) Вхід "Блокування", до якого підключена кнопка блокування проходу.
При натисканні і утримуванні кнопки блокування проходу, контролер перейде в режим
блокування. В журналі буде зареєстрована подія "Перехід в режим БЛОКУВАННЯ", а
світлодіод зчитувача почне блимати то червоним, то жовтим кольором. Пройти через
заблоковані двері зможе тільки співробітник відділу безпеки, картка якого має ознаку
"Служба безпеки". Піднесення всіх інших карток, як і натискання кнопки запиту
проходу, буде заблоковано контролером. Для повернення контролеру до чергового
режиму, достатньо відпустити кнопку.
7) Входи "Акумулятор" та "Живлення 220В", до яких підключені інформаційні виходи
блоку живлення.
Блок живлення контролеру має два виходи, за допомогою яких можна визначити стан
живлення. Стан одного виходу змінюється у випадку заряду або розряду акумулятора,
стан іншого – при пропаданні та відновленні напруги в мережі 220В. Події "Акумулятор
розряджений або відсутній", "Акумулятор заряджений", "Живлення 220В знижене
або відсутнє" і "Живлення 220В відновлено" можуть реєструватись контролером в
журналі. Для цього достатньо підключити виходи блоку живлення до шлейфів
контролера і запрограмувати їх належним чином.
8) Використання входу "Сповіщення стану" для моніторингу стану шлейфу.
Після підключення виходів від усіх допоміжних дверних механізмів і блоку живлення,
залишаться вільні входи. Їх можна використати для інших цілей, наприклад, контролю
стану побутової апаратури. Контролер буде постійно слідкувати за станом шлейфу,
підключеного до його входу. Якщо опір шлейфу стане меншим норми, то в журналі
контролера буде зареєстрована подія "КЗ (коротке замикання) шлейфу", якщо
перевищить норму – то "ОБРИВ шлейфу", якщо нормалізується – то "Відновлення
шлейфу".
9) Використання входу "УСПК – контейнер заповнений на 75%"
Датчик заповненості контейнеру картоприймача на 75%. Див. розділ Налаштування
спільної роботи контролера доступу і картоприймача (УСПК), стор. 74.
10) Використання входу "УСПК – контейнер заповнений на 100%"
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Датчик заповненості контейнеру картоприймача на 100%. Див. розділ Налаштування
спільної роботи контролера доступу і картоприймача (УСПК), стор. 74.
11) Використання входу "УСПК - тамперний контакт"
Датчик відкриття дверцят картоприймача. Див. розділ Налаштування спільної роботи
контролера доступу і картоприймача (УСПК), стор. 74.
12) Використання входу "Контроль 220В і акумулятора"

Даний тип входу можна використовувати тільки для контролера U-Prox IP100
Блок живлення контролеру має два виходи, за допомогою яких можна визначити стан
живлення. Стан одного виходу змінюється у випадку заряду або розряду акумулятора,
стан іншого – при пропаданні і відновленні напруги в мережі 220В. Вхід контролера UProx IP100 можна налаштувати для контролю стану блока живлення. Для цього до
входу контролера підключаються зовнішні кола (див. інструкцію з експлуатації
контролера), що сигналізують про стан зовнішнього джерела живлення (220В і АКБ).
Пристрій – обираються двері чи точка проходу, що обслуговується цим входом
контролера. Це може бути датчик дверей, кнопка запиту проходу, кнопки включення
режиму вільного проходу чи блокування.
Якщо контролер керує двома дверима, то кожні двері будуть мати одну точку проходу.
Якщо ж до контролера підключені двосторонні двері, то вхід може обслуговувати або
точку проходу "Двері – вхід" чи точку проходу "Двері – вихід", або двосторонні двері.
Підключено до пульта керування – опція доступна для кнопок запиту проходу,
вільного проходу і блокування, пов’язаних з окремими дверима чи точками проходу,
або пов’язаних з контролером, який обслуговує двосторонні двері чи турнікет.
Якщо опція "Підключено до пульта керування" встановлена, то даний вхід контролера
буде відключений при виконанні команди "Заборонити пульт керування" у вікні
керування. Робота входів буде відновлена після виконання команди "Дозволити пульт
керування" у вікні керування.
Увага!!! Не включайте дану опцію для шлейфу, пов’язаного з пожежною сигналізацією!
Параметри виходу контролера
Після того, як ви запрограмуєте всі необхідні входи, приступайте до програмування
виходів. Двічі клацніть лівою кнопкою миші на вузлі дерева, що зображає вихід, і ви
побачите параметри цього виходу:
У кожного виходу можна змінити назву. Необхідно вказати варіант використання і режим роботи, а
також вказати підключений до нього пристрій. Контролери дверей мають транзисторні і релейні
виходи. Кількість і конфігурацію виходів конкретного контролеру дивіться в описі контролера.
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До релейних виходів зазвичай підключаються електромеханічні чи електромагнітні
замки, і сирени з великим споживанням струму. До транзисторних – малопотужні
защіпки і сирени, чи інші виконавчі пристрої. Один з транзисторних виходів часто
використовується в якості тривожного виходу. Для того щоб визначити, які саме
пристрої можна підключати до виходів контролера, перегляньте документацію
контролера.
Використання –
вихід може використовуватись для керування замком дверей
або защіпкою, для включення сирени або подачі тривожного сигналу (тиха тривога),
спеціального керування турнікетом, чи спец.режим – програмований.
До спеціальних режимів використання відносяться типи виходів "УСПК – пропустити",
"УСПК – прийняти картку", "УСПК – повернути картку", які слугують для керування
картоприймачем. Опис їх роботи дивіться в розділі Налаштування спільної роботи
контролера доступу і картоприймача (УСПК), стор. 74.
У деяких турнікетах системи Taurus для переключення його в режим вільного проходу
недостатньо одного лише відмикання замка. Крім цього необхідно зняти живлення з
турнікету. Для повернення турнікету до робочого режиму подача живлення
відновлюється. Таку нестандартну поведінку можна реалізувати, якщо контролювати
живлення турнікету за допомогою виходу, запрограмованого для спеціального
керування турнікетом – "Турнікет", що працює в інверсному режимі. При роботі в
звичайному режимі цей вихід буде в активному стані, а при переході контролера в
режим вільного проходу – в неактивному.
Пристрій
можна із:

– двері чи точка проходу, замок якої підключений до виходу. Вибрати

- "назва дверей" (як замок можна вибрати тільки одне реле)
- "назва дверей - вхід" (як замок можна вибрати одне із двох реле)
- "назва дверей - вихід" (як замок можна вибрати одне із двох реле, або автоматично
вибереться – якщо це вже 2й "замок" на дверях, і стане – НЕактивним).
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Режим роботи
– старт-стопний, імпульсний (діє в межах вказаного інтервалу),
тригерний, та неперервний режими роботи.
Тривалість імпульсу – проміжок часу протягом якого:
- вихід буде активізований в імпульсному режимі роботи,
- в старт-стопному режимі, при використанні датчика Холла, на зазначений час
не буде враховуватись стан входу, до якого підключений датчик.
Старт-стопний режим зазвичай використовується для керування електромагнітним
замком або защіпкою. Для відмикання дверей з електромагнітного замка знімається
напруга (на защіпку напруга подається) і вихід залишається в такому стані до тих пір,
доки не буде порушено датчика відкриття дверей або ж сплине час відкриття дверей, в
залежності від того, яка подія трапиться раніше.

Будьте обережні при встановленні часу відкриття дверей і використанні старт-стопного режиму!
Занадто великий час може привести до перегріву защіпки і виходу її з ладу, або навіть до виникнення
пожежі!
Імпульсний режим роботи служить, як правило, для відмикання електромеханічних
замків і включення сирен. В цьому режимі вихід активується на час, необхідний для
відмикання замку або звучання сирени. Потім живлення знімається. Якщо до виходу
підключений замок, то після подачі відмикаючого імпульсу, двері можна буде
відчинити. Після того, як людина пройде і закриє за собою двері, замок без участі
контролера повернеться в замкнений стан. При такому режимі роботи необхідно
вказати тривалість імпульсу відмикання замку чи звучання сирени.
Стан виходу, що працює в тригерному режимі, в момент активації буде змінюватись
на протилежний – якщо вихід був у активному стані, то перейде до неактивного, і
навпаки. Такий режим може використовуватись для роботи з системами охороннопожежної сигналізації, наприклад, для постановки чи зняття з охорони.
Неперервний режим роботи співпадає зі старт-стопним, але використовується для
пристроїв інших типів.
Налаштування спільної роботи контролера доступу і картоприймача (УСПК)
Для реалізації функцій контролю доступу спільно з картоприймачем в контролерах
необхідно запрограмувати наступні входи і виходи:
Входи контролера

Виходи УСПК

Опис

"УСПК – контейнер
заповнено на 75%"

датчик заповнення
картоприймача на
75%

По спрацюванню даного входу на сервер СККД
контролер
доступу
відправить
відповідне
повідомлення.

"УСПК – контейнер
заповнено на 100%"

датчик заповнення
картоприймача на
100%

По спрацюванню даного входу на сервер СККД
контролер
доступу
відправить
відповідне
повідомлення.

УСПК - тамперний
контакт

датчик дверцят
картоприймача

Сигналізує про стан дверцят картоприймача: відкриті
чи закриті. По спрацюванню даного входу на сервер
СККД контролер доступу відправить відповідне
повідомлення.
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Виходи
контролера

Входи УСПК

Опис

"УСПК пропустити"

Включити
індикацію проходу

Включення індикації дозволеного проходу на УСПК

"УСПК – прийняти
картку "

Прийняти картку

При спрацюванні входу УСПК відбирає картку доступу в
контейнер

"УСПК - повернути
картку"

Повернути картку

При спрацюванні входу УСПК повертає картку доступу

Надання права проходу через двері виконується згідно завантаженому в контролер
розкладу для даного ідентифікатора.
Порядок роботи контролера і УСПК
Якщо до зчитувача УСПК піднесена:
Тимчасова картка (картка відвідувача) – ідентифікатор вилучається. Доступ
надається засобами контролера згідно розкладу і маршруту відвідувача.
Дійсна постійна картка (картка співробітника) – якщо ідентифікатор не втрачений і
не прострочений, він повертається співробітнику. Доступ надається засобами
контролера згідно розкладу.
Недійсна постійна картка (картка співробітника) – якщо ідентифікатор позначений
як загублений або прострочений, він вилучається. Доступ не надається.
Додавання кімнат
Кімната – це ділянка території, яка з усіх боків обмежена стінами. Доступ до кімнати
можливий тільки через двері, які обслуговуються контролерами. Таких дверей може
бути кілька. Розбиття території на кімнати необхідне для виконання обліку робочого
часу, а також для складання звітів про місцезнаходження персоналу.
Для того, щоб створити нову кімнату, клацніть правою кнопкою миші на дереві
обладнання, виберіть пункт меню "Додати", підпункт "Кімната". В папці "Кімнати"
з’явиться нова кімната.
Відкрийте вікно параметрів кімнати. Для цього натисніть праву кнопку миші на новій
кімнаті і виберіть пункт контекстного меню "Параметри". З’явиться вікно параметрів
кімнати:
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У цьому вікні, на закладці "Загальні", необхідно вказати назву кімнати. Тут же можна
включити режим "Вільний доступ, якщо господар кімнати присутній" (режим роботи
"Приймальня") і вказати розклад - графік його включення.
А на закладці "Точки проходу" – вказати точки проходу, які примикають до кімнати.

Для того, щоб вказати нову точку проходу, натисніть кнопку "Додати". З’явиться вікно
вибору прилеглих точок проходу. Виберіть прилеглі точки проходу з випадаючого
списку (для поля "Вхід" або для поля "Вихід") і натисніть кнопку "OK".

Якщо деяка точка проходу більше не є прилеглою до кімнати, її необхідно видалити.
Для цього клацніть лівою кнопкою миші на рядку, що містить цю точку проходу, і
натисніть кнопку "Видалити".
Після завершення редагування параметрів кімнати, натисніть кнопку "OK".
Групування кімнат
На багатьох підприємствах для співробітників одного відділу виділяються кілька кімнат,
в яких їм належить працювати. Протягом робочого дня співробітник повинен
знаходитись в одній з цих кімнат, в якій саме – значення не має. Для того щоб задавати
правила робочого часу, має сенс згрупувати ці кімнати.
Кілька кімнат входять до одної групи. Кожна така група може входити до групи вищого
рівня і т.д. В результаті виходить ієрархія кімнат, яка відображена в дереві обладнання,
в папці "Кімнати".
Для створення нової групи кімнат натисніть праву кнопку миші на папці "Кімнати",
потім пункт контекстного меню "Додати", "Група кімнат". З’явиться нова група кімнат. У
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вікні параметрів групи кімнат ви можете задати лише її назву. На відміну від звичайної
кімнати, точки входу і виходу для групи задаються автоматично, на підставі інформації
про те, які підгрупи і кімнати входять до даної групи.
Точка проходу є точкою входу до групи, якщо вона є точкою входу до одної з її кімнат
або підгруп, і не є точкою виходу з жодної іншої її кімнати. Аналогічно визначається
точка виходу з групи. Решта точок проходу або взагалі не мають відношення до даної
групи, або є внутрішніми: вихід з однієї її кімнати є входом в іншу її ж кімнату.
Для переміщення кімнати або групи в іншу групу перетягніть її в цю групу.

Типи індикації шлейфів
"U-Prox IP" надають можливість спостереження за станом шлейфів. Шлейф
відображається на плані у вигляді піктограми, обведеної колом певного кольору. Для
кожного стану шлейфу (КЗ, норма, обрив) можна визначити свою власну піктограму і
колір.
У дереві обладнання викличте контекстне меню, виберіть пункт "Додати", "Тип
індикації шлейфу". З’явиться вікно параметрів нового типу індикації шлейфів:

У верхній частині вікна розташоване поле, що містить назву нового типу індикації
шлейфів.
Під ним розташовані приклади індикації для кожного зі станів шлейфу: КЗ, норма і
обрив. Для того, щоб змінити піктограму і колір для станів шлейфу, натисніть кнопку
"Змінити" для відповідного стану.
З’явиться вікно параметрів індикації вибраного стану шлейфу. У верхній частині вікна
виводиться вибраний стан (КЗ, норма чи обрив). Під ним розташоване поле "Колір", у
якому можна вказати колір кола, що буде відображатись навколо піктограми шлейфу.
Якщо поставити позначку в полі "Блимання", яке розташоване праворуч від поля
"Колір", то коло буде блимати один раз за секунду, привертаючи увагу оператора.
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Якщо поставити позначку в полі "Контур", то шлейф можна буде відображати на плані у
вигляді ломаної лінії.
Якщо навколо піктограми не потрібно відображати коло, то виберіть колір "None".
Для зміни піктограми натисніть кнопку "Імпорт". З’явиться вікно завантаження
піктограми з графічного файлу. Вкажіть потрібний файл і натисніть кнопку "OK".
Піктограму можна експортувати в текстовий файл. Для цього призначена кнопка
"Експорт". Якщо її натиснути, то з’явиться вікно збереження піктограми у файл на
диску. Введіть ім’я файлу і натисніть "OK".
Якщо піктограма не потрібна, то натисніть кнопку "Очистити".
У нижній частині вікна розташована область перегляду індикації вибраного стану.
Коли будуть виконані всі необхідні зміни, натисніть кнопку "OK".

Шлейфи
Деякі входи контролера можуть бути використані для спостереження за станом
шлейфів охоронно-пожежної сигналізації. Для додавання шлейфу, в контекстному
меню дерева обладнання виберіть пункт "Додати", "Шлейф". З’явиться вікно
параметрів нового шлейфу.

Можна вказати чотири параметра шлейфу: назва, контролер, вхід контролера і тип
індикації.
Контролер і шлейф контролера – контролер і його вхід, до якого підключений шлейф.
Вхід контролера повинен використовуватись в режимі моніторингу станів шлейфу.
Тип індикації – тип індикації шлейфу. Він визначає спосіб відображення на плані
шлейфу в різних станах (КЗ, норма, обрив).
Створення планів
Плани служать для наочного відображення подій і станів пристроїв, а також для пошуку
пристроїв і оперативного отримання звітів по контрольованим приміщенням.
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Для того, щоб створити новий план, клацніть правою кнопкою миші на дереві
обладнання, виберіть пункт меню "Додати", підпункт "План". В папці "Плани" з’явиться
новий план. Клацніть на ньому правою кнопкою миші, виберіть пункт контекстного
меню "Всі завдання", підпункт "Редагувати план" – відкриється вікно, в якому буде
відображений цей план.
Для того, щоб переглянути існуючий план, клацніть на ньому правою кнопкою миші,
виберіть пункт контекстного меню "Всі завдання", підпункт "Перегляд плану" –
відкриється вікно, в якому буде відображений цей план. Якщо під час закриття "U-Prox
IP" існувало вікно перегляду плану, то воно буде відновлено в наступному сеансі
роботи.

Редагування плану
В режимі редагування плану в назві вікна, що відображає план, з’явиться рядок
"(режим редагування)", який вказує на можливість зміни плану.
Параметри плану можна змінити на панелі властивостей, що з’явилась безпосередньо
під панеллю інструментів. Ви можете вказати назву плану, його розміри (в пікселях),
розмір кроку сітки, увімкнути/вимкнути режим відображення сітки і прив’язки до неї:
Елемент панелі
властивостей

Призначення

Ширина

Це поле призначене для вказання розміру плану по
горизонталі, що вимірюється в пікселях. Один піксель – це
одна точка на екрані монітору. Розподільна здатність
монітору дорівнює, як приклад, 1024 точки по горизонталі і
768 точок – по вертикалі. Якщо план не поміщається на
моніторі цілком, то буде відображена його частина. Для
вибору частини плану, яку можна оглядати, використовуйте
полоси прокрутки праворуч і знизу вікна плану.

Висота

Розмір плану по вертикалі (див. коментар до елементу
"Ширина").

Крок сітки по
горизонталі

Відстань між вузлами сітки по горизонталі. Сітка служить
для зручності редагування плану. За допомогою сітки
можна приблизно розрахувати відстань на плані, або
вирівняти елементи по горизонталі і вертикалі (див. нижче
"Відображення сітки" і "Прив’язка до сітки").

Крок сітки по вертикалі

Прив’язка до сітки

Відстань між вузлами сітки по вертикалі.

Включення і виключення прив’язки координат елементів
плану до сітки. Якщо цей режим виключений, то ліва
верхня координата елементу може бути довільною. Якщо
режим включений, то координата повинна співпадати з
одним з вузлів сітки. З включеною прив’язкою значно
легше створювати кілька елементів, вирівняних по
горизонталі чи вертикалі. Наприклад, кілька текстових
написів виглядають набагато краще, якщо їх межі вирівняні
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по сітці, ніж коли вони розташовані без вирівнювання.
Прив’язка корисна також при кресленні стін, які, як
правило, також вирівняні по сітці.

Відображення сітки

Включення і виключення відображення сітки на плані.
Вузли сітки відображаються у вигляді точок, розташованих
на однаковій відстані одна від одної. Це дає можливість
приблизно виміряти відстань на плані, а також дозволяє
швидко вирівнювати елементи по сітці.

Новий план не містить жодного елементу. Вам необхідно нанести на плані різні
пристрої, вказати розміщення стін, додати пояснюючі написи та ін. Все це робиться за
допомогою кнопок на панелі інструментів. Призначення і спосіб використання
інструментів вказано в таблиці.
Інструмент
Стрілка вибору

Призначення і спосіб використання
Вибір елементу плану для редагування. Властивості
вибраного елементу будуть відображені у вікні
властивостей елементу. Навколо вибраного елементу буде
відображена спеціальна рамка. Якщо тягнути мишею кути
цієї рамки, то будуть змінюватись розміри елементу. Якщо
перетягнути мишею сам елемент, то зміниться його
позиція на плані.
Клацніть на кнопці "Стрілка вибору", потім на елементі
плану. Він буде виділений, а на панелі властивостей будуть
відображені його параметри (див. нижче).
Якщо клацнуть на білому тлі, що не містить жодного
елементу, і обвести за допомогою рамки, що з’явилась,
кілька елементів, то всі вони будуть виділені. Якщо
натиснути і утримувати клавішу "Ctrl", а потім клацнути на
виділеному елементі, він перестане бути виділеним. Ті ж
дії на невиділеному елементі спричинять його виділення.
Виділені елементи можна перетягнути в нову позицію за
допомогою миші, можна видалити (клавіша "Delete"),
скопіювати чи вирізати в буфер обміну ("Ctrl-C" і "Ctrl-X",
відповідно). Для подальшої вставки елементів з буферу
обміну натисніть "Ctrl-V".

Текст

Створення текстового напису на плані. Клацніть на кнопці
"Текст", перемістіть вказівник миші в те місце на плані, де
повинен з’явитись новий текст, натисніть ліву кнопку миші
і, утримуючи кнопку, обведіть це місце. Потім відпустіть
ліву кнопку миші.
Параметри щойно створеного текстового елементу будуть
відображені на панелі властивостей. Ви можете змінити
його положення, розмір, текст, шрифт, а також вказати
товщину і колір рамки і фону.

Зображення

Створення довільного зображення на плані. Спосіб
створення цього елементу такий же, як і для тексту. У вікні
параметрів зображення можна змінити його положення і
розмір, виконати імпорт і експорт зображення в файл на
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диску.

Лінія

Створення лінії. У вікні параметрів лінії міняються
координати її кінців. Виберіть інструмент "Лінія", натисніть
ліву кнопку миші на початку майбутньої лінії, перемістіть
вказівник миші в кінець лінії і потім відпустіть кнопку.
Параметрами лінії є координати її кінців, товщина і колір
лінії.

Прямокутник
Стіна

Створення
прямокутника.
Можна
розміщення, колір рамки і фону.
Нанесення стіни
створенню лінії.

змінити

на план. Ця операція

його

аналогічна

Суміжні стіни кімнат належить креслити на плані таким
чином, щоб їх осьові лінії стикались або перекривались. В
іншому випадку, через проміжок між ними, стане
неможливим правильно визначити межі кімнат.
Отвір у стіні

Вказівка місць розташування отворів у стінах. Для отвору
вказується початок і кінець, які повинні бути розташовані у
будь-якій стіні.
Отвори бувають трьох типів – порожній отвір, віконний
отвір і дверний отвір. Для дверного отвору можна вказати,
які саме з контрольованих дверей знаходяться на його
місці, а можна і не вказувати.

Пристрій

Вказівка місць розташування контролерів і шлейфів.
Активізуйте цей інструмент, потім клацніть на плані лівою
кнопкою миші в тому місці, де має відображатись пристрій.
Потім можна вибрати контролер або шлейф.

Кімната

Вказівка розташування кімнат. Після того, як накреслені всі
стіни, вказані порожні, віконні і дверні отвори, а також
проведена прив’язка контрольованих системою дверей до
отворів на плані, слід вказати розташування кімнат.
Виберіть інструмент "Кімната", потім клацніть лівою
кнопкою миші в точці плану, розташованій всередині
кімнати. Система автоматично визначить простір, що
містить вказану точку, і обмежений стінами без порожніх
отворів або безіменних дверних отворів. Цей простір
закріплюється за кімнатою.
Потім слід вказати, яка саме це кімната. Можна також
визначити колір заливки внутрішнього простору кімнати.
Вказівка розташування охоронних контурів, пов’язаних зі
шлейфами. Активізуйте цей інструмент, потім клацніть на
плані лівою кнопкою миші у тому місці, де знаходиться
початок контуру. Далі, почергово клацаючи лівою кнопкою
миші, накресліть ломану лінію.

Якщо активізувати інструмент "Стрілка вибору" і клацнути на тексті, то на панелі
властивостей з’являться параметри виділеного тексту:
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На панелі властивостей можна відредагувати зміст тексту, вибрати шрифт, вказати його
розмір і колір. Можна зробити текст напівжирним, нахиленим (курсив) і підкресленим.
Маємо три режими вирівнювання тексту по горизонталі – по лівому краю, по центру і
по правому краю.
У правій частині панелі властивостей тексту розміщена кнопка відображення
параметрів рамки. Якщо на ній клацнути лівою кнопкою миші, то панель властивостей
отримає наступний вигляд:

Чотири поля в лівій частині панелі призначені для зміни координат лівого верхнього
кута рамки, її ширини и висоти.
Далі розміщені елементи керування параметрами лінії, яка креслиться навколо рамки
– це ширина лінії і колір. Якщо вказано колір “None”, то рамка буде без обрамлення.
Праворуч від параметрів лінії розміщене поле, в якому вказується колір фону рамки
(колір заливки). Якщо рамка повинна бути прозорою, необхідно вказати колір “None”.
Для того, щоб знову відобразити параметри тексту, клацніть на другій справа кнопці.
Панель властивостей отримає свій попередній вигляд.
Якщо за допомогою стрілки вибору виділити зображення, то панель властивостей буде
виглядати так:

У лівій частині розміщені параметри рамки зображення, які були описані вище:
координати, розмір, товщина і колір рамки та заливки. Далі знаходиться поле, що
визначає спосіб малювання зображення на екрані: розтягування, пропорційне
масштабування чи мозаїка.
При розтягуванні, зображення масштабується так, щоб повністю заповнити рамку. В
результаті можливі спотворення пропорцій, тому що масштаб по вертикалі і по
горизонталі може не співпадати.
При пропорційному масштабуванні визначається максимально можливий масштаб
так, щоб зображення не вийшло за межі рамки. У цьому випадку пропорції
зображення будуть збережені, тому що використовується один масштаб і для
горизонтального і для вертикального масштабування.
Малювання мозаїкою не масштабує зображення. Якщо розміри рамки менше розмірів
зображення, то малюється та його частина, яка поміщається в рамку. Якщо розміри
рамки більше розмірів зображення, то зображення малюється кілька раз до тих пір,
поки простір рамки не буде заповнено повністю. Цей режим використовується,
наприклад, для малювання фонових узорів на беджах: достатньо створити невеликий
фрагмент узору, наприклад, розміром 16x16 точок, і малювати його на площі всього
беджа мозаїкою.
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У правій частині панелі властивостей зображення розміщені дві кнопки: імпорту і
експорту. Якщо натиснути на кнопку імпорту, то з’явиться стандартне системне вікно
вибору файлу з зображенням. Вкажіть ім’я файлу, вміст якого ви б хотіли зобразити на
плані, і натисніть кнопку "OK". Кнопка експорту призначена для запису зображення в
окремий файл на диску.
Лінія визначається координатами своїх кінців, товщиною і кольором. Панель
властивостей лінії показана на малюнку.

Параметри прямокутника такі ж, що і параметри рамки тексту або зображення. Панель
параметрів прямокутника показана на малюнку.

Стіна визначається координатами своїх кінців, товщиною і кольором краю, кольором
заливки, а також має певну товщину. Товщина краю і товщина стіни – це різні
величини. Перша – це товщина обвідної лінії, а друга – це товщина всієї стіни.

Прохід в стіні має ті ж параметри, що і стіна, за винятком власної товщини. Вона
визначається автоматично в залежності від того, до якої стіни відноситься цей прохід.
Можна також вказати тип проходу: порожній прохід, звичайні двері чи вікно.

Приклади різних варіантів подані на наступній схемі:

Крім наочності, порожній прохід та звичайні двері несуть смислове навантаження.
Порожній прохід об’єднує простір по один бік від стіни з простором по інший її бік.
Тому обидва ці простори вважаються належними одній і тій же кімнаті. Прохід, для
якого не вказані двері, сприймається так само як і порожній прохід. Якщо ж для
проходу вказати двері, то він не буде об’єднувати простори по різні сторони від стіни.
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Контролер на плані відображається у вигляді піктограми. При відображенні шлейфу
навколо піктограми буде намальоване коло такого кольору, який відповідає його
стану. Піктограма і колір кола шлейфу визначаються встановленим для нього типом
індикації шлейфів.

Параметрами елементу, що відображає пристрій на плані, є його розміщення на плані,
параметри прямокутної рамки (товщина, колір і колір заповнення). Необхідно також
вказати, який саме пристрій чи шлейф будуть пов’язані з цим елементом.
Кімната на плані представляється у вигляді багатокутника, який має товщину і колір
бордюру, а також колір заливки. Створити кімнату дуже просто – активізуйте
інструмент "Кімната" і клацніть в точці плану, яка повинна знаходитись всередині
створюваної кімнати. Контури кімнати визначаються автоматично, з урахуванням
розміщення стін і проходів. Колір нової кімнати вибирається випадковим чином. Вам
достатньо вказати, як називається ця кімната.

Коли план буде відредагований, закрийте вікно з планом. На екрані з’явиться вікно
підтвердження змін в плані. У цьому вікні натисніть кнопку "Так" - для збереження
плану, "Ні" - для відміни внесених змін, "Скасувати" - для того, щоб продовжити
редагування.
Керування обладнанням за розкладом
Для налаштування параметрів роботи контролерів в певний період часу служить
"Керування за розкладом".
Для того, щоб створити нове правило, клацніть правою кнопкою миші на дереві
обладнання, виберіть пункт меню "Додати", підпункт "Керування за розкладом".
З’явиться вікно параметрів керування за розкладом:
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Назва – в цьому полі можна вказати/змінити назву правила.
Контролер – в даному полі слід вибрати контролер, для якого створюється правило
керування.
Елемент контролеру – в цьому полі необхідно вибрати елемент контролеру, для якого
буде змінюватись його стан на заданих інтервалах. Це можуть бути входи, виходи,
зчитувачі і точки проходу.
Розклад – в цьому полі необхідно вибрати розклад, за часовими інтервалами якого
буде працювати правило.
Дата початку – вибирається дата, з якої почне працювати правило керування за
розкладом, якщо тип розкладу періодичний, а не тижневий.
Розклад свят – у святкові дні контролер буде працювати за обраним одноденним
розкладом (див. розділи Свята та Розклади).
Стан – ця група полів дозволяє встановлювати роботу вибраного елементу контролера
на інтервалі та поза ним.
Для елементів контролера існують наступні стани:
Вхід :
Маскування – події від даного елементу маскуються, при їх
надходженні ніякі дії не виконуються.
Норма – вхід контролера переходить в звичайний режим роботи;
Вихід:
Активувати – в цьому режимі вихід активується (вмикається);
Деактивація – перехід в звичайний режим роботи (вимикається);
Очікування патруля/Перевірка патруля – налаштування роботи
виходу для спец.режиму перевірки обходу контрольних точок за
певним графіком, дивіться додаткові відомості в додатку.
Зчитувач:
Маскування – події від даного елементу маскуються. При піднесенні
картки, наприклад, ніякі дії не виконуються;
Норма – зчитувач переходить в звичайний режим роботи.
Точка проходу:
Вільний прохід – точка проходу перейде в режим вільного проходу;
Заблокована – точка проходу перейде в режим блокування;
Норма – точка проходу перейде в нормальний режим роботи.
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Увімкнути PIN-код – згідно заданого розкладу контролер вмикає
режим вводу PIN-коду у випадку піднесення карток, яким призначений
PIN-код, до зчитувача дверей, для яких встановлений ненульовий час
вводу PIN-коду.
Вимкнути PIN-код – згідно заданому розкладу, контролер вимикає
режим вводу PIN-коду у випадку піднесення карток, яким призначений
PIN-код, до зчитувача дверей, для яких встановлений ненульовий час
вводу PIN-коду.

Друк конфігурації
Деяким організаціям потрібна наявність докладної інформації по встановленому
обладнанню. Окрім технічних характеристик, необхідна документація що містить також
конфігурацію всіх контролерів. Для того, щоб роздрукувати конфігурацію обладнання,
сформуйте і роздрукуйте такі звіти (див. розділ "Звіти"):
- звіт по контролерах;
- звіт по дверях;
- звіт по шлейфах контролерів;
- звіт по виходах контролерів;
- звіт по зчитувачах контролерів.
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Налаштування обладнання відео верифікації
Додавання відеореєстратора/відеосервера
Для того, щоб додати відеореєстратор/відеосервер, необхідно в дереві пристроїв
виділити пункт "Робоче місце", потім клацнути правою кнопкою миші, і в меню, що
з’явиться, вибрати пункт "Додати", потім підпункт "Відеореєстратор".
Після того, як відеореєстратор доданий, можна змінити його параметри. Для цього
підведіть вказівник миші до зображення відеореєстратора в дереві обладнання і
клацніть правою кнопкою миші. Потім виберіть пункт меню "Параметри…". З’явиться
вікно, що містить його параметри:

Назва

– назва відеореєстратора/відеосервера

Тип

– тип відеореєстратора/відеосервера, наприклад, DevLine відповідає
системі відеонагляду "Лінія"

IP-адреса, порт – адреса та порт відеореєстратора/відеосервера в локальній мережі
Каналів

– кількість підключених, або
відеореєстратора/відеосервера

задіяних,

Логін, Пароль – параметри авторизації, необхідні
відеореєстратора/відеосервера
Серійний №

камер

для

(відеоканалів)

підключення

до

– серійний номер відеореєстратора, заміщає логін (тільки для Pinetron)

Тривалість запису події – тривалість запису події в секундах (тільки для Pinetron)
Налаштування відеоканалів (камер)
Після того, як відеореєстратор доданий і була вказана кількість відеоканалів, в дереві
пристроїв даного відеореєстратора/відеосервера буде відображено список камер
підключених до нього.
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Якщо необхідно збільшити список підключених камер, то для цього необхідно в
параметрах відеореєстратора/відеосервера збільшити кількість каналів, та в дереві
пристроїв виділити даний "Відеореєстратор", потім клацнути правою кнопкою миші, і в
меню вибрати пункт "Додати", потім підпункт "Відеокамера". Якщо кількість
"Відеокамер" рівна кількості "Каналів", то додати нові – не вийде.
Виконайте налаштування параметрів роботи камер. Для цього підведіть вказівник миші
до зображення відеокамери в дереві обладнання і клацніть правою кнопкою миші.
Потім виберіть пункт меню "Параметри…". З’явиться вікно, що містить її параметри:

Назва

– назва відеоканалу (камери)

Канал

– номер відеоканалу

Після натискання кнопки "Об’єкти…" буде відкрите вікно фільтру прив’язки відеоканалу
до обладнання системи керування доступом:

Для того, щоб при появі події від об’єкту відображалося відео у вікні відеоверифікації,
необхідно перемістити його до "Вибрані пристрої". Щоб не було даної реакції – назад,
в ліву частину, до "Доступні пристрої".
Увага!!! Не забудьте в налаштуваннях відеореєстратора дозволити запис відео на всіх каналах, щоб
працював перегляд відеоархіву.
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Система бездротових замків
Побудова системи має чітку ієрархічну структуру. Всі виконуючі контролери U-Prox
IP500 чи U-Prox 560 працюють в автономному режимі, тобто самостійно приймають
рішення про надання доступу на основі раніше завантажених в них правил.
Контролер U-Prox IC L виконує маршрутизацію даних від дозволених бездротових
контролерів U-Prox IP500 та U-Prox 560 через ретранслятори U-Prox HE (Ethernet), UProx HW (Wi-Fi). Інтерфейс зв’язку між U-Prox IC L і сервером СКУД, а також між U-Prox
IC L та U-Prox HE, U-Prox HW – комп’ютерна мережа. Інтерфейс зв’язку між U-Prox IC L,
U-Prox HE, U-Prox HW та U-Prox IP500, U-Prox 560 – ISM (Industrial Security and Medical
radio) – радіо, 868МГц.

Глобальний антидубль
Робота глобального антидублю
Основою роботи глобального антидублю є зонний антидубль. Приміщення об’єкту
розділене на кімнати – зони доступу. При такому розподілі вхід в іншу зону - вихід з
попередньої, і прохід у зону можливий через різні двері.
Контролер антидублю відслідковує переміщення співробітників з зони в зону,
отримуючи дані від контролерів доступу. При цьому відслідковується
місцезнаходження персони, у якої може бути кілька ідентифікаторів.
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Спочатку співробітник (персона) має положення «Не визначено» і тільки після першого
піднесення ідентифікатора до зчитувача його місцезнаходження фіксується
контролером U-Prox IC A.
Місцезнаходження «Не визначено» задається при реєстрації нового співробітника, або
після команди оператора системи «Загальне скидання місцезнаходження». За
допомогою системи глобального антидублю можливе припинення повторного
проходу, використання дублікатів карток, проникнення (неочікуваної появи всередині),
передачі ідентифікатора іншим особам і т.д.

У разі втрати зв’язку з контролером СКУД, зламу дверей, переведення дверей в режим
вільного проходу і т.д. контролер антидублю об’єднує зони доступу в одну, вважаючи
що персонал може знаходитись і там, і там.
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Після повернення дверей до чергового режиму чи відновлення зв’язку з контролером
– зони роз’єднуються. Фактичне місцезнаходження персоналу в них визначається по
наступному піднесенню ідентифікатора до зчитувача.

При втраті зв’язку з контролером U-Prox IC A контролери доступу NDC F18 IP, U-Prox
IP100 і U-Prox IP400 можуть бути налаштовані на два варіанта поведінки:
 Нікого не пускати
 Пускати згідно даних про положення персони для локального антидублю
Порядок налаштування глобального антидублю
У глобальному антидублі беруть участь тільки контролери з двосторонніми дверима (вхід і вихід за
пред’явленням ідентифікатору).
1. За допомогою ПЗ Конфігуратор: контролер U-Prox IC A повинен мати статичну
(фіксовану) IP адресу.
2. За допомогою ПЗ Конфігуратор: першою адресою серверу СККД в налаштуваннях
комунікації приладу повинна бути вказана адреса ПК із серверним ПЗ U-Prox IP.
3. За допомогою ПЗ Конфігуратор: другою адресою серверу СККД в налаштуваннях
комунікації приладу повинна бути вказана адреса контролера U-Prox IC A.
4. ПЗ U-Prox IP: контролеру доступу повинен бути вказаний головний контролер
антидублю та реакція на втрату зв’язку з ним.
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5. В ПЗ U-Prox IP для дверей повинен бути увімкнений режим антидублю "Загальний".

6. Додайте кімнати.
7. Налаштуйте взаємне розміщення дверей і кімнат.
8. Створіть співробітників і налаштуйте для них правила доступу.
9. Завантажте всі контролери, які беруть участь в глобальному антидублі, включаючи
контролер U-Prox IC A.
10. У вікні керування виділіть контролер U-Prox IC A і за допомогою контекстного меню
запустіть функцію відслідковування місцезнаходження співробітників і їх переміщень.
Взаємне розміщення дверей і кімнат
Під час налаштування глобального антидублю необхідно виконати налаштування
правил переміщення по території об’єкту, що контролюється. Для цього об’єкт
розбивається на зони – кімнати. Вхід в зону і вихід з неї обмежений однією або
кількома дверима. Далі виконується налаштування взаємного розміщення таких кімнат
і призначаються двері, що розмежовують зони.
Зайдіть в головне меню, пункт «Дії», підпункт «Налаштування взаєморозміщення
дверей і кімнат». З’явиться наступне вікно:

У ньому необхідно налаштувати взаємне розташування кімнат. Так двері Турнікет
розділяють зовнішню область – вулицю (зовнішня територія) і внутрішню область –
кімнату "Внутрішній периметр". Для дверей "Адміністрація" зовнішня область –
"Внутрішній периметр", а внутрішня область – "Офіс".
Після налаштування взаємного розташування дверей і кімнат натисніть «ОК». Необхідні
точки проходу на вхід і вихід для кімнат будуть назначені автоматично.
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Функція вільного доступу до власника кімнати (режим "Приймальня")
У цьому режимі роботи двері в кімнату переходять в режим вільного проходу, на
вказаному в розкладі інтервалі, при наявності власника всередині кімнати. Якщо
власник кімнати виходить з неї чи пройшов інтервал часу, то двері переходять в
черговий режим.
Для включення можливості вільного доступу до власника кімнати, необхідно виконати
такі дії:
1. У вікні параметрів співробітника на закладці "Господар кімнати" додати
кімнату, власником якої є цей співробітник.
2. У вікні параметрів кімнати задати розклад, протягом якого всі двері будуть
переходити в режим вільного проходу при наявності хоча б одного господаря
всередині кімнати. І виходити з режиму вільного проходу після виходу з
кімнати всіх господарів.

3. Завантажити контролер.
Після завантаження контролера вважається, що господар знаходиться за межами
кімнати, тому вільний прохід буде увімкнено тільки після входу господаря в кімнату.
Події "Вільний доступ дозволено згідно розкладу" і "Вільний доступ заборонено згідно
розкладу" присилаються контролером на початку і в кінці часового інтервалу вільного
доступу.
Після початку дії часового інтервалу і відправки події "Вільний доступ дозволено згідно
розкладу" двері переходять в режим вільного проходу тільки при наявності господаря
всередині кімнати. Якщо господар кімнати відсутній, то двері переходять в режим
вільного проходу після того, як господар повернеться до кімнати.
Під час події "Вільний доступ заборонено згідно розкладу" двері виходять з режиму
вільного проходу, незалежно від наявності господаря всередині кімнати.
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Налаштування персоналу
Додаткові поля персоналу
Ймовірно, крім імені співробітника для вас мають значення ще якісь реквізити,
наприклад, номер посвідчення і номер автомобіля співробітника. Такі реквізити можна
вказати в додаткових полях. Тому перед наповненням бази даних персоналу,
необхідно додати ці поля. Додаткові поля можна вказувати і для відділів (наприклад,
П.І.Б. начальника відділу і його заступників).
Для створення нового додаткового поля необхідно в контекстному меню дерева
персоналу обрати пункти "Додати", потім - "Поле". З’явиться вікно параметрів нового
додаткового поля.

У цьому вікні можна змінити назву і значення за замовчуванням. Якщо для деякого
співробітника це поле жодного разу не заповнювалось, то на екрані буде
відображатись значення по замовчуванню.
Після того, як редагування додаткового поля буде завершене, натисніть кнопку "OK".
Якщо в подальшому відпаде необхідність в якомусь полі, його можна видалити. Перед
видаленням подумайте, чи варто це робити. Адже якщо необхідність у ньому колись
виникла, вона може виникнути і згодом. Якщо ж ви все-таки приймете рішення про
необхідність видалення поля, клацніть лівою кнопкою миші на цьому полі і виберіть
пункт контекстного меню "Видалити".
Групи додаткових полів персоналу
Якщо на підприємстві достатньо велика кількість співробітників, то, швидше за все, для
кожної категорії співробітників матимуть значення тільки деякі додаткові поля.
Наприклад, крім номеру автомобіля можуть враховуватись ще й інші пов’язані з ним
реквізити (№ посвідчення водія, № двигуна та ін.). Якщо співробітник не має
автомобіля, то ці реквізити не мають значення, і їх можна не відображати в параметрах
цього співробітника.
Для відділу також не має сенсу відображати поля співробітників, адже відділ ні
паспорта, ні посвідчення водія мати не може. І навпаки, для кожного співробітника
вказувати П.І.Б. начальника відділу було б украй важко.
Тому "U-Prox IP" надають можливість визначити групи додаткових полів персоналу.
Наприклад, ви можете об’єднати "№ паспорту" і "№ автомобіля" в групу "Додаткові
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поля співробітника". А "Начальник відділу" і "1-й заступник начальника відділу" - в
групу "Додаткові поля відділу".
У дереві персоналу присутня папка "Групи полів". Активізуйте дерево персоналу,
клацніть лівою кнопкою миші, і виберіть пункт контекстного меню "Додати", підпункт
"Група полів". З’явиться вікно параметрів групи полів:

У цьому вікні необхідно вказати назву групи полів, а також додати в нього поля.
Всі доступні поля відображаються в списку "Доступні поля", що розташоване ліворуч, а
додані поля – в списку "Поля цієї групи", що розташоване праворуч.
Для того, щоб додати поле в групу, клацніть лівою кнопкою миші на його назві в лівому
списку і натисніть кнопку "Додати". Для того, щоб видалити поле з групи, клацніть
лівою кнопкою миші на його назві в правому списку і натисніть кнопку "Видалити".
Після закінчення редагування групи, натисніть кнопку "OK".
Редагування беджів
"U-Prox IP" надає можливість розробляти і друкувати так звані беджі – перепустки, що
друкуються на звичайному папері чи на пластикових картках. Якщо ви плануєте
забезпечити співробітників беджами, то рекомендуємо з самого початку спроектувати
кілька типових шаблонів і для кожного нового співробітника вказувати за яким
шаблоном необхідно друкувати бедж.
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Для того, щоб створити новий бедж, активізуйте закладку "Персонал", клацніть правою
кнопкою миші на дереві обладнання, виберіть пункт меню "Додати", підпункт "Бедж".
В папці "Беджі" з’явиться новий бедж. Клацніть на ньому правою кнопкою миші,
виберіть пункт контекстного меню "Всі завдання", підпункт "Редагувати бедж" –
відкриється вікно, в якому буде відображений цей бедж.
Екран набуде такий вигляд:

Редагування беджів принципово нічим не відрізняється від редагування планів, тому
для більш детального ознайомлення з редактором, ознайомтесь з розділом
"Редагування планів" (див. вище).
У редакторі беджів є два додаткових інструмента – "Поля" ( ) та "Фото" ( ). Перший
інструмент призначений для нанесення на бедж текстової інформації про
співробітника, що міститься в базі, другий – його фотографії.
Після завершення редагування беджа, закрийте вікно беджа і, у вікні що з’явиться,
підтвердіть внесені зміни. Про те, як закріпити бедж за співробітником, розповідається
в розділі "Додавання співробітника".
Групи дверей
Для того, щоб задати доступ персоналу, необхідно для кожного співробітника
перерахувати двері, через які він може зайти чи вийти, і вказати розклад. Практично на
всіх підприємствах такі правила вже визначені для груп співробітників (відділів, цехів і
т.д.). Наприклад, усім співробітникам заводу може бути дозволено проходити через
кілька прохідних. Для того, щоб більш компактно формувати подібні схеми проходу,
рекомендуємо створити групи дверей. У такому випадку правило "Прохідні - 9:0018:00" буде означати можливість проходу через усі двері, що входять до складу групи
"Прохідні" з 9:00 до 18:00. В іншому випадку довелось би формувати стільки ж
однотипних правил, скільки маємо прохідних. Крім того, якщо в подальшому
з’являться нові прохідні, достатньо буде додати їх в групу "Прохідні", і більше ніяких
змін до схеми доступу не вносити.
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Ви можете створити свої власні групи дверей. Для цього клацніть правою кнопкою
миші на дереві персоналу. У меню, що з’явиться, виберіть пункт "Параметри", підпункт
"Група дверей". З’явиться нова група дверей.
Для додавання дверей або групи в іншу групу застосовуйте технологію Drag-and-Drop.
Для цього натисніть ліву кнопку миші на двері, що додаються, і, утримуючи натиснутою
ліву кнопку миші, перемістіть вказівник на групу, до якої будуть додані двері (ви наче
перетягуєте двері в іншу групу). Потім відпустіть ліву кнопку миші і отримайте
очікуваний результат.
Розклади
Перед наповненням БД персоналу рекомендується ввести розклади, за якими
співробітникам буде надаватись доступ. "U-Prox IP" підтримують періодичні розклади з
довільною тривалістю періоду. Це можуть бути семиденні тижневі розклади, а можуть
бути і чотириденні, наприклад, доба-троє.
Клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Персонал", що знаходиться на панелі
об’єктів, яка розміщена в лівій частині головного вікна. Потім клацніть правою кнопкою
миші на папці "Розклади". У контекстному меню, що з’явиться, виберіть пункт
"Додати", потім "Розклад".
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З’явиться вікно властивостей розкладу:

На закладці "Загальні" можна вказати назву розкладу і вказати його період – кількість
діб, через які часові інтервали розкладу почнуть повторюватись. Найчастіше
використовуються тижневі розклади (період – 7 діб), але іноді виникає необхідність в
розкладах з іншим періодом (наприклад, розклад "доба-троє" з періодом 4 доби).
Якщо необхідно створити тижневий розклад, то можна вибрати поле "Тижневий
розклад". Ця операція автоматично виставить період розкладу, рівний семи дням.
Часові інтервали такого розкладу будуть повторюватись кожні сім діб.
Якщо ви задаєте чотириденний розклад, то інтервали будуть повторюватись через
кожні чотири доби. У цьому випадку перший день буде мати такий же розклад, як
п’ятий, дев’ятий і т.д. Другий – як шостий і десятий, і т.д.
Часові інтервали можна редагувати на закладці "Розклади". Відкрийте вікно
властивостей цього розкладу. Для цього клацніть правою кнопкою миші на вузлі
дерева, що зображує новий розклад, і виберіть пункт "Параметри".

Для того, щоб у розкладі додати часові інтервали, необхідно виділити їх у таблиці часу і
натиснути кнопку "Додати". Для того, щоб з розкладу видалити часові інтервали, також
необхідно виділити їх в таблиці часу, але потім натиснути кнопку "Видалити".
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При виділенні інтервалу він відображається в полях "Початок" і "Кінець". В цій же групі
розміщені кнопки "Додати" і "Видалити".
За замовчуванням, інтервали задаються з точністю до години. Для того, щоб задати
інтервал з точністю до хвилини, утримуйте натиснутою клавішу "Shift".
Коли задання інтервалу виконане, ви можете підкоригувати його межі, вказавши їх у
полях "Початок" і "Кінець".
Розглянемо простий приклад. Припустимо, вам необхідно створити звичайний розклад
9:00-18:00 з перервою на обід 13:00-14:00. Субота і неділя – вихідні.
1) Підведіть вказівник миші до позиції, яка відповідає 9:00 у понеділок. Натисніть ліву

кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістіть вказівник до позиції "П’ятниця, 18:00".
2) Тепер відпустіть кнопку миші. Будуть виділені інтервали з понеділка по п’ятницю, з

9:00 до 18:00.
3) Натисніть кнопку "Додати", і виділені інтервали попадуть до розкладу.

Але цього недостатньо. Необхідно ще зробити перерву на обід 13:00-14:00. Для цього
необхідно викреслити інтервали з 13:00 в понеділок до 14:00 в п’ятницю:
4) Підведіть вказівник миші до позиції, яка відповідає 13:00 у понеділок. Натисніть

ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістіть вказівник до позиції "П’ятниця,
14:00".
5) Тепер відпустіть кнопку миші. Будуть виділені інтервали з понеділка по п’ятницю, з

13:00 до 14:00.
6) Натисніть кнопку "Видалити ", і виділені інтервали будуть видалені з розкладу.

Не забудьте дати розкладу осмислену назву, наприклад, "9:00-18:00".
Після того, як всі необхідні інтервали будуть добавлені до розкладу, натисніть кнопку
"OK".
Розклади використовуються для формування правил доступу співробітників (ці правила
завантажуються в контролери доступу) і для складних правил обліку робочого часу
(використовуються при формуванні звітів).
Списки святкових днів
Як правило, у свята співробітники мають більш обмежений доступ в робочі кімнати.
Перед тим, як задавати доступ у свята, необхідно увести в систему список святкових
днів.
В дереві персоналу є каталог "Списки днів". В поточній версії в цій папці розміщений
тільки один список – "Святкові дні". У наступних версіях можна буде визначити кілька
списків днів і надавати виключний доступ протягом цих днів.
Двічі клацніть лівою кнопкою миші на елементі "Святкові дні". З’явиться вікно
редагування списку святкових днів.
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У центральній частині вікна розташована таблиця, яка містить святкові дні. Під
таблицею розташовані кнопки для додавання, зміни або видалення святкових днів.
Для того, щоб додати нове свято, натисніть кнопку "Додати". З’явиться вікно вибору
дня в році.

Ви можете вказати назву дня (новий рік, День Незалежності України і т.д.), а також
вказати число і місяць.
Потім натисніть кнопку "OK".
Для того, щоб змінити ім’я або день свята, двічі клацніть на ньому лівою кнопкою миші.
З’явиться вищеописане вікно параметрів дня в році.
Для видалення свята, виберіть це свято в таблиці, клацнувши на ньому лівою кнопкою
миші, і натисніть кнопку "Видалити".
Коли редагування списку свят буде закінчене, натисніть кнопку "OK".
Ідентифікатори (картки) співробітників
Реєстрація карток
Перед введенням інформації про співробітників до бази даних, можна зареєструвати
всі картки. Ця операція не є обов’язковою тому що під час редагування параметрів
співробітника також існує можливість зареєструвати картку. Але в момент реєстрації
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один з контролерів припиняє виконання своїх функцій і займається тільки реєстрацією.
Якщо ви бажаєте уникнути цього, то можете з самого початку занести в базу даних всі
наявні картки, а потім, при видачі їх співробітникам, вибирати картки зі списку.
Для того, щоб виконати реєстрацію карток, активізуйте закладку "Персонал" панелі
об’єктів, клацніть правою кнопкою миші і виберіть пункт контекстного меню "Додати",
підпункт "Картка".
На екрані з’явиться вікно створення карток. В будь-який момент ви можете припинити
створення карток, натиснувши кнопку "Відміна".

Ви можете використати один з чотирьох способів:
1) Зареєструвати нові картки, підносячи їх до одного зі зчитувачів контролера

реєстрації, або до настільного USB зчитувача;
2) вибрати

картку зі списку невикористаних карток (використовується при
призначенні карток співробітникові);

3) вказати параметри карток вручну (цей спосіб не рекомендується, тому що помилка

при введенні коду картки призведе до того, що ця картка не буде визначатись
системою).
4) Виконати пакетну реєстрацію карток. Необхідно знати код виробника (Facility код,

звичайно зазначений на упаковці з картками), номер першої картки набору
(надрукований на картці) і кількість карток. Разом ці дані використовуються для
формування повного коду картки у форматі Wiegand-26.
Клацніть лівою кнопкою миші на першому варіанті – "Реєстрація карток", і натисніть
кнопку "Далі".
Якщо ви ще не вказали пристрій для реєстрації карток або вимкнули опцію
"Використовувати вибраний раніше пристрій реєстрації", то у вікні з’явиться поле, в
якому необхідно вибрати цей пристрій з випадаючого списку.
У зв’язку з тим, що настільний USB зчитувач представлений в операційній системі як
віртуальний COM порт, то у списку можуть бути доступні такі рядки "Локальний
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зчитувач на СОМ8", "Зчитувач USB" і т.д. Для реєстрації ідентифікаторів з настільного
зчитувача необхідно вказати коректний номер СОМ порту.

При роботі з настільним USB зчитувачем рекомендується опцію "Використовувати вибраний раніше
пристрій реєстрації" вимикати і кожен раз використовувати вибір пристрою зі списку.

Виберіть пристрій реєстрації і натисніть кнопку "Далі".
Піднесіть до пристрою ідентифікатор(и). У вікні з’явиться список зареєстрованих
карток:

Одночасно з появою цього списку, контролер перейде в стан реєстрації карток. Це
супроводжується особливою індикацією зчитувачів.
При піднесенні картки до зчитувача її код буде відображатись у вікні. Якщо картка вже
була зареєстрована, то це буде відмічено відповідним коментарем у полі "Опис".
Оператор може змінити назву зареєстрованої картки, клацнувши лівою кнопкою миші
на її старій назві.
Назви карток в програмі повинні бути унікальними.
Якщо у налаштуваннях програми включена опція "Назви карток у форматі 000,00000 –
255,65535", то назви карток будуть відображатись в скороченому форматі
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(відображення в десятковому вигляді, перші знаки до коми – код виробника, далі код
картки):

Відображення коду картки в скороченому форматі дає інформацію тільки про три
останні байти повного коду. Тому при реєстрації карток з різними кодами в старших
двох байтах, але з однаковими кодами у скороченому форматі, в їх назву додається
числове закінчення, наприклад, "177,11345", "178,11345[1]", "179,11345[10]".
Якщо перед початком або в процесі реєстрації втрачається зв’язок з пристроєм
реєстрації, то виводиться попередження про те, що з ним втрачено зв’язок. Якщо
зв’язок відновлюється, то попередження зникає.
Після того, як усі необхідні картки з’являться в списку, натисніть кнопку "Готово", або
кнопку "Далі", якщо раніше був відключений параметр "Використовувати стандартні
атрибути при реєстрації карток".
Якщо опція "Використовувати стандартні атрибути при реєстрації карток" включена, то
в майстрі реєстрації карток, можна відмінити реєстрацію (доступна кнопка
"Відмінити").
Якщо опція "Використовувати стандартні атрибути при реєстрації карток" відключена,
то у вікні з’являться поля, в яких можна вказати додаткові параметри для всіх
зареєстрованих карток (див. нижче "Параметри карток"):
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Вказані значення параметрів будуть присвоєні всім зареєстрованим карткам.
Натисніть кнопку "Готово". Реєстрація карток завершена.
Зареєстровані картки з’являться у дереві персоналу в папці "Невикористані картки".
Яким чином видати картку співробітнику і як змінити параметри окремої картки, буде
показано пізніше, в розділах "Додавання нової групи співробітників" і "Параметри
карток".

Введення карток вручну
У вікні створення карток ви можете вказати, що маєте намір ввести картку вручну (див.
вище "Реєстрація карток"). У цьому випадку у вікні створення карток з’являться поля, в
яких необхідно ввести назву і код картки:

Назва картки призначена для відображення картки на екрані, а код – для її
розпізнавання контролером.
Після вказання назви і коду, натисніть кнопку "Далі". У вікні з’явиться форма вводу
параметрів картки. Подальші дії вже були описані (див. вище " Реєстрація карток").
Додавання пакету карток
У вікні створення карток ви можете вказати, що маєте намір додати пакет карток (див.
вище "Реєстрація карток"). У цьому випадку у вікні створення карток з’являться поля, в
яких необхідно ввести початковий код картки і кількість карток.
Підтримуються наступні формати введення коду картки при пакетній реєстрації:
1. Формат FFF,XXXXX. У першому полі вводиться код виробника (Facility код,
зазвичай вказаний на упаковці з картками, може мати значення від 0 до 255).
Там же, через кому (або косу риску "/"), слід вказати номер першої картки
набору, що реєструється (надрукований на картці, може мати значення від 0 до
65535). У другому полі слід ввести кількість карток:
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2. Формат NNNNNNNN. У першому полі вводиться десятковий код першої картки
набору (надрукований на картці, зазвичай це код з 8 знаків, наприклад:
01980602). У другому полі слід ввести кількість карток:

Разом ці дані використовуються для формування повного коду картки в форматі
Wiegand-26.
Після надання цих даних, натисніть кнопку "Готово", або кнопку "Далі", якщо раніше
був відключений параметр "Використовувати стандартні атрибути при реєстрації
карток". Подальші дії вже були описані (див. вище "Реєстрація карток").
Після закінчення роботи майстра на закладці "Персонал" в папці "Невикористані
картки" буде додано новий набір карток з назвами, які відповідають номерам,
надрукованим на картках:
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Параметри картки
Видана картка відображається в дереві персоналу як дочірній вузол елементу, який
відповідає її власнику. Якщо картка не видана жодному співробітнику, то вона
відображається в папці "Невикористані картки".

Відкрийте вікно параметрів картки. Для цього клацніть правою кнопкою миші на
елементі дерева, який відповідає картці, і виберіть пункт "Властивості". З’явиться
наступне вікно:

Вікно містить такі параметри, як назва, код, PIN-код, термін дії, статус, право зняття
тривоги і право "Служба безпеки".
Код картки – електронний код картки. Складається з 10 шістнадцяткових цифр.
Кожна картка має свій унікальний код, який задається під час її виготовлення. Щоб
уникнути помилок, рекомендується вводити цей код за допомогою піднесення картки
до зчитувача реєстрації, а не вручну.
PIN-код – додатковий код призначений картці. Повинен складатись не більш ніж із
шести десяткових цифр.
Деякі зчитувачі мають вбудовану клавіатуру. Система надає можливість ідентифікувати
особу не тільки за допомогою картки, але і спеціального клавіатурного коду. У такому
випадку після піднесення картки до зчитувача, його індикація зміниться – світлодіод
почне світити жовтим (оранжевим) кольором. Протягом часу, вказаного в параметрах
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контролера, на вбудованій клавіатурі зчитувача необхідно ввести PIN-код. Після
введення коду співробітник повинен натиснути на цій клавіатурі кнопку "#" або
дочекатись закінчення часу вводу PIN-коду. Якщо введено вірний PIN-код, то
контролер відімкне двері і надасть доступ. В іншому випадку зчитувач видасть
попереджуючий сигнал, в журналі буде зареєстрована подія "Невірний PIN-код", а
двері залишаться замкнутими.
Закінчення терміну дії – дата закінчення терміну дії картки.
Якщо поставити позначку в полі "Термін дії", і вказати певну дату, то картка буде
дійсною по вказану дату включно. Наприклад, якщо вказати 31 грудня 2018, то це буде
останнім днем коли ще є доступ по цій картці, а з 1го січня 2019 доступу не буде.
Якщо позначки в полі "Термін дії " не ставити, то термін дії картки не обмежений.
Статус – статус картки. Картка може бути дійсна, недійсна, заблокована, втрачена і
пошкоджена.
Доступ надається тільки дійсній картці. Картка є дійсною, якщо має статус "Дозволена",
а термін її дії не сплив, або не обмежений. Картка повинна бути дійсною, якщо вона
видана співробітнику, який повинен мати права доступу.
Для недійсної картки доступ не надається, вона навіть не завантажується в контролер.
Тому при піднесенні недійсної картки до зчитувача, в журналі реєструється подія
"Картка невідома". Такий статус зазвичай виставляється для карток, занесених в базу
даних, але не виданих жодному співробітнику.
При піднесенні заблокованої картки зчитувач видає попереджуючий звуковий сигнал, а
в журналі реєструється подія "Виявлена заблокована картка". Статус "Заблокована"
рекомендується вказувати для співробітників, що мають картку і права доступу, але з
якоїсь причини їх поява на території не очікується, наприклад, коли співробітник у
відпустці або на лікарняному.
Статус "Пошкоджена" аналогічна статусу "Заборонена", але має додатковий сенс для
оператора. Статус "Заборонена" рекомендується вказувати для тих карток і прав
доступу, які видані новим співробітникам, але співробітники їх ще не отримали.
Статус "Втрачена " повинні мати загублені картки. Це полегшує їх виявлення, тому що
при піднесенні до зчитувача втраченої картки, двері переходять в стан тривоги, а
контролер активує тривожний вихід.
Якщо картка недійсна (заборонена, заблокована, втрачена чи пошкоджена), то зміна її
додаткових атрибутів (Зняття тривоги, Служба безпеки, VIP, Антидубль відключений)
недоступна.
Зняття тривоги – якщо поставити відмітку в полі "Зняття тривоги", то картка отримає
право знімати тривогу з дверей.
При піднесенні такої картки до зчитувача дверей, які знаходяться в стані тривоги,
контролер реєструє подію "Завершення стану ТРИВОГА" і переводить двері в черговий
режим. Якщо до зчитувача піднести картку, що не має права зняття тривоги, то двері
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залишаться в тому ж стані тривоги, а в журналі реєструється подія "Прохід заборонено.
Стан ТРИВОГА".
Служба безпеки – право проходу через заблоковані двері.
Якщо необхідно обмежити вхід і вихід з території для звичайних співробітників, і
дозволити його тільки для співробітників служби безпеки, двері необхідно перевести в
заблокований стан. Це робиться або нажаттям кнопки "Блокування", підключеної до
одного з шлейфів контролера, або видачею відповідної команди від комп’ютера.
Якщо двері знаходяться в стані "Блокування", то піднесення звичайної картки
призводить до видачі попереджуючого звукового сигналу. У журналі реєструється
подія "Прохід заборонено. Стан БЛОКУВАННЯ". При піднесенні картки з атрибутом
"Служба безпеки", якщо ця картка дійсна, контролер надасть доступ незалежно від
розкладу і зареєструє подію "Прохід дозволено. Стан БЛОКУВАННЯ".
Атрибут "Служба безпеки" повинні мати лише картки, що видаються співробітникам
служби безпеки.
VIP – право проходу завжди і всюди, за винятком випадку, коли двері знаходяться в
стані блокування.
Картці з цим атрибутом може бути призначений будь-який розклад. На неї не
поширюється антидубль і обмеження терміну дії. Може мати PIN-код.
Якщо двері знаходяться в стані "Блокування", то піднесення картки з цим атрибутом
призводить до видачі попереджуючого звукового сигналу. В журналі реєструється
подія "Прохід заборонено. Стан БЛОКУВАННЯ" і контролер не надасть доступ.
"Антидубль відключений" – право проходу без урахування режиму антидублю. Доступ
такій картці буде наданий незалежно від напрямку попереднього проходу, але з
урахуванням призначеного розкладу і інших атрибутів, призначених картці.
Можливе використання карток з порожнім розкладом. Наприклад, карткам для зняття
тривоги або карткам охоронників.

Ієрархія персоналу
На більшості підприємств кожний співробітник входить в яку-небудь групу, відділ, цех,
тощо. Кожна така група або відділ виконує певні функції і має певні повноваження.
Наприклад, співробітники відділу безпеки, як правило, мають обмежений доступ в усі
кімнати в денний час і необмежений – в нічний. А звичайним співробітникам,
наприклад, співробітникам цеху №1, дозволено ходити в свій цех, и не дозволено
з’являтись в інших цехах, наприклад, у цеху №2.
Розглянуті приклади наглядно ілюструють той факт, що ієрархія персоналу, що існує на
підприємстві, достатньо точно відповідає правам доступу, які необхідні співробітникам
для виконання ними своїх обов’язків.
Бувають, звичайно, і винятки. Наприклад, начальник цеху №1, на відміну від інших
співробітників цього ж цеху, може знаходитись в будь-якому приміщенні, тому що
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деякі його функціональні обов’язки виходять за рамки його цеху. Йому необхідно
надати більш повний доступ.
Задавати і відслідковувати груповий доступ набагато зручніше, ніж індивідуальний.
Адже в першому випадку для визначення прав співробітника достатньо знати його
відділ, яких достатньо мало. Тому схема доступу буде простою і зрозумілою. У другому
випадку, при індивідуальному доступі, необхідно знати кожного співробітника, всі його
обов’язки і дуже обережно визначити його доступ. Отримана схема буде складною і
заплутаною. А подумайте, який величезний обсяг роботи доведеться робити, коли,
наприклад, на підприємстві з’являться нові двері і всім співробітникам необхідно буде
додати право доступу через ці двері! В "U-Prox IP" зроблено все для того, щоб доступ
одного співробітника можна було підкоригувати дуже швидко – протягом всього однієї
хвилини. Але якщо співробітників більше 1200, то вам знадобиться не менше 20 годин!
Тому основній масі персоналу задавайте груповий доступ. Індивідуальний доступ, у
випадку необхідності, задавайте тільки небагатьом співробітникам, наприклад,
начальникам відділів.
Навіть якщо ви спочатку не зможете правильно визначити, кому надавати груповий
доступ, а кому – індивідуальний, це в будь-який момент можна скоригувати. "U-Prox
IP" надають можливість для створення і групового, і індивідуального доступу.
Перше, що треба зробити, це ввести в базу даних ієрархію персоналу. Для цього
складіть список відділів, цехів та інших груп із зазначенням до складу якого відділу або
цеху входить кожна група. Потім почергово, починаючи з найвищого рівня, додайте всі
групи і відділи.
Проілюструємо все вищевикладене на прикладі.
Припустимо, вам необхідно занести в базу даних персонал невеликого заводу, який
складається з адміністрації, цеху №1 і цеху №2. До складу цеху №1 входить невеликий
плановий відділ. Групою найвищого рівня ієрархії є завод. Далі йдуть його підгрупи –
адміністрація, цех №1 і цех №2. На найнижчому рівні ієрархії знаходиться плановий
відділ цеху №1:
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Занесення груп в базу даних необхідно почати з загальної групи.

Додавання нової групи
Клацніть правою кнопкою миші на вузлі дерева персоналу з назвою "Персонал".
Виберіть пункт меню "Додати", підпункт "Група співробітників":

З’явиться вікно редагування параметрів групи:

Це вікно містить сім закладок – "Загальні", "Доступ", "Картки", "Робочий час", "Робоча
територія", "Господар кімнати" і "Web доступ".
У верхній частині закладки "Загальні " розміщене поле "Назва", під ним – поле "Група
полів", іншу частину простору займає таблиця додаткових полів.
У полі "Назва" введіть назву групи, у нашому випадку, "Всі співробітники".
В полі "Група полів" виберіть з випадаючого списку назву групи додаткових полів, які
будуть містити інші реквізити групи. Після вибору групи полів, в таблиці додаткових
полів з’являться рядки для введення додаткових реквізитів групи.
Після того, як редагування загальних параметрів буде завершено, натисніть кнопку
"Застосувати".
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Клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Доступ". Вікно стане таким, як показано на
малюнку:

Таблиця доступу складається з трьох колонок: "Точка проходу", "Розклад " і "Дата
початку". Під таблицею доступу розміщена таблиця виключень, в якій можна вказати
спеціальний доступ для святкових днів.
Точка проходу –
точка проходу, через яку буде надаватись доступ згідно
вказаному розкладу. Можна вказувати одну точку проходу або одразу групу дверей.
Розклад
–
графік часових інтервалів, згідно якого контролер буде
визначати коли можна пропускати співробітника, а коли не можна.
Для одних і тих же дверей, але для різних її точок проходу, можна задавати різні
розклади. Це дає можливість, наприклад, впускати співробітників протягом всього
робочого дня, а випускати – тільки після його закінчення. До закінчення робочого дня
співробітники не зможуть залишити територію заводу, тому будуть працювати повний
робочий день.
Дата початку –
дата, починаючи з якої діє розклад. Перший день розкладу
відповідає цій даті, другий – дню, наступному після цієї дати і т.д.
Дату початку дуже зручно використовувати для призначення доступу при
багатозмінному режимі роботи. Наприклад, 1 березня цілу добу працює перша зміна, 2
березня – друга, 3 березня – третя, 4 – четверта, 5 – знову перша, 6 – знову друга і т.д.
Достатньо створити один чотириденний розклад з такими часовими інтервалами:
1-й день: 0:00-24:00
2-й день: 3-й день: 4-й день: Для співробітників, які працюють в першу зміну, вказується дата початку "1 березня",
для другої зміни – "2 березня" і т.д. Вийде така схема доступу:
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Дата

1-а зміна

2-а зміна

3-я зміна

4-а зміна

1 березня

0:00-24:00

-

-

-

2 березня

-

0:00-24:00

-

-

3 березня

-

-

0:00-24:00

-

4 березня

-

-

-

0:00-24:00

5 березня

0:00-24:00

-

-

-

6 березня

-

0:00-24:00

-

-

…
Якщо використовується тижневий розклад, то відбувається автоматична прив’язка до
днів тижня, і датою початку може відображатися найближча неділя.
Всі співробітники заводу повинні мати можливість входити і виходити в будь-який час з
9:00 до 18:00. Додайте два рядки в таблицю доступу:
Вхід через головну прохідну

9:00-18:00

15.07.2018

Вихід через головну прохідну

9:00-18:00

15.07.2018

Зверніть увагу на поле "Використовувати доступ відділу". Якщо в цьому полі поставити
позначку, то підгрупа, що редагується, буде мати такий же доступ, як і група більш
високого рівня ієрархії, що містить цю групу. Якщо ж позначку в полі "Використовувати
доступ відділу" не ставити, то для групи, що редагується, необхідно задати власний
доступ, тому що доступу батьківської групи вона не отримає.
На даний момент ви редагуєте групу "Співробітники", яка повинна мати власний
доступ. Тому позначку в полі "Використовувати доступ відділу" ставити не потрібно.
Всі співробітники заводу повинні мати право входити і виходити на територію заводу в
робочий час, згідно з раніше введеним розкладом "9:00-18:00" (див. вище "Розклад").
Для додавання нового рядка в таблицю, натисніть кнопку "Додати". З’явиться вікно
редагування нового права доступу:
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Точка проходу і розклад вибираються з випадаючого списку, потім задається дата
початку розкладу. Якщо вибрано тижневий розклад, то дату початку вказувати не
потрібно.
Натисніть кнопку "OK". В таблиці доступу групи "Співробітники" з’явиться новий рядок,
що містить щойно вказану вами інформацію.
Для видалення рядка клацніть на ньому лівою кнопкою миші і натисніть кнопку
"Видалити".
Для редагування рядка клацніть на ньому лівою кнопкою миші і натисніть кнопку
"Редагувати".
У таблиці доступу перераховані розклади, за якими надається доступ в робочі дні. Для
кожної точки проходу з цієї таблиці додатково можна вказати святковий розклад, за
яким буде надаватись доступ по святам.
Для того, щоб вказати святковий розклад для точки проходу, клацніть на рядку таблиці
доступу для цієї точки проходу. Потім натисніть кнопку "Додати" для таблиці
виключень, що розміщена внизу.
З’явиться вікно параметрів виключень з правил доступу:

В цьому вікні можна вибрати святковий одноденний розклад і вибрати список
святкових днів. У поточній версії підтримується тільки один список святкових днів.
Після вибору вказаних параметрів натисніть кнопку "OK".
Якщо в налаштуваннях "U-Prox IP" включений пункт "Використовувати спрощений
редактор доступу", то вигляд закладки "Доступ" буде наступним:
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У цьому вікні можна вибрати точки проходу, зазначивши їх у списку, вибрати розклад,
дату початку роботи доступу і задати виключення.
Система перевіряє коректність доступу персоналу: не допускається задавати правила доступу і на
групу точок проходу, і на окремі складові точки проходу цієї групи. Якщо використовується
спрощений редактор доступу, то не допускається також задавати два різні розклади на незалежні
точки проходу.

Для перевірки правил доступу, підготовлених в попередніх версіях "U-Prox IP", необхідно вибрати
пункт головного меню Дії/Перевірка доступу.
Після того, як редагування правил і виключень доступу буде завершено, натисніть
кнопку "Застосувати".
Активізуйте закладку "Картки":

На відділ можна виділити кілька карток, наприклад, для зняття тривоги. Для того, щоб
це зробити, натисніть кнопку "Додати/Вибрати" – для додавання карток або вибору їх
зі списку невикористаних. На екрані з’явиться вікно створення карток, яке вже було
описане (див. вище "Реєстрація карток"). Нагадаємо, що в цьому вікні ви можете
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зареєструвати нові картки, ввести їх вручну, або вибрати зі списку невикористаних
карток. Після завершення роботи з вікном створення карток, в таблиці карток
з’являться зареєстровані картки.
Для того, щоб змінити параметри картки, клацніть на ній лівою кнопкою миші і
натисніть кнопку "Редагувати". Нижче по тексту, в розділі "Параметри картки",
детально описані всі її атрибути.
Коли картка буде повернена співробітником, необхідно видалити її з таблиці карток
цього співробітника. Знайдіть у таблиці рядок з назвою картки, що повертається,
клацніть на ній лівою кнопкою миші і натисніть кнопку "Видалити". Рядок зникне з
таблиці. У елемента, що представляє співробітника в дереві персоналу, зникне
дочірній вузол з назвою поверненої картки. Ця картка попаде в папку "Невикористані
картки". В подальшому її можна буде видати іншому співробітнику.
Для швидкого завантаження даних співробітника, наприклад, у випадку видачі нової
картки, слід виділити потрібну картку і натиснути кнопку "Активувати" - буде виконане
швидке завантаження інформації про картку в усі необхідні контролери.
Для швидкого припинення доступу співробітника необхідно виділити потрібну картку і
натиснути кнопку "Деактивувати". Після успішної деактивації картка переміщується до
списку невикористаних.
Під час активації або деактивації хід дій і можливі помилки відображаються у такому
вікні:

Для відключених контролерів видається помилка "Контролер відключений", при втраті
зв’язку з контролером видається помилка "Таймаут при завантаженні контролерів".
Слід враховувати, що при активації картки співробітника інформація про неї поміщається в область
пам’яті тимчасових карток (карток відвідувачів) і тільки після повного завантаження контролера –
інформація поміщається в область пам’яті звичайних карток.
Активація виконується і для співробітників, доступ яких ні разу не завантажувався після
зміни, але співпадає з завантаженим доступом інших співробітників.
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При виконанні активації карток автоматично виконується їх деактивація в контролерах, дозволених
раніше але заборонених на поточний момент.
При спробі активації карток з вичерпаним терміном придатності видається вікно з
попередженням:

Після закріплення карток за відділом, натисніть кнопку "Застосувати".
Якщо ви хочете вказати схему робочого часу для редагованої групи, клацніть лівою
кнопкою миші на закладці "Робочий час". Вікно буде мати такий вигляд:

Верхню частину закладки займає таблиця правил робочого часу. Під нею розміщені
поля допустимих відхилень. З самого верху розміщена ознака наслідування правил
робочого часу, яка визначає, чи використовує група правила робочого часу батьківської
групи, чи має свої власні правила. Для групи "Співробітники" ця ознака недоступна,
тому що це група найвищого рівня ієрархії і не має батьківської групи, тому повинна
мати свої власні правила робочого часу.
Крім правил робочого часу можна задавати ще й винятки робочого часу (див. нижче
"Винятки робочого часу"). На відміну від правил, які визначають повторювані проміжки
часу, винятки визначають один інтервал, який не повторюється.
У таблиці правил робочого часу вказується де, коли і яка категорія робочого часу діє
для редагованої групи і всіх її співробітників.
Кімната –

кімната або група кімнат, що визначає робочі приміщення.

Розклад –
розклад. Часові інтервали визначаються за допомогою двох колонок –
"Розклад" і "Дата початку" (див. вище пояснення до редагування доступу).
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Дата початку – дата з якої діє розклад (див. вище пояснення до редагування доступу).
Ставка –
ставка робочого часу (за 1 годину). Використовується для підрахунку
робочого часу в узагальнених одиницях, наприклад, грошових.
Категорія –
категорія робочого часу: обов’язкова присутність, аргументована
присутність, аргументована відсутність, перерва.
Всі правила з категорією "Обов’язкова присутність" визначають обов’язкову присутність
на робочому місці. Якщо на одному проміжку часу діє кілька правил, то вважається, що
співробітник повинен знаходитись в одному з робочих приміщень, визначених
щонайменше для одного з таких правил. Якщо на якомусь проміжку часу це не
виконується, то співробітнику буде зарахований необґрунтований пропуск робочого
часу. Якщо ж співробітник знаходиться на робочому місці в час, що не підпадає під дію
жодного правила, то такий час зараховується як необґрунтоване перевищення
робочого часу.
Правила "Аргументована відсутність" звільняють співробітника від необхідності
виконувати правила "Обов’язкова присутність". Якщо співробітнику зарахований
пропуск робочого часу і є правило "Аргументована відсутність", що діє на пропущеному
проміжку часу, то цей проміжок буде зарахований як обґрунтований пропуск робочого
часу.
Правила "Аргументована присутність" дають підстави співробітнику знаходитись в
робочому приміщенні понаднормово. Тому, якщо співробітник знаходиться на
робочому місці в час, що не підпадає під дію жодного правила "Обов’язкова
присутність", але підпадає під дію правила " Аргументована присутність", то такий час
зараховується як обґрунтоване перевищення робочого часу. Зауважимо, що правило
"Аргументована присутність" не звільняє співробітника від "Обов’язкової присутності".
Тому один і той же час може зараховуватись і як необґрунтований пропуск робочого
часу, і як обґрунтоване перевищення.
Правило "Перерва" дає підставу співробітнику не знаходитись в робочому приміщенні
під час, наприклад, обідньої перерви. Якщо співробітнику зарахований пропуск
робочого часу і є правило "Перерва", що діє на пропущеному проміжку часу, то цей
проміжок буде зарахований як обґрунтований пропуск робочого часу.
Порядок, в якому розташовані правила (рядки в таблиці), має значення. Якщо два
правила застосовуються до однієї кімнати на одному інтервалі часу для однієї категорії
часу, буде діяти правило, що розміщене нижче в таблиці. Тобто, найбільш
пріоритетне правило розміщене знизу, найменш пріоритетне – зверху. Для правил
різних категорій порядок значення не має.
Для додавання нового рядка до таблиці розкладів, натисніть кнопку "Додати", для
видалення – "Видалити". Редагування правила обліку робочого часу здійснюється в
окремому вікні:
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Кімната, категорія і розклад вибираються з випадаючого списку.
Правила робочого часу також можна задавати використовуючи готові шаблони (див.
Шаблон робочого часу). Для цього натисніть кнопку "Копіювати". З’явиться вікно
вибору шаблону робочого графіка:

Виберіть шаблон і натисніть "ОК". Правила робочого часу з шаблону будуть додані до
таблиці робочого часу.
При зміні шаблону призначені групам чи користувачам правила робочого часу не зміняться.
Допустимі відхилення призначені для того, щоб при розрахунку робочого часу
маскувати невеликі порушення робочого графіку, пов’язані з неминучими факторами,
наприклад, обмеженою пропускною спроможністю турнікетів, через які співробітники
проходять на робоче місце. У цьому випадку, навіть якщо співробітник прийде до
початку робочої зміни, через черги на прохідній він зможе попасти в приміщення з
запізненням на кілька хвилин, вже під час робочої зміни. При точному обліку буде
зарахований неповний робочий час, наприклад, 7 годин 57 хвилин замість 8 годин. При
бажанні, ви можете включати чи виключати маскування допустимих відхилень.
Визначено п’ять типів допустимих відхилень: прихід до і після часу початку робочої
зміни, відсутність протягом робочого дня, а також вихід до і після часу закінчення
робочої зміни. При аналізі подій про відвідування робочих приміщень співробітниками
система буде перевіряти, чи є відхилення допустимими (чи не перевищують вони
вказаних в цьому вікні меж).
Після того, як усі параметри робочого часу будуть правильно вказані, натисніть кнопку
"OK".
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Активізуйте закладку "Робоча територія":

В "U-Prox IP" закладка "Робоча територія" несе функцію візуалізації, на даний момент
часу – не використовується для якихось дій.
Не забудьте налаштувати взаємне розташування дверей і кімнат. Для цього необхідно вибрати пункт
головного меню "Дії"/"Налаштування взаєморозміщення дверей і кімнат".
Для редагування списку кімнат натисніть "Змінити". Редагування списку кімнат
здійснюється в окремому вікні:

Після того, як усі параметри робочої території будуть правильно вказані, натисніть
кнопку "OK".
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Активізуйте закладку "Господар кімнати".
Ця функція дозволяє обмежити доступ персоналу в кімнату в разі відсутності в ній
відповідального співробітника або співробітників.

Не забудьте налаштувати взаємне розташування дверей і кімнат. Для цього необхідно вибрати пункт
головного меню "Дії"/"Налаштування взаєморозміщення дверей і кімнат".
Клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Господар кімнати". Вікно стане таким, як
показано на малюнку:

Для редагування списку кімнат натисніть "Змінити". Редагування списку кімнат
здійснюється в окремому вікні:

Після того, як усі параметри кімнат будуть правильно вказані, натисніть кнопку "OK".
Активізуйте закладку "Web доступ":
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Закладка "WEB доступ" – в майбутніх версіях ПЗ U-Prox IP буде прибрана, і її
використання – НЕ рекомендоване.

Ця функція активна лише для користувачів що створюються у Web частині ПЗ. Її зміна із
класичного інтерфейсу призведе до неможливості роботи Web-користувачів.
Додавання нової підгрупи
Тепер необхідно створити підгрупи "Адміністрація", "Цех №1" і "Цех №2". Створимо
групу "Адміністрація". У зв’язку з тим, що вона входить до складу групи
"Співробітники", клацніть правою кнопкою миші на елементі "Співробітники". З меню,
що з’явиться, виберіть пункт "Додати", потім "Група співробітників". У групі
"Співробітники" з’явиться нова підгрупа.
Синім кольором відмічені групи і персонал з власним доступом; без виділення (чорний колір) – групи
і персонал, що наслідують доступ групи більш високого рівня.
Як і для групи "Співробітники", відкрийте вікно властивостей нової підгрупи. Введіть
назву "Адміністрація". Потім активізуйте закладку "Доступ". Вона буде мати такий
вигляд:
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Ознака "Використовувати доступ відділу…" відзначена, тому нова підгрупа має таку ж
таблицю доступу, як і група більш високого рівня – "Всі співробітники". Для
співробітників адміністрації цього доступу недостатньо. Крім доступу через центральну
прохідну їм також необхідний доступ в приміщення адміністрації. Тому клацніть лівою
кнопкою миші по ознаці "Використовувати доступ відділу" – відмітка зникне і з’явиться
можливість змінити таблицю доступу. Додайте два нових рядка:
Вхід у приміщення адміністрації

9:00-18:00

14.04.2002

Вихід з приміщення адміністрації

9:00-18:00

14.04.2002

Вхід через головну прохідну

9:00-18:00

14.04.2002

Вихід через головну прохідну

9:00-18:00

14.04.2002

Вхід в приміщення адміністрації

9:00-18:00

тижневий

Вихід з приміщення адміністрації

9:00-18:00

тижневий

Уся таблиця буде мати вигляд:

Для того, щоб зберегти новий доступ, натисніть кнопку "Застосувати".
Аналогічним чином додайте підгрупи "Цех №1" і "Цех №2". В підгрупі "Цех №1"
додайте "Плановий відділ". Після виконання цих операцій ієрархія персоналу буде
повністю задана.
Додавання нового співробітника
Тепер, коли в базі даних зафіксована ієрархія персоналу, можна додати співробітників.
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Припустимо, необхідно додати співробітника "Петров П.П.", який працює в групі "Цех
№1". Знайдіть в дереві персоналу елемент під назвою "Цех №1" і натисніть праву
кнопку миші. З’явиться контекстне меню. Виберіть пункт "Додати", підпункт
"Співробітник".

У елемента "Цех №1" з’явиться дочірній вузол "Новий співробітник".
На екрані з’явиться вікно редагування параметрів нового співробітника. Закладки
"Загальні", "Доступ", "Картки", "Робочий час", "Робоча територія" і "Господар кімнати"
були описані вище, в розділі "Додавання нової групи".
Введіть загальні параметри співробітника – ім’я і додаткові поля. Потім додайте
співробітнику одну або кілька карток.
Доступ і правила робочого часу для співробітника можна не міняти. У цьому випадку
вони будуть такими ж, як доступ і робочий час групи "Цех №1".
Потім активізуйте закладку "Фото":
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На закладці "Фото" можна ввести фотографію співробітника. Вона необхідна для друку
перепусток і для вікна фото-верифікації. Рекомендується використовувати фотографії з
пропорціями 3x4, наприклад, 240x320 пікселів.
Фотографію співробітника можна ввести з Web-камери. Для цього натисніть кнопку
"Web-камера". У вікні роботи з камерою виконайте необхідні операції. Після
застосування параметрів зображення з’явиться в полі фотографії.
Фотографію співробітника можна ввести зі сканера (якщо такий є в системі). Для цього
натисніть кнопку "Сканувати". У вікні роботи зі сканером виконайте необхідні операції.
Відскановане зображення з’явиться в полі фотографії.
Для введення фотографії з файлу натисніть кнопку "Імпорт". З’явиться діалогове вікно,
у якому необхідно вибрати файл, який містить фотографію. Потім натисніть кнопку "OK"
і фотографія з’явиться у вікні редагування співробітника.
Фотографію можна також експортувати з бази даних. Для цього натисніть кнопку
"Експорт", вкажіть ім’я файлу, в який ви б хотіли записати фотографію, і натисніть
кнопку "OK".
Для редагування положення фотографії використовуються кнопки "Вліво" і "Вправо",
для обертання фотографії на 90 градусів проти годинникової стрілки і за годинниковою
стрілкою.
Після введення фотографії натисніть кнопку "Застосувати".
Клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Бедж". Буде активована закладка "Бедж":

Для того, щоб вказати, за яким шаблоном формувати бедж співробітника, виберіть
назву шаблону з випадаючого списку з назвою "Бедж". Бедж редагованого
співробітника миттєво буде перемальовано згідно нового шаблону.
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При створенні нового співробітника йому призначається бедж останнього доданого до групи
співробітника. Але якщо співробітники не мають беджів, то призначається останній бедж із доданих в
базу даних.
Друк беджів описано нижче, у розділі "Друк беджів".
Коли редагування параметрів співробітника буде завершено, натисніть кнопку "OK".
Копіювання правил доступу відділів
У процесі створення бази даних персоналу іноді необхідно швидко скопіювати
існуючий доступ відділу. Такий спосіб встановлення доступу застосовується для
співробітників, груп співробітників, або відділів. Для цього потрібно виділити їх в
дереві персоналу і натиснути праву кнопку миші. У контекстному меню виберіть пункт
"Всі завдання" підпункт "Копіювати доступ відділу":

У вікні, що з’явиться, виберіть відділ, права доступу якого будуть скопійовані для
виділених співробітників або відділів:

Після вибору відділу натисніть кнопку "ОК".
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Переміщення співробітників з одної групи в іншу
При переведенні співробітника з одного відділу чи групи до іншого, необхідно
відобразити цей факт в ієрархії персоналу "U-Prox IP". Для цього знайдіть співробітника
в ієрархії персоналу і перемістіть його в нову групу.
Для переміщення співробітника (або співробітників, використовуючи клавіші Shift –
для неперервного виділення, або Ctrl для вибору кількох співробітників, які
знаходяться в різних місцях групи дерева персоналу) виділіть і натисніть праву кнопку
миші і виберіть пункт "Перемістити".

З’явиться наступне вікно:

Виберіть необхідну групу, в яку слід перемістити обраного співробітника (або кількох
співробітників) і натисніть кнопку "Застосувати".
Також можливе переміщення співробітника або кількох співробітників з
використанням стандартних комбінацій клавіш “Вирізати” (Ctrl-X) і “Вставити” (Ctrl-V).
Для цього виділіть відповідного співробітника, натисніть Ctrl-X, потім перейдіть в нову
групу і натисніть Ctrl-V. Щойно вставлені співробітники залишаться виділеними після
переміщення.
Якщо співробітник використовував права доступу старої групи, то після переміщення
йому автоматично будуть призначені права доступу нової групи. Якщо співробітник
використовував індивідуальні права доступу, то після переміщення вам належить
скоригувати його права вручну. Те ж саме стосується і робочого часу.
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Папка "Звільнені"
Для зручності роботи з ієрархією персоналу реалізована можливість переміщати
співробітників в спеціальну папку "Звільнені":

При переміщенні співробітників в цю папку інформація про них (правила доступу,
картки, правила робочого часу та ін.) повністю зберігається, але в контролери не
завантажується.

Коментарі
Для зручності роботи з деревом персоналу реалізована можливість створення
коментарів для співробітників і відділів. Щоб додати чи змінити коментар, виділіть
необхідного співробітника або відділ і клацніть правою кнопкою миші. З контекстного
меню виберіть пункт "Всі завдання", підпункт "Коментарі".

З’явиться вікно редагування коментаря:
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Це вікно з’являється також при натисканні комбінації клавіш Ctrl-Alt-C. У верхній частині
вікна розташована панель інструментів:

Кнопка

Дія
Кнопка "Додати коментар". Виконується додавання нового коментаря.
Кнопка "Видалити коментар". Видаляються вибрані коментарі.
Кнопка "Друк вибраних коментарів". Виберіть коментарі, які необхідно відправити на
друк, використовуючи клавіші Shift і Ctrl, зі списку коментарів і натисніть цю кнопку.
Кнопка налаштувань принтеру, вибору параметрів друку.
Далі знаходиться поле, в якому відображаються вже добавлені коментарі. Редагування
тексту коментаря виконується в нижньому полі введення.
Коли редагування коментаря буде завершено, натисніть кнопку "OK". Піктограма
співробітника, для якого створено коментар, в дереві персоналу прийме такий вигляд:

Робочий час. Компоненти розширення налаштувань
Шаблони робочих графіків
Для зручності задання робочих графіків співробітникам створюються шаблони робочих
графіків.
Клацніть правою кнопкою миші на вузлі дерева персоналу з назвою "Шаблони робочих
графіків". Виберіть пункт меню "Додати ", підпункт "Шаблон робочого графіку":
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З’явиться вікно редагування:

Верхню частину закладки займає назва шаблону. Під ним розміщена таблиця правил
робочого часу.
В таблиці правил робочого часу вказується, де, коли і яка категорія робочого часу діє.
Для додавання нового рядка в таблицю розкладів, натисніть кнопку "Додати", для
видалення – "Видалити". Редагування правила обліку робочого часу здійснюється в
окремому вікні:

Кімната, категорія і розклад вибираються з випадаючого списку.
Шаблони робочого часу також можна задавати використовуючи приготовані раніше
шаблони. Для цього натисніть кнопку "Копіювати", з’явиться вікно вибору шаблону
робочого графіка:
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Виберіть шаблон і натисніть "ОК". Правила робочого часу з шаблона будуть скопійовані
в таблицю робочого часу.

При зміні шаблону призначені групам або користувачам правила робочого часу не змінюються.
Призначення робочого графіка
Для гнучкої зміни робочого графіку співробітникам у системі введена дана функція.
Призначений графік заміщає раніше створений на певний період, що зручно для
призначення графіка співробітників, які перебувають у відрядженні і т.д.
Клацніть правою кнопкою миші на вузлі дерева персоналу з назвою "Призначення
робочих графіків". Виберіть пункт меню "Додати", підпункт "Призначення робочого
графіку":

З’явиться вікно редагування:
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Верхню частину закладки займає таблиця персоналу. Під ним розміщена таблиця
правил робочого часу.
Редагування таблиці правил робочого часу розглядалось вище в п. Шаблони робочих
графіків.
Редагування таблиці Персонал виконується при натисканні кнопки "Змінити"
(розміщена біля таблиці). З’явиться вікно:

Виберіть необхідних співробітників і/або групи співробітників. Цим співробітникам
буде призначений новий робочий графік.
Історія робочих графіків враховується в усіх звітах по робочому часу, але
відображається тільки в детальному додатковому звіті з робочого часу.
Фільтрація доступна при клацанні правою кнопкою миші на одному з виділених співробітників, після
чого необхідно вибрати пункт контекстного меню "Всі завдання"/"Вибрати призначення робочих
графіків". Фільтрація доступна також при клацанні правою кнопкою миші на списку призначень
робочих графіків, після чого необхідно вибрати пункт контекстного меню "Фільтр".

Призначення винятків робочого часу
Крім правил робочого часу можна задавати ще й винятки робочого часу.
Ці правила служать для тимчасової зміни робочого часу співробітника на певний
період, наприклад, в разі його відрядження. На відміну від правил, які визначають
повторювані проміжки часу, винятки визначають один інтервал, що не повторюється.
Клацніть правою кнопкою миші на вузлі дерева персоналу з назвою "Виняток робочого
часу". Виберіть пункт меню "Додати", підпункт "Виняток робочого часу":
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Або клацніть на співробітнику правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть
"Всі завдання", "Вибрати винятки робочого часу":

З’явиться вікно редагування:

У цьому вікні вказується де, коли і яка категорія робочого часу діє для редагованої
групи і всіх її співробітників.
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Інтервал – інтервал часу дії виключення з правил робочого часу.
Кімната –

кімната або група кімнат, що визначає робочі приміщення.

Тип – вибір зі списку часто вживаних типів винятків. "Типи винятків" мають бути
попередньо створені, для можливості їх вибору в даному вікні (опис нижче).
Ставка –
ставка робочого часу (за 1 годину). Використовується для підрахунку
робочого часу в узагальнених одиницях, наприклад, грошових.
Кнопка "Змінити…" – вибір кількох співробітників
призначений даний виняток робочого часу.

або

відділів,

яким

буде

Предмет обліку –
категорія робочого часу: обов’язкова присутність, дозволена
присутність, дозволена відсутність, перерва.
Всі правила з категорією "Обов’язкова присутність" визначають обов’язкову присутність
на робочому місці. Якщо на одному проміжку часу діють кілька правил, то вважається,
що співробітник повинен знаходитись в одній з робочих кімнат, яка використовується
хоча б в одному з таких правил. Якщо на якомусь проміжку часу це не виконується, то
співробітнику буде зарахований необґрунтований пропуск робочого часу. Якщо ж
співробітник знаходиться на робочому місці під час, що не підпадає під дію жодного
такого правила, то цей час зараховується як необґрунтоване перевищення робочого
часу.
Правила "Дозволена відсутність" звільняють співробітника від необхідності виконувати
правила "Обов’язкова присутність". Якщо співробітнику зарахований пропуск робочого
часу і є правило "Дозволена відсутність", що діє на пропущеному проміжку часу, то цей
проміжок буде зарахований як обґрунтований пропуск робочого часу.
Правила "Дозволена присутність" дають підстави співробітнику знаходитись в робочій
кімнаті понаднормово. Тому, якщо співробітник знаходиться на робочому місці під час,
що не підпадає під дію жодного правила "Обов’язкова присутність", але підпадає під
дію правила "Дозволена присутність", то такий час зараховується як обґрунтоване
перевищення робочого часу. Зауважимо, що правило "Дозволена присутність" не
звільняє співробітника від "Обов’язкової присутності". Тому один і той же час може
зараховуватися і як необґрунтований пропуск робочого часу, і як обґрунтоване
перевищення.
Правило "Перерва" дає підставу співробітнику не знаходитись в робочому приміщенні
під час, наприклад, обідньої перерви. Якщо співробітнику зарахований пропуск
робочого часу і є правило "Перерва", що діє на пропущеному проміжку часу, то цей
проміжок буде зарахований як обґрунтований пропуск робочого часу.
Фільтр винятків робочого часу
Іноді виникає необхідність відфільтрувати існуючі правила винятків з робочого часу.
Клацніть лівою кнопкою миші на вузлі дерева персоналу з назвою "Виняток робочого
часу". Праворуч, на панелі об’єктів з’явиться список існуючих винятків. Клацніть там
правою кнопкою миші, і з контекстного меню виберіть пункт "Фільтр"
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З’явиться вікно редагування параметрів фільтру:
На закладці "Загальні" ви можете налаштувати фільтр по його назві або по предмету
обліку.

На закладці "Період" ви можете налаштувати фільтр по вказаному часовому інтервалу.

На закладці "Персонал" ви можете вибрати співробітника або групу співробітників, по
яким буде проводитись фільтрація.
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На закладці "Кімнати" ви можете вибрати кімнату або групу кімнат, по яким буде
проводитись фільтрація.

Для скидання фільтру до початкових параметрів служить кнопка "Скидання"
Для підтвердження зроблених змін натисніть "Застосувати", а потім "Ок".
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Типи винятків робочого часу
З метою полегшення роботи оператора під час створення однотипних винятків з
правил робочого часу доцільно використовувати заздалегідь додані в базу даних часто
вживані типи винятків. Наприклад, спочатку створити тип винятків з назвою "Тижневе
відрядження", інтервалом "Наступний тиждень" та предметом обліку "Аргументована
відсутність", а потім додавати винятки типу "Тижневе відрядження". Назва, інтервал та
предмет обліку таких винятків будуть заповнюватися автоматично під час додавання,
зменшуючи таким чином навантаження на оператора.

Під час додавання типу винятків з правил робочого часу потрібно задати його назву,
інтервал (завтрашній день, наступний день, наступний тиждень, декілька днів
відучора), кімнату (приміщення), облікову ставку, предмет обліку та необхідність
блокування карток відсутніх співробітників. Також можна задати перелік
співробітників, для яких зазвичай створюється виняток відповідного типу.

Якщо додавання винятку з правил робочого часу здійснюється через контекстне меню
"Додати" / "Виняток робочого часу" по правому кліку на типі винятків, то новий
виняток автоматично пов'язується з відповідним типом. В інших випадках тип винятку
можна обрати у випадному списку "Тип" вікна властивостей нового винятку робочого
часу.
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Пошук картки
Іноді виникає необхідність визначити, якому співробітникові належить картка. Для
спрощення цієї процедури призначена функція "Пошук картки".
При виборі пункту головного меню "Дії"/"Пошук картки", або при виборі пункту
контекстного меню дерева персоналу "Всі завдання"/"Пошук картки", або при
натисканні комбінації клавіш Alt-C, буде відкрито вікно пошуку картки. У цьому вікні
можна вибрати зчитувач, який буде використовуватись для зчитування коду картки.

Коли відкрито вікно пошуку картки, і до обраного зчитувача піднесена відома картка,
то вікно закривається, а піднесена картка виділяється на панелі об’єктів. Якщо картка
невідома, то видається повідомлення "Картка невідома", і вікно залишається
відкритим, чекаючи піднесення відомої картки.

Деактивація картки відвідувача
При виборі пункту головного меню "Дії"/"Деактивувати картку відвідувача", або при
виборі пункту контекстного меню дерева персоналу "Всі завдання"/"Деактивувати
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картку відвідувача", буде відкрито вікно пошуку і деактивування картки. У цьому вікні
можна вибрати зчитувач, який буде використовуватись для зчитування коду картки.
Після піднесення всіх карток для деактивування до цього зчитувача і натискання
кнопки "Деактивувати" буде виконане їх деактивування.
Якщо при виборі пункту меню "Деактивувати картку відвідувача" був обраний
відвідувач, то всі його картки автоматично потрапляють у вікно деактивування (без
необхідності підносити їх до зчитувача).

Для використання цієї функції необхідно мати повноваження "Відвідувачі".

Доступ до кінця доби
Функція надання доступу може дозволити доступ не тільки для відвідувачів, але і для
співробітників.
Вікно для надання доступу відкривається через пункт головного меню "Дії"/"Доступ до
кінця доби" або по комбінації клавіш Alt+Z.
Для надання доступу відвідувачам користувач повинен мати повноваження роботи з відвідувачами.
Для надання доступу співробітникам користувач повинен мати повноваження роботи з доступом
персоналу.
У вікні користувач може вибрати пристрій для зчитування коду картки або відмовитись
від подальших дій, натиснувши кнопку "Скасувати".

У разі піднесення картки відвідувача програма встановлює термін дії карток цього
відвідувача до кінця доби, починаючи з поточного часу. У разі піднесення картки
співробітника програма встановлює поточну дату як дату закінчення терміну дії картки
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цього співробітника. В обох випадках програма встановлює піднесеній картці статус
"Дозволена" і виконує активацію цієї картки. У разі успішного виконання всіх операцій
всі вікна автоматично закриваються. У разі помилок на екрані залишаються
повідомлення про них.
У разі піднесення невикористаної картки система повідомляє про неможливість
надання цій картці доступу до кінця доби.
У разі піднесення невідомої картки система повідомляє, що ця картка невідома і
просить піднести іншу картку.

Заборона доступу
Функція заборони доступу може забороняти доступ не тільки для відвідувачів, але і для
співробітників.
Вікно для заборони доступу відкривається через пункт головного меню "Дії"/"Заборона
доступу" або по комбінації клавіш Alt+Х.
Для заборони доступу відвідувачів користувач повинен мати повноваження роботи з відвідувачами.
Для заборони доступу співробітникам користувач повинен мати повноваження роботи з доступом
персоналу.
У вікні користувач може вибрати пристрій для зчитування коду картки або відмовитись
від подальших дій, натиснувши кнопку "Скасувати".

У разі піднесення картки відвідувача або співробітника програма встановлює
піднесеній картці статус "Заборонена" і виконує активацію цієї картки. У разі успішного
виконання всіх операцій всі вікна автоматично закриваються. У разі помилок на екрані
залишаються повідомлення про них.
У разі піднесення невідомої картки система повідомляє, що ця картка невідома і
просить піднести іншу картку.

Статистика по картках
Для отримання статистичної інформації по картках, які використовуються в системі,
відкрийте вікно "Статистика по картках". При виборі пункту головного меню
"Вікно"/"Статистика по картках", з’явиться вікно з необхідною інформацією:
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Друк беджів
Коли база даних персоналу буде наповнена, виникає завдання друку беджів для видачі
їх співробітникам. Активізуйте дерево персоналу. Клацніть правою кнопкою миші на
тому співробітнику, бедж якого необхідно надрукувати. Виберіть пункт контекстного
меню "Всі завдання", "Друк беджів". З’явиться вікно попереднього перегляду беджів,
призначених для друку.
Якщо ви маєте намір надрукувати беджі не для одного співробітника, а зразу для
всього відділу, то викличте вікно друку беджів, вказавши групу співробітників.
Друкувати беджі можна не для всіх співробітників відділу, а тільки для деяких. Для
цього виділіть співробітників у дереві персоналу, використовуючи клавішу Shift або
Ctrl. Клацніть правою кнопкою миші на виділених співробітниках. Виберіть пункт
контекстного меню "Всі завдання", "Друк беджів". З’явиться вікно попереднього
перегляду беджів, призначених для друку.
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У верхній частині вікна друку беджів розташовані кнопки управління режимом друку.
Решту простору займає зона перегляду сторінки, призначеної для друку.

Кнопка

Призначення
Друк сторінок. При натисканні цієї кнопки викликається системне вікно друку,
в якому можна вибрати принтер, змінити його властивості, вибрати діапазон
сторінок для друку, і вказати кількість копій.
Вікно налаштування параметрів друку.
Виклик вікна параметрів друку беджів. У цьому вікні вказується кількість і
розміри рядків і стовпчиків, у яких будуть розташовуватись беджі, а також
відступи від меж аркушу.
Перехід до першої сторінки.
Перехід до попередньої сторінки.
Перехід до вказаної сторінки.
Перехід до наступної сторінки.
Перехід до останньої сторінки.
Збільшити масштаб перегляду.
Зменшити масштаб перегляду.
Встановити вказаний масштаб.

У вікні параметрів друку беджів вкажіть, скільки беджів розташовувати в одному рядку
(кількість стовпчиків) і скільки рядків розташовувати на аркуші (кількість рядків).
Вкажіть ширину одного стовпчика і висоту одного рядка, а також відступи від меж
аркуша.
Також присутня можливість друку в файл. Для цього натисніть кнопку
і у вікні
виберіть зі списку принтерів "Microsoft document office image writer". Далі натисніть
кнопку "Властивості" ("Properties") і в новому вікні налаштуйте параметри друку:
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Закладка "Сторінка" ("Page") дозволяє налаштувати параметри сторінки, її ширину,
висоту і орієнтацію – книжкову або альбомну.
Закладка "Розширені" ("Advanced") дозволяє налаштувати тип файлів, в які піде друк.
Доступно два типи MDI і TIFF. Для формату TIFF можна додатково встановити якість
друку в DPI. На цій закладці слід встановити шлях до папки, де буде збережено
документ.
Коли необхідні параметри будуть встановлені, натисніть кнопку друку. Після виведення
на друк, вікно можна буде закрити.

Відвідувачі
На багатьох підприємствах виникає задача організувати доступ сторонніх осіб на свою
територію. Кожному відвідувачу видають картку, що дозволяє пройти в необхідний
відділ.
Для кожного відвідувача або групи відвідувачів задається певний маршрут – точки
проходу (кімнати) в які він буде мати доступ. Клацніть лівою кнопкою миші на закладці
"Персонал", що знаходиться на панелі об’єктів, яка розташована у лівій частині
головного вікна. Потім клацніть правою кнопкою миші на папці "Маршрути для
відвідувачів". У контекстному меню виберіть пункт "Додати", потім "Маршрут для
відвідувачів".

У верхній частині закладки "Загальні" розташоване поле "Назва". Під таблицею доступу
розміщена таблиця винятків, у якій можна вказати спеціальний доступ для святкових
днів.
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Таблиця доступу складається з чотирьох колонок: "Точка проходу", "Розклад", "Дата
початку" і "Кількість проходів".
Точка проходу, розклад і дата початку – задаються так само, як для співробітників
і/або групи співробітників.
Кількість проходів – контролюється кількість відвідувань кімнати. Після того, як
вказана кількість відвідувань кімнати відбулась, картка автоматично блокується.
Після того, як усі маршрути для відвідувачів будуть створені, необхідно завчасно
виконати завантаження усіх контролерів. Це дозволить в подальшому виконувати
швидке завантаження інформації про тимчасові картки в усі контролери, що надають
доступ таким карткам в кімнати, що входять в маршрут.
Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці "Додати" таблиці "Доступ". У вікні задайте
точки проходу, розклад, дату початку і, якщо потрібно, включіть параметр
"Контролювати кількість проходів" і задайте кількість проходів. Вікно стане таким, як
показано на малюнку:

Після того, як задано маршрут для відвідувача, клацніть лівою кнопкою миші на
закладці "Персонал", що знаходиться на панелі об’єктів, яка розташована у лівій
частині головного вікна. Потім клацніть лівою кнопкою миші на папці "Відвідувачі". Тут
знаходяться дві папки - "Відвідувачі без карток" і "Відвідувачі з картками". Оберіть
"Відвідувачі без карток" і в контекстному меню виберіть пункт "Додати", потім
"Відвідувач". З’явиться вікно:
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У вікні можливий пошук відвідувача зі списку по його назві.
Натисніть кнопку "Додати відвідувача". З’явиться вікно редагування параметрів
відвідувача.

Це вікно містить сім закладок – "Загальні", "Доступ", "Картки", "Фото", "Бедж", "Робоча
територія" і "WEB доступ".
У верхній частині закладки "Загальні " розміщене поле "Назва", під ним – поле "Група
полів", іншу частину простору займає таблиця додаткових полів, параметри терміну дії
картки, ціль візиту і відповідальний, а також дата розпорядження про дозвіл надання
доступу відвідувачу.
У полі "Назва" введіть ім’я відвідувача, у нашому випадку, "Петров В.І.".
В полі "Група полів" виберіть з випадаючого списку назву групи додаткових полів, які
будуть містити інші реквізити групи. Після вибору групи полів, в таблиці додаткових
полів з’являться рядки для введення додаткових реквізитів групи.
Заповніть поля "Початок терміну дії картки" і "Закінчення терміну дії картки" - задає
межі терміну дії картки.
При створенні відвідувачів термін дії картки за замовчуванням задається як глобальний параметр,
який може приймати значення "На 24 години", "До кінця доби" і "До вказаної дати та часу". Цей
параметр задається у вікні "Налаштування" на закладці "Відвідувачі".
Для заповнення поля "Мета візиту" натисніть кнопку "...". З’явиться вікно, в якому буде
відображене дерево персоналу з полями для пошуку. Виберіть співробітника чи групу
співробітників.
Для заповнення поля "Відповідальний" натисніть кнопку "...". З’явиться вікно, в якому
буде відображене дерево персоналу з полями для пошуку. Виберіть співробітника або
групу співробітників.
В полі "Дата розпорядження" встановіть потрібну дату.
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У верхній частині закладки "Доступ" розміщене поле "Маршрут", під ним – таблиця
доступу і таблиця винятків доступу.
В полі "Маршрут" виберіть з випадаючого списку назву маршруту. Параметри доступу
відобразяться в таблиці доступу.
Активізуйте закладку "Картки". В "U-Prox IP" за відвідувачем можна закріпити кілька
карток. Зареєструйте або видайте зі списку невикористаних карток картку відвідувачу.
На закладці "Фото" можна ввести фотографію відвідувача. Вона необхідна для друку
перепустки і для відображення у вікні фото-верифікації.
Активізуйте закладку "Бедж". На ній можна вибрати бедж зі списку раніше
підготовлених – це необхідно для друку перепустки.
Активізуйте закладку "Робоча територія". На ній ви можете задати перелік внутрішніх
кімнат і перелік робочих кімнат.
Після вводу всіх даних відвідувач переміщується в папку відвідувачів з картками.
Для завантаження даних відвідувача потрібно двічі клацнути на ньому і далі натиснути
кнопку "Активувати" - буде виконане швидке завантаження інформації про картку в усі
необхідні контролери, при умові, що маршрут для відвідувачів був завантажений
раніше.
Якщо маршрут для відвідувачів не був завчасно завантажений, швидке завантаження
картки відвідувача неможливе. Система видасть про це повідомлення і вкаже список
контролерів, які необхідно завантажити.
Картки відвідувачів є тимчасовими картками. Кількість цих карток задається у
властивостях контролера (за замовчуванням кількість тимчасових карток дорівнює
400). Якщо кількість карток відвідувачів при активації або при повному завантаженні
перевищить задане число, то буде виведене повідомлення про перевищення лімітів
контролерів за картками, інформація про кількість карток, підготовлених для
завантаження, і про способи усунення помилок. При активації – у вікні "Вибір"
відвідувача. При завантаженні – у вигляді повідомлень – "Не можу завантажити
контролер – ліміт тимчасових карток перевищено".
При спробі активації карток з вичерпаним терміном придатності видається вікно з
попередженням:

Повне завантаження контролерів включає в себе також завантаження тимчасових
карток відвідувачів.
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Для видалення картки відвідувача з контролера необхідно натиснути кнопку
"Деактивувати" у властивостях відвідувача. В результаті відвідувач переміщається в
папку "Відвідувачі без карток", а його картка повертається в список невикористаних.
Деактивація може виконуватись для обраного відвідувача, або для декількох
зареєстрованих карток.
При піднесенні картки до зчитувача в журнал подій системи заноситься інформація про
картку і відвідувача (тимчасового власника картки).
Закладка "WEB доступ" – в майбутніх версіях ПЗ U-Prox IP буде прибрана, і її
використання – НЕ рекомендоване.
Ця функція активна лише для користувачів що створюються у Web частині ПЗ. Її зміна із
класичного інтерфейсу призведе до неможливості роботи Web-користувачів.

SMS і E-mail сповіщення
Шаблони сповіщень
Шаблон сповіщення визначає, яка інформація буде надана отримувачу. Клацніть
правою кнопкою миші на вузлі дерева персоналу з назвою "Шаблони сповіщень".
Виберіть пункт меню "Додати", підпункт "Шаблон сповіщень":

З’явиться вікно редагування параметрів шаблону:

146

Версія 3.040

http://u-prox.com

Відредагуйте назву шаблону і його вміст. Для вставки кодів полів, в які програма буде
підставляти значення при відправці сповіщення, скористайтесь випадаючим списком і
кнопкою "Вставити":

Поточний шаблон можна призначити шаблоном за замовчуванням для E-mail і/або
SMS – при створенні нових отримувачів сповіщень їм буде призначатись вибраний
шаблон.
Після того, як усі параметри шаблону будуть відредаговані, натисніть кнопку "OK".
При підготовці шаблонів сповіщень для SMS слід враховувати, що текст сповіщення не повинен бути
довшим, ніж 5 SMS повідомлень.
Максимальна довжина одного SMS повідомлення:
•

70 знаків на повідомлення, при використанні кирилиці

•

150 знаків на повідомлення, при використанні виключно латиниці
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Отримувачі сповіщень
Об’єкт "Отримувач сповіщень" визначає адресата доставки сповіщень, шаблони
сповіщень, що відправляються, і фільтр подій, на підставі яких програмне забезпечення
формує і відправляє сповіщення.
Клацніть правою кнопкою миші на вузлі дерева персоналу з назвою "Отримувачі
сповіщень". Виберіть пункт меню "Додати", підпункт "Отримувач сповіщень":

З’явиться вікно редагування параметрів:

Введіть назву отримувача, його e-mail, номер мобільного телефону і, при необхідності,
виберіть шаблон сповіщень для E-mail і SMS.
Перейдіть на закладку "Фільтри подій", додайте і налаштуйте фільтр подій (див. розділ
Фільтр подій нижче):
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На закладці "Історія" відображається повна історія відправки сповіщень отримувачам:

Після того, як усі параметри отримувача сповіщень будуть відредаговані, натисніть
кнопку "OK".
Фільтр подій
Вікно редагування фільтру подій має наступний вигляд:

У вікні маємо п’ять закладок: "Загальні", "Персонал", "Події", "Обладнання" і "Двері".
На закладці "Загальні" можна змінити назву фільтру подій.
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Клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Персонал":

У лівому дереві відображаються співробітники, події про яких не викличуть відправку
сповіщення, у правому – навпаки, співробітники по яким буде відправлене сповіщення.
Для вибору і відмови від вибору співробітників призначені кнопки між цими деревами:
– вибрати співробітника, виділеного у лівому дереві.
– вибрати всіх співробітників.
– відмовитись від вибору співробітника, виділеного у правому дереві.
– відмовитись від вибору всіх співробітників.
– інверсія вибору.
Активізуйте закладку "Події":
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Вибір подій здійснюється аналогічно вибору персоналу (див. вище).
Активізуйте закладку "Обладнання".

На закладці "Обладнання" можна вибрати пристрої, які фігурують в подіях, що
цікавлять вас.
Активізуйте закладку "Двері".

Вибір дверей здійснюється аналогічно вибору співробітників.
Після того, як необхідні співробітники, події і обладнання вибрані, натисніть кнопку
"OK".
Надсилання сповіщень вручну
При необхідності сповіщення може бути сформовано для надсилання вручну. Відіслати
можливо виділеним отримувачам, та отримувачам які пов’язані з виділеними
співробітниками.
Виділіть отримувачів сповіщень або співробітників у дереві персоналу і далі: виберіть
пункт головного меню "Дії" / "Відправити сповіщення", або натисніть комбінацію
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клавіш Alt-N, або виберіть в контекстному меню (після клацання правою кнопкою
миші) пункт "Всі завдання" / "Відправити сповіщення".

При виборі співробітників, сповіщення будуть відправлені тільки тим отримувачам, у фільтрах подій
яких присутні виділені співробітники.
Буде відкрите вікно відправки сповіщень:

Введіть текст сповіщення і натисніть ОК.
Вікно місцезнаходження персоналу
Вікно місцезнаходження персоналу дозволяє визначити його перебування на території
об’єкту в поточний момент. Для того, щоб відкрити нове вікно, необхідно вибрати
пункт головного меню "Вікно", підпункт "Нове вікно місцезнаходження персоналу".
З’явиться наступне вікно:

У цьому вікні відображено місцезнаходження співробітників, відділ, час проходу, та
коментар (що може бути вказаний у вікні фото-відео-верифікації, при проході).
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У рядку стану вікна місцезнаходження співробітників відображається загальна кількість
співробітників і відвідувачів, що знаходяться на території.
Для зміни місцезнаходження співробітників необхідно виділити одного або декількох
співробітників у вікні місцезнаходження співробітників, натиснути праву кнопку миші і
вибрати пункт контекстного меню "Змінити місцезнаходження...". У вікні вибрати
кімнату, в якій фактично знаходяться вибрані співробітники, і натиснути "OK".

Для налаштування вікна "Місцезнаходження співробітника" слід клацнути правою
кнопкою миші на цьому вікні і в контекстному меню вибрати необхідний пункт.
При виборі "Фільтр подій…" з’явиться вікно налаштувань фільтру подій:

На закладці "Загальні" можна змінити назву фільтру.

На закладці "Кімнати" потрібно вибрати ті кімнати, про які необхідна інформація.
(Детальна інформація про роботу з фільтром подій описана в пункті "Фільтр подій").
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На закладці "Персонал" потрібно вибрати тих співробітників, інформація про яких
необхідна.
Пункт контекстного меню "Стовпці..." дозволяє налаштувати поля що відображаються у
вікні місцезнаходження (див. пункт "Параметри таблиці").
Вікно місцезнаходження співробітників оновлюється один раз на хвилину.
Коригування місцезнаходження співробітника
Коригування місцезнаходження співробітника виконується при невідповідності даних
про його перебування з тими, які є у оператора. Така дія необхідна, якщо співробітник,
наприклад, вийшов за межі підприємства без використання картки доступу.
Клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Персонал", що знаходиться на панелі
об’єктів, яка розташована у лівій частині головного вікна. Клацніть кнопкою миші на
папці "Коригування місцезнаходження співробітника" – тут відображено виконані
коригування. Потім клацніть правою кнопкою миші, і у контекстному меню виберіть
пункт "Додати", потім "Коригування місцезнаходження персоналу ".
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У верхній частині вікна розташоване поле "Назва". Далі йде таблиця персоналу, поля
для завдання періоду дії коригування і призначена кімната.
Натисніть кнопку "Змінити" для редагування списку співробітників, для яких буде діяти
дане коригування. З’явиться вікно:

У цьому вікні ліворуч і праворуч розміщені ієрархічні списки персоналу. Для того, щоб
для співробітника відбулось коригування, необхідно перемістити його до правого
дерева, інакше – назад, до лівого дерева.
Виберіть період дії коригування і кімнату, в якій зараз знаходиться співробітник. Якщо
співробітник знаходиться поза територією – виберіть "Відсутній", або нічого не
обирайте.
Натисніть "ОК", щоб активувати коригування.
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Швидка зміна параметрів персоналу
Якщо необхідно швидко виконати операції над великою кількістю персоналу – оберіть.
"Швидка зміна параметрів персоналу". Діє для виконання швидкої зміни параметрів
персоналу таких як: зміна поля та групи полів персоналу, зміна або заміна налаштувань
доступу чи розкладу доступу, зміна параметрів картки та зміна шаблону беджа.
Виділіть тих співробітників, параметри яких необхідно змінити, та виберіть пункт
головного меню "Дії", – "Швидка зміна параметрів персоналу", або натисніть праву
кнопку миші і виберіть пункт контекстного меню "Всі завдання", – "Швидка зміна
параметрів персоналу", або натисніть комбінацію клавіш Ctrl-Alt-Q.

З’явиться вікно:

Відмітьте ті параметри, які необхідно змінити. Наприклад:

Натисніть "ОК" щоб задіяти вибрані зміни.
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Друк даних про персонал
На деяких підприємствах потрібна наявність детальної документації на схеми доступу і
робочого часу, що використовуються в системі контролю доступу. Для того, щоб
роздрукувати всі дані про персонал, сформуйте і роздрукуйте такі звіти:
– Звіт по персоналу, стор.183;
– Звіт по картках, стор.186;
– Звіт з історії видачі карток, стор. 187;
– Звіт з прав доступ стор. 189;
– Звіт з правил робочого часу, стор. 192;
– Звіт з відхилень від робочого часу, стор. 194.
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Фото-верифікація
Основне призначення фото-верифікації – дати можливість оператору порівняти
зовнішність співробітника з фотографією в базі даних.

У вікні фотоверифікації відображається інформація про подію, яка щойно відбулась, а
також фотографія співробітника, пов’язаного із карткою що створила подію.
При виборі пункту головного меню "Вікно", "Фото- та відеоверифікація", або при
натисканні комбінації клавіш Ctrl+Alt-P буде відкрите вікно фотоверифікації.
Незалежне вікно фотоверифікації можна розділити на кілька частин (до 8 частин), в
кожній з яких можна відображати події які відповідають встановленому фільтру подій.
Кількість частин задається за допомогою контекстного меню яке викликається по
правому клацанню миші у внутрішній області вікна фотоверифікації.
Вікно фотоверифікації зручно використовувати при наявності в системі двох моніторів.
За допомогою фільтру подій, що відсіває непотрібні події, можна прив’язати до кожної
частини фотоверифікації свої точки проходу. Наприклад, на підприємстві є дві прохідні.
Ви можете налаштувати вікно фотоверифікації розміром 1х2 таким чином, що в першу
частину будуть потрапляти події з першої прохідної, а в другу – з другої прохідної (див.
"Фільтр подій").
Якщо включити "Режим спливання" в контекстному меню, то навіть якщо користувач
закриє вікно фотоверифікації, воно знову буде відкрите коли відбудеться нова подія.
Проте – це НЕ діє якщо вікно згорнути.
Зміна розміру шрифту у вікні фотоверифікації доступна через пункт контекстного меню
"Шрифт".
Включити або відключити поле, призначене для відображення відео можна вибравши
опцію "Відеоверифікація" у контекстному меню.
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У даному вікні фотоверифікації 1х2 відображаються вибрані події. Центральну частину
кожного вікна займає фотографія власника картки.
У верхній частині кожної комірки відображається час, повідомлення, місце події що
відбулась, П.І.Б. власника і код картки. Під цією інформацією відображається коментар
до події. Коментар може заповнюватись автоматично (що подія підтверджена
оператором, наприклад) або вручну. Оператор може відредагувати коментар. Для
збереження відредагованого коментаря необхідно натиснути кнопку "Підтвердити".
Якщо в глобальних налаштуваннях параметрів події вказаний ненульовий час
підтвердження, то така подія буде присутня на екрані протягом вказаного часу.
Оператор повинен встигнути натиснути кнопку "Підтвердити" – в полі "Коментар" буде
доданий текст "Подія підтверджена оператором" із зазначенням часу підтвердження.
Якщо оператор не встиг натиснути кнопку "Підтвердити", то в полі "Коментар" буде
доданий текст "Подія не підтверджена оператором".
У вікні фото-верифікації знаходяться ще три кнопки: "Пропустити", "Заблокувати" і
"Розблокувати".
Для того, щоб колір комірки вікна фото-верифікації змінювався відповідно з кольором поточної події,
необхідно додати до системного реєстру значення:
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
чи
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
"PhotoverificationBackgroundAsEvent"=dword:00000001
"PhotoverificationBackgroundHighlight"=dword:00000001
Ненульове значення "PhotoverificationBackgroundAsEvent" включає зміну кольору комірки вікна
фотоверифікації, а значення "PhotoverificationBackgroundHighlight" задає ступінь підсвічування вікна –
від 0 до 100. Нульове значення підсвічування відповідає кольору подій, максимальне значення
підсвічування відповідає білому кольору. Рекомендоване значення – 1.
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Пропустити – при натисканні цієї кнопки контролеру відсилається команда, що
викликає відкриття дверей. При її отриманні контролер реєструє подію "Замок
відкритий по команді оператора", відмикає замок і переходить в режим надання
доступу.
Найчастіше цю кнопку використовують для надання доступу співробітнику, який може
пройти на територію, але з якоїсь причини інформація про це відсутня в контролері.
Наприклад, терміновий виклик співробітника в нічний час. У такому випадку
співробітник підносить свою картку до зчитувача, але доступу не отримує. Подія
приходить на комп’ютер і відображається у вікні фото-верифікації. З’ясувавши, що
співробітник дійсно повинен бути пропущений, оператор натискає кнопку
"Пропустити".
Заблокувати – передає всім контролерам вказівку заблокувати картку співробітника,
який щойно зайшов, із негайною її деактивацією в контролерах.
Розблокувати – передає всім контролерам вказівку розблокувати пред’явлену картку,
з негайною її активацією.
Іноді виникає необхідність затримати співробітника, який занадто швидко зайшов до
кімнати, наприклад, з метою проведення більш ретельної перевірки документів.
Оскільки співробітник вже пройшов через точку проходу, то зупинити його вже не
вдасться. Але можна послати контролерам команду блокування картки співробітника і
піти за ним. Співробітник буде затриманий першим контролером, до зчитувача якого
він піднесе свою картку, тому що вона вже буде заблокована. Надалі картку
співробітника можна розблокувати у вікні параметрів цієї картки, або у вікні фотоверифікації.

Кнопки "Пропустити", "Заблокувати" і "Розблокувати" у вікні фотоверифікації доступні тільки
операторам з правами "Охоронець" або "Керування обладнанням".

Відео-верифікація
Спільна робота СККД "U-Prox IP" і систем відеоспостереження, наприклад системи
"Лінія", робить обидві ці системи більш інформативними і корисними для користувачів,
як в процесі оперативного контролю об’єкту, так і в подальшому розслідуванні подій,
зареєстрованих в архівах даних обох систем. Результатом використання технології
спільної роботи може бути профілактика, запобігання та розслідування таких
інцидентів як:


фальсифікація, клонування і несанкціоноване використання ідентифікаторів
доступу;



розкрадання майна, несанкціонований доступ і проникнення сторонніх осіб на
територію об’єкту, що охороняється;



фальсифікація відміток про прибуття або вибуття з роботи та інші спірні ситуації
при веденні обліку робочого часу і формуванні підсумкового табелю.

ПЗ "U-Prox IP" і ПЗ "Лінія" можуть бути встановлені як на одному комп’ютері, так і на різних
комп’ютерах, пов’язаних між собою по мережі і синхронізованих за часом.
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Вікно спостереження
Вікно відеоспостереження у реальному часу можна вибрати, натиснувши комбінацію
клавіш Ctrl + Alt + V, або вибравши пункт меню програми "Вікно" - "Вікно
відеоспостереження".
Наприклад, для ПЗ "Лінія" вікно відеоспостереження буде виглядати наступним чином:

а для інших DRV-ів подібно вказаному:

Відеоверифікація за подією
Додаткові налаштування реакцій СККД "U-Prox IP" на необхідні події викликають вікно
фотоверифікації з трансляцією відеопотоку з вказаного відеоканалу (камери).
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Дана операція є доповненням штатного режиму фотоверифікації: область в якій
виводилась фотографія, ділиться на дві половини, в одній виводиться відео з камери, в
іншій – фотографії співробітників.
Наприклад, для системи відеоспостереження на екрані оператора СККД буде
відображене наступне вікно:

Перегляд архіву
Завдяки технології спільної роботи двох систем є можливість прямо з інтерфейсу ПЗ "UProx IP" переглядати архівні ролики з відеокамер системи відеоспостереження, які
логічно прив’язані до конкретних точок доступу.
Запис відеороликів до архіву в системі відеоспостереження відбувається незалежно від
налаштувань СККД "U-Prox IP". Прив’язка архівних роликів до подій доступу
відбувається за номером камери і часом події, тому велике значення має синхронізація
цих двох систем за часом.
Всі окремі події СККД "U-Prox IP", а також усі події з різноманітних звітів, у разі
наявності прив’язаних до них відеороликів, мають посилання на відеоархів і за
подвійним клацанням по ним лівою кнопкою миші буде відкрите вікно відеоархіву.
Наприклад, для системи відеоспостереження "Лінія", вікно відеоархіву виглядає
наступним чином:
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а для інших DRV-ів:

Увага!!! Не забудьте в налаштуваннях відеореєстратора дозволити запис відео на всіх каналах, щоб
працював перегляд архіву.
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Налаштування відображення подій
Події, що відбуваються в системі, викликають передачу повідомлень від компонентів
системи до комп’ютера. Повідомлення про події зберігаються в базі даних системи і
відображаються в реальному масштабі часу у вікні (вікнах) подій. Для налаштування
відображення повідомлення – в панелі об’єктів виберіть закладку "Звіти", та каталог
"Сповіщення", оберіть необхідну подію, двічі клацніть лівою кнопкою миші по назві чи
оберіть параметри в контекстному меню. З’явиться вікно редагування параметрів події:

У вікні можна змінити назву події, колір яким ця подія буде відображатись у вікні
подій, звук яким буде супроводжуватись поява цієї події у вікні подій, а також час
підтвердження події оператором у вікні фотоверифікації.
У нижній половині вікна відображається початкова назва події, а також тип інформації,
що міститься у ньому, – чи пов’язана ця подія з карткою, дверима, контролером,
зчитувачем, входом або виходом контролера.
Для того, щоб змінити звук, що супроводжує виникнення події, в полі "Звук" вкажіть
ім’я WAV-файлу зі звуком. Це можна зробити або введенням імені файлу, або
клацанням на кнопці "…" для відкриття системного вікна відкриття файлу. Вказаний
файл можна прослухати, натиснувши кнопку "►".
Налаштувати звуковий супровід для події можна тільки якщо ваш комп’ютер забезпечений звуковою
картою і колонками.
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Якщо встановити відмітку на опції "Фото- та відео-верифікація", то дане повідомлення
почне з’являтися у вікні фото- та відео-верифікації.
Якщо вказаний ненульовий час підтвердження події оператором,

то вікно фотоверифікації буде відображатись протягом цього інтервалу. Якщо оператор
не натисне за цей час кнопку "Підтвердити", то в полі події "Коментар" з’явиться текст:
"Подія не підтверджена оператором". Якщо кнопка "Підтвердити" буде натиснута
оператором, то в полі "Коментар" до тексту, введеному оператором, буде доданий
текст: "Подія підтверджена оператором".
Якщо протягом інтервалу фотоверифікації надійде ще одна подія, яка потребує
відображення у вікні фотоверифікації, то вона відобразиться тільки після того, як
оператор натисне кнопку "Підтвердити" або після закінчення інтервалу
фотоверифікації. Однак можна налаштувати фотоверифікацію для події так, що вона
відразу буде відображатись у вікні фотоверифікації, незалежно від того, чи була
підтверджена оператором попередня подія. Для цього потрібно зняти відмітку на опції
"Ігнорувати підтвердження".
Поле "Первинна назва" служить тільки для нагадування первинного значення події в
системі, якщо назву було змінено користувачем.
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Звіти
Проаналізувати інформацію, що зберігається в базі даних системи, можна за
допомогою звітів. Звіт зберігається в програмі у вигляді таблиці і може бути
роздрукований або експортований у файл. Кожен звіт має кілька параметрів: назва,
набір критеріїв по яких відбувається фільтрація і параметри налаштування зовнішнього
вигляду звіту.
Звіти можна розділити на три групи: звіти по статичній інформації, звіти щодо подій і
звіти, пов’язані з робочим часом.
Звіти зі статичної інформації
За всіма статичними об’єктами системи: персонал, список карток, список контролерів,
дверей і т.д., тобто по тих об’єктах, список і конфігурацію яких міняє оператор системи,
можуть бути складені звіти:
- звіт по дверях
- звіт по контролерах
- звіт по шлейфах контролерів
- звіт по виходах контролерів
- звіт по зчитувачах контролерів
- звіт по персоналу
- звіт по відвідувачах
- звіт по картках
- звіт з історії видачі карток
- звіт з прав доступу
- детальний звіт з прав доступу
- звіт з правил робочого часу
- звіт з відхилень від робочого часу
Звіти з подій
- звіт з подій
- звіт по входу-виходу персоналу
- звіт для служби безпеки
- звіт про місцезнаходження персоналу
- звіт по персоналу що відсутній
- звіт по робочій території
- звіт з історії змін бази даних
Звіти обліку робочого часу
При наявності в системі інформації про переміщення власників карток через двері
системи, та налаштованих параметрів робочого розпорядку, можна генерувати звіти з
обліку робочого часу персоналу:
- звіт з робочого часу
- підсумковий звіт з робочого часу
- детальний додатковий звіт з робочого часу
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Групи звітів
Для зручності роботи звіти можна групувати. Група має тільки один параметр –
"Назва". Групи звітів можуть бути вкладеними.
Створення групи звітів
Ви можете створювати свої власні групи і звіти, а можете використовувати існуючі. Для
того, щоб створити нову групу звітів, клацніть правою кнопкою миші на дереві звітів і
виберіть пункт контекстного меню "Додати", підпункт "Група звітів". У дереві з’явиться
нова група звітів. Натисніть на ній праву кнопку миші. З’явиться вікно параметрів групи
звітів.
Група звітів має єдиний реквізит – назву. Введіть осмислену назву нової групи,
наприклад, "Звіти по 1-му відділу". Потім натисніть кнопку "OK".
Також можливе переміщення звіту або кількох звітів в інші групи звітів за допомогою
миші або використовуючи стандартні комбінації клавіш “Вирізати” (Ctrl-X) і “Вставити”
(Ctrl-V). Для цього виділіть необхідний звіт (або звіти, використовуючи клавіші Shift –
для неперервного виділення, або Ctrl для вибору кількох звітів, які знаходяться в різних
місцях дерева). Натисніть Ctrl-X, потім перейдіть в нову групу звітів і натисніть Ctrl-V.
Швидкі запити
При великій кількості створених звітів і груп звітів знайти і перебудувати потрібний звіт
може виявитись складним. Швидкі звіти дозволяють натисканням однієї кнопки
перебудувати потрібний звіт. По суті, це спосіб перебудовувати найбільш часто
необхідні звіти.
Створення і використання швидких запитів
Спочатку створюється звіт, що містить інформацію про всіх співробітників, наприклад,
звіт з журналу подій. Потім на основі цього звіту створюється швидкий запит. Для цього
запиту вибираються стовпці звіту, по яким необхідно виконувати фільтрацію рядків,
наприклад, ім’я співробітника. Швидкому запиту також призначається функціональна
клавіша, при натисканні якої буде викликане вікно заповнення запиту. Оператор
вводить у цьому вікні фільтруючі значення, наприклад, "Іванов", і отримує тільки ті
рядки звіту, які в зазначених стовпчиках містять текст "Іванов". Перед виводом на
екран виконується повторне формування звіту, тому оператор побачить найсвіжішу
інформацію.
В дереві звітів клацніть правою кнопкою миші на папці "Швидкі запити", виберіть пункт
меню "Додати", "Швидкий запит". З’явиться вікно параметрів швидкого запиту:
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На закладці "Загальні" розміщені три поля: "Назва", "Звіт", "Клавіша".
Назва

-

назв запиту.

Звіт

-

звіт, на підставі якого формується відповідь на запит.

Клавіша клавіша виклику швидкого запиту. Якщо клавіша не призначена, то
викликати запит можна з головного меню, вибравши пункт "Дії", "Швидкий запит".
На закладці "Поля фільтру" користувач може вибрати поля, по значенню яких буде
виконуватись фільтрація рядків звіту:

Лівий список містить всі доступні поля звіту, правий – поля, за якими буде
виконуватись текстова фільтрація рядків. Кнопки із зображенням стрілок, що
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розташовані між списками, дозволяють вибирати одне поле, вибирати всі поля, і
відмовлятись від вибору полів.
Після завершення редагування параметрів запиту, натисніть кнопку "OK".
Виберіть пункт головного меню "Дії", підпункт "Швидкий запит". На екрані з’явиться
вікно вибору запиту.

Двічі клацніть на новоствореному запиті. З’явиться вікно заповнення запиту:

Якщо у вікні параметрів швидкого запиту не було вибрано жодного поля фільтру, то
вікно заповнення запиту не з’явиться.
Введіть прізвище співробітника і натисніть кнопку "OK".
На екрані з’явиться звіт, що містить потрібну інформацію.
Відображення, експорт і друк звітів
У момент відображення звіту панель інструментів прийме наступний вигляд:

Кнопка

Дія
Налаштування параметрів звіту
Друк звіту на обраному принтері
Вибір принтеру і налаштування його параметрів (лотка, формату паперу та ін.).
Сформувати звіт заново (переформувати обраний)
Налаштування відступів і колонтитулів у звіті (вікно "Параметри друку звіту")
Вибір шрифту для звіту
Зміна набору стовпців, порядку їх слідування, порядку сортування рядків і
налаштування фільтрації рядків
Експорт звіту у текстовому форматі "*.CSV"
Експорт звіту у форматі Excel, за наявності Excel на ПК, де виконується дія
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Параметри друку звіту
Вікно "Параметри друку звіту" показано на малюнку:

У верхній частині вікна розташовані поля для задання відступів від межі аркушу для
звіту, і колонтитулів – верхнього та нижнього.
Для того, щоб задати колонтитули, користувач повинен натиснути на кнопку
"Верхній…" – якщо потрібно задати верхній колонтитул, або на кнопку "Нижній…" –
відповідно для завдання нижнього колонтитулу. Після цього з’явиться вікно, у якому
можна задати текст колонтитулу:

У цьому вікні колонтитул розділений на 3 колонки: "Ліворуч", "У центрі" і "Праворуч". У
цих колонках користувач може вводити довільний текст, а також вставляти поля
(вибравши зі списку і натиснувши кнопку "Вставити"), які при друку будуть
інтерпретуватись системою, і в них будуть підставлятися значення.
Після введення колонтитулів і відступів у вікні перегляду звіту буде видно колонтитули,
задані користувачем.
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Параметри таблиці
Вікно "Параметри таблиці" показане на малюнку:

У верхній частині цього вікна розташовані три закладки: "Стовпці для відображення",
"Стовпці для сортування" і "Параметри стовпців". У нижній частині – кнопки
підтвердження і скасування внесених змін.
Для того, щоб вибрати стовпці для відображення і вказати порядок їх слідування,
клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Стовпці для відображення". У лівій частині
цієї закладки знаходиться список усіх доступних стовпців, правіше – кнопки вибору
стовпців, потім – список видимих стовпців. Правіше списку видимих стовпців
розташовані кнопки зміни порядку розміщення стовпців у таблиці.
Кнопки вибору стовпців:
Кнопка

Дія
переміщення вибраного стовпця зі списку доступних до списку видимих
переміщення всіх доступних стовпців до списку видимих
переміщення вибраного стовпця зі списку видимих до списку доступних
переміщення всіх видимих стовпців до списку доступних
інверсія списків. Усі раніше видимі стовпці стануть невидимими, а всі раніше невидимі –
стануть видимими
Кнопки зміни порядку розміщення стовпців

Кнопка

Дія
Переміщення вибраного стовпця у списку видимих стовпців на одну позицію вгору. Чим
вище розташований стовпець у списку, тим лівіше він буде розташований у таблиці
Переміщення вибраного стовпця на одну позицію вниз

171

Версія 3.040

http://u-prox.com
Рядки звіту можна сортувати за значеннями деяких стовпців. Для цього клацніть лівою
кнопкою миші на закладці "Стовпці сортування". Зовні вона виглядає так само, як і
закладка "Видимі стовпці", але має інший сенс. У лівому списку розташовані всі
доступні стовпці, а у правому – стовпці для сортування. Рядки сортуються таким чином,
що значення стовпців сортування йдуть у порядку зростання. При цьому більш
пріоритетними є стовпці, які знаходяться вище у списку.
Для того, щоб вказати параметри стовпців, клацніть на закладці "Параметри стовпців".
Вона має такий вигляд:

Для кожного стовпця можна змінити назву, включити режим видалення повторюваних
значень, змінити порядок сортування рядків і включити текстовий фільтр рядків.
Якщо режим видалення повторюваних значень включений, то якщо у кількох рядках,
які йдуть одна за одною, стовпчики будуть мати одне й те ж значення, то воно буде
відображене тільки у першому рядку. У всіх інших рядках позиція цього стовпчика буде
пустою. Цей режим корисний, наприклад, при формуванні звіту робочого часу, тому що
дозволяє швидко знаходити потрібного співробітника у звіті і не захаращує аркуш
великою кількістю однакової інформації.
За замовчуванням, сортування рядків відбувається у порядку зростання значень
стовпців сортування. Якщо відмітити поле "За зменшенням", то сортування рядків буде
відбуватись у порядку зменшення значень.
Текстовий фільтр рядків призначений для відбору рядків, що містять вказане значення
у стовпці. Наприклад, потрібні рядки, що містять у стовпці "П.І.Б. співробітника"
значення "Іванов". Тоді для стовпців "П.І.Б. співробітника" у полі "Значення фільтру"
вкажіть "Іванов".
Текстовий фільтр може фільтрувати рядки звіту по діапазону значень. Наприклад, для
фільтрації рядків, що містять у полі "Назва" прізвища співробітників від Іванова до
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Петрова, необхідно встановити "Значення фільтру" "Іванов..Петров" (без лапок). Фільтр
співробітників не пізніше Петрова задається значенням "..Петров". Фільтр
співробітників не раніше Іванова задається значенням "Іванов..".
Імена стовпців, по яким включений текстовий фільтр, позначені символом "*". Для
того, щоб вимкнути текстовий фільтр, очистіть поле "Значення фільтру" для таких
стовпців.
Після завершення редагування параметрів таблиці, натисніть кнопку "OK".
Коли відбудуться зміни параметрів таблиці, буде виведений індикатор прогресу
формування звіту, з кнопкою "Скасувати" – щоб оператор міг перервати цей процес.

Експорт звіту
При натисканні кнопки
вигляді CSV файлу.

, на екрані з’явиться діалог, який дозволяє зберегти звіт у

Приведений звіт буде експортований у вигляді:

В ПЗ "U-Prox IP" є можливість зміни символу-роздільника експорту за допомогою значення в реєстрі
ОС Windows:
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
Символ поділу полів у файлі CSV, що створюється при експорті звітів задається значенням реєстру
"CsvDelimiter" (значення по замовчанню – кома ",").
Зразок:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITV\Golden Gate\2.00]
"CsvDelimiter"=","
Для роботи з Excel - вказати роздільник – ";" (крапка з комою, без лапок)
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Робота зі звітами
Програма дозволяє створювати звіти різних типів. Прийоми роботи зі звітами залежать
від типу звіту. Спільним є те, що звіти можна створювати, формувати, видаляти, давати
їм назви, групувати, міняти набір критеріїв, налаштовувати зовнішній вигляд звіту,
копіювати параметри звіту.

Створення нового звіту і видалення звіту
Для створення звіту необхідно вибрати в меню Об’єкт → Додати → Звіти → Потрібний
тип звіту, або в панелі об’єктів вибрати закладку "Звіти" і в дереві звітів натиснути
праву кнопку миші і у контекстному меню вибрати Додати → Потрібний тип звіту:

Після створення звіту він може зберігатись у програмі і при необхідності його можна
роздрукувати або експортувати. Можна, змінивши один або декілька параметрів,
згенерувати звіт знову. При необхідності звіт можна видалити, клацнувши по ньому у
дереві звітів правою кнопкою миші і вибравши "Видалити". Після попередження звіт
буде видалений.
Якщо даний звіт пов’язаний з існуючими швидкими запитами, то оператору
пропонується видалити ці швидкі запити.
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Під час формування звіту буде виведений індикатор прогресу. Розташована на ньому
кнопка "Скасувати" дає можливість перервати формування звіту.
У разі помилки формування звіту, і в разі формування порожнього звіту оператору буде
видане повідомлення:

Налаштування параметрів звіту
Під час налаштування параметрів звіту, при виборі зі списку, наприклад, при виборі зі
списку персоналу, використовується вікно, розділене на дві половини.
У цьому вікні ліворуч і праворуч розташовані дерева (ієрархічні списки). У лівому
дереві відображаються об’єкти, які не увійдуть до звіту, у правому – навпаки, об’єкти,
по яким буде сформований звіт. Для того, щоб об’єкт потрапив до звіту, необхідно
перемістити його до правого дерева, а щоб не потрапив – назад, до лівого дерева.

Для вибору і відмови від вибору об’єктів призначені кнопки між цими деревами:
Кнопка

Дія
Вибрати об’єкт, виділений у лівому дереві. Натискання цієї кнопки призведе до того, що
вказаний об’єкт зникне з лівого дерева і з’явиться у правому.
Наприклад, ви хочете знати, що зробив Іванов І.І. Відшукайте його у лівому дереві,
клацніть на ньому лівою кнопкою миші і натисніть кнопку "->".
Вибрати всі об’єкти.
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Відмовитись від вибору об’єкту, виділеного у правому дереві. Натискання цієї кнопки
призведе до того, що вказаний об’єкт зникне з правого дерева і з’явиться у лівому
дереві.
Відмовитись від вибору всіх об’єктів. Після натискання цієї кнопки праве дерево буде
порожнім – жоден об’єкт не вибраний.
Інверсія вибору. Вибрати об’єкти, раніше не вибрані, і навпаки, раніше вибрані об’єкти
будуть звільнені від потрапляння до звіту.
Якщо виділити початковий звіт, натиснути Ctrl-C, а потім виділити необхідний звіт і
натиснути Ctrl-V, то параметри початкового звіту будуть скопійовані до необхідного.
У таких звітах як: підсумковий звіт з робочого часу, звіт з прав доступу, звіт з історії
видачі карток, звіт з відхилень від робочого часу, звіт по персоналу, звіт по
відвідувачах, звіт по входу-виходу персоналу, звіт з робочого часу, звіт з подій, звіт з
правил робочого часу, детальний додатковий звіт з робочого часу, звіт для служби
безпеки, звіт по робочій території на закладці "Загальні" присутня опція "Пропускати
підбір розмірів комірок". Дана опція призначена для відключення автоматичного
підбору розмірів комірок звіту, що дозволяє трохи прискорити формування даного
звіту.
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Звіти по статичній інформації
Звіт по дверях
У процесі роботи над конфігурацією системи можна переглянути у зручній табличній
формі інформацію по всіх дверях у системі. Для цього в панелі "Звіти" клацніть правою
кнопкою миші і в контекстному меню виберіть Додати → Звіт по дверях:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Двері" виберіть ті двері, за якими буде створений звіт (робота з вікном
описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які стовпці відображати
і у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див.
розділ "Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт по контролерах
Для отримання у табличній формі інформації по всіх контролерах у системі в панелі
"Звіти" клацніть правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть Додати → Звіт
по контролерах:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Обладнання" виберіть ті контролери або точки проходу, за якими буде
створений звіт (робота з вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які стовпці показувати і
в якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт по шлейфах контролерів
Для отримання у табличній формі інформації по всіх шлейфах контролерів у системі в
панелі "Звіти" клацніть правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть Додати
→ Звіт по шлейфах контролерів:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:
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На закладці "Обладнання" виберіть ті контролери, по входах яких буде створений звіт
(робота з вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):

Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які стовпці показувати і
в якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".
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Звіт по виходах контролерів
Для отримання в табличній формі інформації про виходи усіх контролерів у системі в
панелі "Звіти" клацніть правою кнопкою миші і у контекстному меню виберіть Додати
→ Звіт по виходах контролерів:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Обладнання" виберіть ті контролери, по виходах яких потрібно буде
створити звіт (робота з вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт по зчитувачах контролерів
Для отримання у табличній формі інформації про зчитувачі у системі в панелі "Звіти"
клацніть правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть Додати → Звіт по
зчитувачах контролерів:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Обладнання" виберіть ті зчитувачі, по яких буде створено звіт (робота з
вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт по персоналу
Для отримання в табличній формі інформації про власників карток у системі в панелі
"Звіти" клацніть правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть Додати → Звіт
по персоналу:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:
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На закладці "Персонал" виберіть тих співробітників, які потраплять до звіту (робота з
вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):

Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
в якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт по відвідувачах
Для отримання у табличній формі інформації про відвідувачів у системі в панелі "Звіти"
клацніть правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть Додати → Звіт по
відвідувачах.

184

Версія 3.040

http://u-prox.com

У вікні властивостей звіту в закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Мета візиту та відповідальний" виберіть тих співробітників, які були
метою відвідин, чи були відповідальними за відвідувачів (робота з вікном описана в
"Налаштування параметрів звіту", стор. 175):

Отриманий звіт матиме вигляд:
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Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
в якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт по картках
Для отримання у табличній формі інформації про зареєстровані в системі картки в
панелі "Звіти" клацніть правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть Додати
→ Звіт по картках:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Картки" виберіть ті картки, по яких буде створений звіт (робота з вікном
описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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Отриманий звіт матиме вигляд:

У звіті для карток з необмеженим терміном дії виводиться порожнє значення.
Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
в якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт з історії видачі карток
В процесі експлуатації системи картки видаються різним особам. Для того, щоб
відповісти на питання, яка картка якому співробітнику належала в певний проміжок
часу, ведеться журнал видачі карток.
Ви можете сформувати звіт з історії видачі карток. Для цього виберіть пункт
контекстного меню дерева звітів "Додати" → "Звіт з історії видачі карток":
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У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Час" можна вказати період часу, протягом якого виконувалась видача
карток (робота з вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
в якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт з прав доступу
Для отримання інформації по правах доступу різних співробітників системи в табличній
формі клацніть правою кнопкою миші на панелі "Звіти" і в контекстному меню виберіть
Додати → Звіт з прав доступу:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Персонал" виберіть тих співробітників, по правах доступу яких буде
створений звіт (робота з вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
в якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Детальний звіт з прав доступу
Для отримання детальної інформації з прав доступу різних співробітників системи
клацніть правою кнопкою миші на панелі "Звіти" і в контекстному меню виберіть
Додати → Детальний звіт з прав доступу:
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У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Персонал" виберіть тих співробітників, з прав доступу яких буде
створений звіт (робота з вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):

На закладці "Двері" виберіть ті двері, інформація по яких необхідна:
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Якщо опція "Додати в звіт групи дверей" – вимкнена, то у звіті буде інформація про
доступ тільки по вибраних фізичних дверях. Якщо ж ця опція включена, то у звіті буде
інформація і по вибраних фізичних дверях, і по вибраних групах дверей.
Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт з правил робочого часу
Для отримання в табличній формі інформації з правил робочого часу співробітників
системи в панелі "Звіти" клацніть правою кнопкою миші і в контекстному меню
виберіть Додати → Звіт з правил робочого часу:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:
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На закладці "Персонал" виберіть тих співробітників, з правил робочого часу яких буде
створений звіт (робота з вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):

Вкажіть час протягом якого будуть відображені зміни в робочих розкладах:

Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".
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Звіт з відхилень від робочого часу
Для отримання в табличній формі інформації з відхилень від робочого часу
співробітників системи в панелі "Звіти" клацніть правою кнопкою миші і в
контекстному меню виберіть Додати → Звіт з відхилень від робочого часу:

У вікні властивостей звіту на закладці "Загальні" дайте назву звіту:

На закладці "Персонал" виберіть тих співробітників, по допустимих відхиленнях від
робочого часу яких буде створений звіт (робота з вікном описана в "Налаштування
параметрів звіту", стор. 175):
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Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіти з подій переміщення персоналу
Звіт з подій
Звіт з журналу подій є простою вибіркою з журналу подій. У процесі формування звіту
необхідно вказати дату і час початку, дату і час кінця інтервалу, в який повинні входити
події, перелік співробітників і пристроїв, дії яких спричинили події, а також типи подій,
що цікавлять.
У дереві звітів клацніть правою кнопкою миші на елементі "Звіт з подій". З
контекстного меню виберіть пункт "Параметри". Після цього відкриється вікно
параметрів виділеного звіту.

Вікно має шість закладок: "Загальні", "Час", "Персонал", "Події", "Обладнання", "Двері".
На закладці "Загальні" розташоване поле "Назва". В ньому слід вказати назву звіту.
Саме під такою назвою звіт буде відображатись в дереві звітів.
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Налаштування інтервалу часу
На закладці "Час" вказується часовий інтервал подій, які увійдуть до звіту. В полях
"Початок" і "Кінець" вказуються дата і час початку та дата і час кінця періоду. Якщо
подія відбулась до початку або після закінчення вказаного періоду, то вона не буде
розглядатись і до звіту не потрапить. На додаток до часового інтервалу, за який
формується звіт, можна вказати розклад, який додатково обмежить обрані події за
часом.

При складанні звіту за період більше однієї доби слід пам’ятати, що час початку періоду відноситься
тільки до першої доби періоду, а час кінця - до останньої. Іншими словами, при складанні звіту з
10.07.2018 12:00:00 по 12.07.2018 16:00:00 в нього попадуть події 10.07.2018 з 12:00:00 по 24:00:00,
усі події 11.07.2018 і події 12.07.2018 з 0:00:00 по 16:00:00.
Натискання кнопок "Минулий місяць", "Поточний місяць", "Минулий тиждень",
"Поточний тиждень", "Вчора", "Сьогодні" призводить до автоматичного заповнення
полів "Початок" і "Кінець" для відповідного періоду.
Вибір персоналу
Для налаштування списку співробітників і відвідувачів, за яким до звіту попадуть
пов’язані з ним події, перейдіть на закладку "Персонал" (робота з вікном описана в
"Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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Вибір типів подій
Для того, щоб вибрати які типи подій попадуть до звіту, виберіть закладку "Події"
(робота з вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):

Вибір обладнання
На закладці "Обладнання" виберіть обладнання або точки проходу, з якими будуть
зв’язані події, що попадуть до звіту (робота з вікном описана в "Налаштування
параметрів звіту", стор. 175):
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Вибір дверей
На закладці "Двері" виберіть двері, з якими будуть пов’язані події, які попадуть до звіту
(робота з вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):

Після того, як усі параметри звіту будуть вказані, натисніть кнопку "OK". З’явиться
діалогове вікно з попередженням "Параметри звіту змінились, сформувати звіт
повторно?". Натисніть "Так (YES)" для генерації звіту. Якщо натиснути "Ні (NO)", то
параметри звіту будуть збережені, але звіт не буде переформований.
Викликати генерацію звіту можна натисканням кнопки
Отриманий звіт матиме вигляд:
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Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".
Звіт по входу-виходу персоналу
Звіт по входу-виходу співробітників призначений для визначення часу першого входу і
останнього виходу співробітника за вказаний оператором часовий інтервал. Звіт
дозволяє визначити – чи залишав співробітник територію за певний період або
залишався на ній.
У дереві звітів клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт "Додати", потім підпункт
"Звіт з входу-виходу персоналу". Після цього відкриється вікно параметрів звіту.

Вікно має чотири закладки: "Загальні", "Персонал", "Час", "Двері". На закладці
"Загальні" розташоване поле "Назва". У ньому потрібно увести назву звіту. Саме під
такою назвою звіт буде відображатись в дереві звітів.
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Виберіть тип відображуваних у звіті подій:
1. Кожен вхід та вихід – враховується кожен вхід і вихід співробітника через
вказані двері, час перебування по парах вхід-вихід, і сумарний час присутності.
2. Перша та остання подія – враховується (подобово) перший і останній прохід
через вказані двері, різниця часу присутності за цими даними.
3. Запізнення – звіт, що відображає перший вхід персоналу (відносно часу
вказаного в полі "Початок").
4. Завчасний вихід – звіт, що відображає останній вихід персоналу (відносно часу
вказаного в полі "Кінець").
Далі слід вибрати один з трьох варіантів планування звіту:
1. Простий звіт – звіт у вигляді однієї великої таблиці.
2. Комплексний звіт – звіт у вигляді кількох невеликих таблиць, перед кожною з
яких вказується назва відділу і співробітника. Не доступний для типів
відображуваних подій "Запізнення" і "Завчасний вихід ".
3. Місячний табель – звіт у вигляді простого місячного табеля, перед яким
вказується місяць, обраний відділ і кількість співробітників в даному відділі.
При цьому:


Якщо були вибрані не всі співробітники відділу, то відділ не вказується.



Якщо вибраний звітний період менше місяця, то у звіті будуть
заповнені тільки колонки, що відповідають датам в межах звітного
періоду.



Якщо вибраний звітний період більше місяця, то у звіті будуть присутні
кілька табелів, у кожному з яких будуть заповнені колонки, що
відповідають датам в межах звітного періоду.



У разі складання звіту по кожному входу і виходу, в табелі буде вказано
тільки точно встановлений час перебування співробітника в кімнатах, а
входи без виходів або виходи без входів будуть ігноруватись.

Не доступний для типу звіту з подій "Запізнення" і "Завчасний вихід ".

В даному звіті йдуть обрахунки перебування тільки в межах доби. В незалежності від вказаного
інтервалу часу в звіті, перехід за межі доби не рахується.

Клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Персонал" (робота з вікном описана в
"Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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На закладці "Час" вказується часовий інтервал подій, які увійдуть до звіту (робота з
вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):

В полях "Початок " і "Кінець" вказуються дата та час початку і дата та час кінця періоду.
На закладці "Двері" при включеній опції "Налаштування користувача" для кожних
дверей і точок проходу можна вказати параметри, що враховуються, - "Вхід", "Вихід",
або можна вказати параметр, що виключає облік проходу ("Ігнор.")
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Після того, як усі параметри звіту будуть вказані, натисніть кнопку "OK", з’явиться
діалогове вікно з попередженням "Параметри звіту змінились, сформувати звіт
повторно?". Натисніть "ТАК (YES)" для генерації звіту. Якщо натиснути "НІ (NO)", то
параметри звіту будуть збережені, але звіт не буде переформовано.
Викликати генерацію звіту можна натисканням кнопки

на панелі інструментів.

У підсумку отриманий звіт матиме вказаний далі вигляд.
Звіт за типом подій "Кожен вхід та вихід" з різними варіантами планування виглядає
наступним чином:
Планування звіту "Простий":

Планування звіту "Комплексний" (секунди в звіті опускаються):

Планування звіту "Місячний табель" (секунди в звіті опускаються) :

Звіт за типом подій "Перша та остання подія" з різними варіантами планування
виглядає наступним чином:
Планування звіту "Простий":
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Планування звіту "Комплексний" (секунди в звіті опускаються) :

Планування звіту "Місячний табель" (секунди в звіті опускаються) :

Звіт за типом подій "Запізнення" виглядає наступним чином:
- вхід задано - о 10:00

Звіт за типом подій "Завчасний вихід" виглядає наступним чином:
- вихід задано - о 15:00

У разі вибору варіанту планування "Простий", для сформованого звіту можна
налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і у якій послідовності) і
відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ "Відображення,
експорт і друк звітів (стор. 169)".
У разі вибору варіантів планування звітів "Комплексний" і "Місячний табель", стає
недоступним вікно редагування параметрів таблиці звіту, тому немає можливості
змінити склад і порядок колонок, а також сортування рядків. Рядки йдуть у порядку
зростання місяця, назви відділу і П.І.Б. співробітника.

Звіт по персоналу що відсутній
Звіт з персоналу, що відсутній, призначений для визначення співробітників і
відвідувачів, що жодного разу не підносили свою картку до зчитувачів вибраних
дверей, протягом звітного періоду часу.
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У дереві звітів клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт "Додати", потім підпункт
"Звіт по персоналу що відсутній". Після цього відкриється вікно параметрів звіту.

Вікно має чотири закладки: "Загальні", "Персонал", "Період", "Двері".
На закладці "Загальні" розміщене поле "Назва". У ньому слід увести назву звіту. Саме
під такою назвою звіт буде відображатись у дереві персоналу.

Вибір персоналу
Клацніть лівою кнопкою миші на закладці "Персонал" (робота з вікном описана в
"Налаштування параметрів звіту", стор. 175):
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Налаштування інтервалу часу
На закладці "Період" вказується часовий інтервал подій, які увійдуть до звіту (робота з
вікном описана в "Налаштування параметрів звіту", стор. 175):

В полях "Початок" і "Кінець" вказуються дата та час початку і дата та час кінця періоду.
Вибір дверей
На закладці "Двері" виберіть двері (або групу дверей), прохід через які очікується.
Будуть враховуватись події від усіх точок проходу вибраних дверей.

Після того, як усі параметри звіту будуть вказані, натисніть кнопку "OK", з’явиться
діалогове вікно з попередженням "Параметри звіту змінились, сформувати звіт
повторно?". Натисніть "ТАК (YES)" для генерації звіту. Якщо натиснути "НІ (NO)", то
параметри звіту будуть збережені, але звіт не буде переформований.
Викликати генерацію звіту можна натисканням кнопки
Отриманий звіт матиме вигляд:
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Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт для служби безпеки
Звіт для служби безпеки призначений для виявлення порушень звичайного графіку
відвідування території об’єкту. За допомогою цього звіту можна виявити такі
порушення, як невчасний вхід і вихід, час запізнення, нічне перебування на території
організації, а також неочікувана поява у внутрішній території без реєстрації на
зовнішніх реєстраторах проходу.
Даний звіт не дозволяє виявити порушення графіку, що задається у вигляді інтервалу, який виходить
за межі доби.
На закладці "Звіти" клацніть правою кнопкою миші – з’явиться контекстне меню.
Виберіть пункт "Додати", "Звіт для служби безпеки" – буде створений новий звіт, і на
екрані відкриється вікно редагування параметрів цього звіту.
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Вибір персоналу
На закладці "Персонал" виберіть необхідних співробітників або групу співробітників.

Налаштування інтервалу часу
На закладці "Дата та час" вкажіть необхідний діапазон дат. Потім вкажіть інтервал часу,
що задає звичайний графік відвідування підприємства вибраними співробітниками.
Нагадуємо, що цей інтервал не повинен виходити за межі доби. Наприклад, інтервал з
10:00 до 18:00 є допустимим, а інтервал з 22:00 до 6:00 - ні. Якщо інтервал заданий
некоректно, у звіті будуть неправильні дані.

Вибір типу інформації
На закладці "Зміст" вказується яка саме інформація цікавить.
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На закладці необхідно встановити, які відхилення від графіку є допустимими.
Наприклад, якщо вхід з випередженням графіку максимум на 20 хвилин вважається
вчасним входом, то в полі "Ранній вхід" необхідно поставити число 20. Максимальне
відхилення у хвилинах можна встановити для запізнення, завчасного покидання
роботи, і затримки після закінчення зміни - для цього призначені поля "Пізній вхід",
"Ранній вихід" і "Пізній вихід ".
Потім вкажіть, які саме порушення графіку цікавлять:
Вхід учора першою подією, що зареєстрована за добу, є вихід. Така ситуація
виникає, якщо співробітник ночував на роботі. Вважається, що потрапити на територію
організації співробітник може тільки зареєструвавшись на вході.
Завчасний вхід першою подією по співробітнику за добу є вхід завчасно до
початку допустимого інтервалу. Відхилення у хвилинах від початку інтервалу
перевищує максимально допустиме (поле "Ранній вхід").
Зауважимо, що навіть якщо співробітник прийшов на роботу задовго до початку
допустимого інтервалу, але за поточну добу є більш рання подія про його вихід з
роботи, то така ситуація називається "Вхід учора", а не "Ранній вхід".
Вчасний вхід - першою подією по співробітнику за добу є вхід на початку робочого
розкладу. Максимально допустиме випередження і запізнення у хвилинах задається у
полях "Ранній вхід" і "Пізній вхід ". Наприклад, задано розклад з 10:00 до 18:00, "Ранній
вхід" - 20 хв., "Пізній вхід " - 5 хв.. Тоді вхід на роботу в інтервалі з 9:40 до 10:05:59 буде
вчасним входом. Вхід о 9:39:59.999 – це вже ранній вхід, а о 10:06 – пізній вхід.
Як правило, вчасний вхід не є порушенням. Включивши опцію "Вчасний вхід", можна
побачити, хто прийшов на роботу.
Надто пізній вхід вхід після початку
максимально допустиме (поле "Пізній вхід").
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Вихід завтра - останньою подією по співробітнику за добу є вхід. Це означає, що
співробітник залишився на ніч, і, ймовірно, піде з роботи не раніше завтрашнього дня.
Вихід надто рано останньою подією по співробітнику за добу є вихід задовго до
закінчення добового інтервалу розкладу. Відхилення перевищує максимально
допустиме (поле "Ранній вихід").
Вихід вчасно - останньою подією по співробітнику за добу є вихід згідно розкладу.
Відхилення від моменту закінчення інтервалу в межах допустимого (поля "Ранній
вихід" і "Пізній вихід").
Вихід надто пізно останньою подією по співробітнику за добу є вихід після
закінчення заданого інтервалу. Відхилення перевищує максимально допустиме (поле
"Пізній вихід").
Зауважимо, що навіть якщо співробітник пішов з роботи надто пізно, але потім
повернувся, то така ситуація є "Вихід завтра".
Неочікувана поява всередині – співробітник вперше за добу зареєстрований на
внутрішніх точках проходу, а не на зовнішніх. Для виявлення таких порушень потрібно
вказати групи внутрішніх точок проходу, доступ до яких можливий тільки після проходу
через зовнішній прохід.
Неочікувана поява всередині можлива у двох випадках. У першому випадку
співробітник потрапляє на територію організації не через вхід, або іншим чином – не
реєструючись на вході, що цього не помітила служба безпеки. Або він скористався
карткою іншого співробітника, і спробував за її допомогою отримати доступ у ті
приміщення, в які йому ходити не дозволено.
Другий випадок пов’язаний з особливістю формування звіту і виникає, якщо
співробітник прийшов на територію до звітного періоду, а потім залишився на ніч.
Наприклад, звіт формується з 1 грудня, а співробітник прийшов 30 листопада і не
виходив. А 1 грудня він скористався своєю карткою для отримання доступу у внутрішні
кімнати. Насправді, у діях співробітника нема порушення "Неочікувана поява
всередині", а є тільки порушення – "Вхід учора".
При аналізі наступних днів для формування звіту буде враховано, де знаходиться
співробітник, і не буде трактуватись "Вхід учора" як "Неочікувана поява всередині".
Наприклад, якщо той же співробітник не піде з роботи 1 грудня, то 2 грудня буде
зареєстроване тільки "Вхід учора", а не – "Неочікувана поява всередині".
Вибір дверей
На закладці "Двері" виберіть двері (або групу дверей), які відповідають прохідній (або
кільком прохідним).
Будуть враховуватись події від всіх точок проходу вибраних дверей. Подія, що
зареєстрована на вході дверей, буде вважатись проходом співробітника всередину
території, на виході – виходом співробітника назовні.
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Для формування звіту використовуються тільки події, які зареєстровані на вказаних
дверях. Події від інших дверей будуть ігноруватись. Вихід по кнопці запиту проходу
системою не враховується, тому односторонні двері з кнопкою повинні бути тільки
внутрішніми. На прохідній потрібно встановлювати двосторонні двері, або
односторонні без кнопки запиту на вихід.
На закладці "Внутрішні двері" виберіть двері (або групу дверей), які відповідають
внутрішнім кімнатам і не мають виходу назовні. Це необхідно для обліку неочікуваної
появи всередині.

Натисніть кнопку "OK". У вікні підтвердіть свій намір сформувати звіт.
Отриманий звіт матиме вигляд:
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В залежності від вибраних порушень, деякі колонки можуть бути відсутні. При
необхідності їх можна додати у вікні параметрів таблиці, яке викликається відповідною
кнопкою на панелі інструментів.
У колонці "Дата" вказується доба, протягом якої відбулося порушення.
Колонки "Місце (перший вхід)" та "Час (перший вхід)" відображають місце і час
першого входу відповідно. Якщо рядок відповідає порушенню "Вхід учора", то ці
колонки не заповнюються.
Колонки "Місце (останнього виходу)" та "Час (останнього виходу)" містять місце і час
останнього виходу відповідно. Для порушення "Вихід завтра" ці колонки залишаються
порожніми.
Протягом доби один співробітник може зробити кілька порушень – наприклад, і учора,
і сьогодні залишитись на ніч. У цьому випадку не будуть заповнені ні колонки "Перший
вхід", ні колонки "Останній вихід".
Колонки "Неочікувана поява всередині" містять місце (внутрішню точку проходу) і час
проходу, якщо внутрішній прохід є першою подією за добу, тобто перед цією подією
нема проходу через зовнішній вхід.
Колонки "Співробітник" та "Відділ" містять персональну інформацію про співробітника.
В параметрах таблиці (викликається кнопкою на панелі інструментів) можна включити
додаткову інформацію про співробітника, наприклад, його посаду.
Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Звіт про місцезнаходження персоналу
Звіт про місцезнаходження персоналу призначений для визначення де знаходиться
співробітник в поточний момент часу. Він формується на основі журналу подій, а саме
на основі подій про доступ, і на основі даних про кімнати.
Оскільки можна створювати кімнати і з двосторонніми, і з односторонніми дверима, то
за допомогою такого звіту можна визначити останню кімнату, у яку зайшов
співробітник. Оператор повинен враховувати, що з деяких кімнат можливий вихід по
кнопці запиту проходу, тому інформація у звіті по місцезнаходженню персоналу може
виявитись застарілою при пошуку співробітника.
У дереві звітів клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт "Додати", потім підпункт
"Звіт про місцезнаходження персоналу". Після цього відкриється вікно параметрів
звіту.
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Налаштування часу/дати
На закладці "Загальні" розташоване поле "Назва", поле вибору дати і поле часу. У полі
"Назва" належить увести назву звіту. Саме під такою назвою звіт буде відображатись у
дереві звітів. У полі вибору дати слід увести необхідну дату, а в поле часу – час для
визначення знаходження співробітника в цей момент.

Вибір персоналу

212

Версія 3.040

http://u-prox.com
У цьому вікні ліворуч і праворуч розташовані ієрархічні списки персоналу. У лівому
дереві відображаються співробітники, події про яких не увійдуть до звіту, в правому –
співробітники, по яких буде сформований звіт. Для того, щоб співробітник потрапив до
звіту, необхідно перемістити його до правого дерева, а щоб не потрапив – назад, до
лівого дерева.
Вибір кімнат

Для того, щоб деталізувати місцезнаходження співробітників по кімнатам, необхідно
вказати кімнати, за якими буде формуватися звіт. У цьому вікні ліворуч і праворуч
розташовані ієрархічні списки кімнат. У лівому дереві відображаються кімнати, дані
про яких не увійдуть до звіту, в правому – кімнати, за якими буде сформований звіт.
Для того, щоб кімната потрапила до звіту, необхідно перемістити її до правого дерева,
а щоб не потрапила – назад, до лівого дерева.
Після того, як усі параметри звіту будуть вказані, натисніть кнопку "OK", з’явиться
діалогове вікно з попередженням "Параметри звіту змінились, сформувати звіт
повторно?". Натисніть "YES" для генерації звіту. Якщо натиснути "NO", то параметри
звіту будуть збережені, але звіт не буде перебудований.
Для того, щоб викликати генерацію звіту натисніть кнопку

на панелі інструментів.

Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".
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Звіт по робочій території
Цей звіт призначений для наближеного обліку робочого часу у випадках, коли інші
звіти по робочому часу є неінформативними:
- часті непарні входи/виходи, які унеможливлюють визначення точного часу
перебування на робочому місці для багатьох співробітників;
- часті зміни робочих розкладів багатьох співробітників і відсутність своєчасної
інформації про ці зміни у оператора;
- відсутність на підприємстві фіксованих робочих розкладів (почасова оплата);
Для цих та інших подібних випадків пропонується облік часу перебування
співробітників на території організації і на робочому місці за спрощеною схемою.
Замість правил робочого часу (або в якості доповнення до них) для окремих
співробітників або їх груп задається робоча територія: перелік внутрішніх кімнат і
перелік робочих кімнат.
Внутрішні та робочі кімнати знаходяться на території організації, але робочим часом є
тільки час перебування в робочих кімнатах. Співробітник, проходячи через контрольнопропускний пункт, потрапляє до внутрішніх кімнат (хол, коридор, сходи або інша
внутрішня територія, що огороджена стінами або парканом від зовнішньої території), а
потім – на робоче місце (кабінет, будівля цеху та ін.)
В ПЗ "U-Prox IP" приміщення задається у вигляді об’єкту "Кімната". При додаванні
кімнати необхідно дати їй назву і перерахувати всі входи і виходи з неї. Як правило, для
проміжних внутрішніх приміщень входами є входи через КПП і виходи з робочого місця
(залишаючи робоче місце співробітник потрапляє – входить – в проміжне внутрішнє
приміщення), а виходами – виходи через КПП і входи на робочі місця (увійшовши на
робоче місце, співробітник залишає – виходить з – проміжне внутрішнє приміщення).
Якщо для проміжного внутрішнього приміщення в якості виходу не вказати вхід на робоче місце, то
програма не зможе визначити, що дане приміщення – проміжне. В такому випадку подальші
розрахунки будуть некоректними.
У дереві звітів клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт "Додати", потім підпункт
"Звіт по робочій території". Після цього відкриється вікно параметрів звіту.

214

Версія 3.040

http://u-prox.com

Вибір персоналу

У цьому вікні ліворуч і праворуч розташовані ієрархічні списки персоналу. У лівому
дереві відображаються співробітники, події про яких не увійдуть до звіту, у правому –
співробітники, по яким буде сформований звіт. Для того, щоб співробітник попав до
звіту, необхідно перемістити його до правого дерева, а щоб не попав – назад, до лівого
дерева.
Вибір робочої території
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При необхідності, робочу територію можна задати прямо в параметрах звіту. У цьому
випадку робоча територія, що задана в параметрах співробітників, буде ігноруватись.
Для задання нової робочої території включіть опцію "Перевизначити робочу територію
для вибраних співробітників" і задайте список внутрішніх і робочих приміщень.
Налаштування інтервалу часу
На закладці "Період" вкажіть необхідний діапазон дат і інтервал часу. Нагадуємо, що
цей інтервал не повинен виходити за межі доби. Для відстеження робочого часу тих
співробітників, які прийшли на територію до початку звітного періоду, можна задати
врахування передісторії подій, яке задається в полі "Передісторія (в днях)".
Якщо інтервал заданий некоректно, у звіті будуть неправильні дані.

Налаштування параметрів відображення

До звіту можна включити три типи рядків: детально про вхід та вихід, підсумок за день,
підсумок за період.
Рядки, що містять інформацію про кожен вхід і вихід.
У такому рядку буде вказано час входу співробітника на територію організації та виходу
з території, час перебування на території (різниця між виходом та входом), чистий час
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перебування на робочому місці (без урахування часу перебування у внутрішніх
проміжних приміщеннях).
Якщо в журналі подій були виявлені відхилення від нормальної послідовності подій, то
в рядку звіту буде поставлена спеціальна позначка:
– "Немає початку" – за поточну добу відсутня подія про вхід на територію (співробітник
прийшов протягом попередньої доби). В такому випадку в якості часу входу вказується
час 0:00:00.
– "Немає кінця" – за поточну добу відсутня подія про вихід з території (співробітник
залишив територію протягом наступної доби). В такому випадку в якості часу виходу
вказується час 24:00:00.
– "Немає входу" – є подія про вихід співробітника з робочого приміщення, але відсутня
подія про вхід.
– "Немає виходу" – є подія про вхід співробітника в робоче приміщення, є подія про
подальші переміщення співробітника за межами робочого приміщення, але відсутня
подія про вихід з робочого приміщення.
Рядки, що містять підсумкову інформацію за добу.
У таких рядках вказаний час першого входу і останнього виходу протягом доби,
загальний час перебування на території (сума за добу) і чистий час перебування на
робочому місці (сума за добу).
Рядки, що містять підсумкову інформацію за увесь звітний період.
У таких рядках вказаний час входу. Час виходу не вказаний. Вказаний загальний час
перебування на території (сума за увесь період) і чистий час перебування на робочому
місці (сума за увесь період). Якщо протягом періоду були виявлені непарні
входи/виходи на робоче місце, то будуть поставлені позначки "Немає входу" або
"Немає виходу".
Після того, як усі параметри звіту будуть вказані, натисніть кнопку "OK", з’явиться
діалогове вікно з попередженням "Параметри звіту змінились, сформувати звіт
повторно?". Натисніть "ТАК (YES)" для генерації звіту. Якщо натиснути "НІ (NO)", то
параметри звіту будуть збережені, але звіт не буде переформований.
Для того, щоб викликати генерацію звіту, натисніть кнопку
Отриманий звіт матиме вигляд:
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Звіт з історії змін бази даних
Даний звіт призначений для відстеження змін, що вносяться оператором до бази
даних.
Відстеження змін бази даних необхідно включити у вікні "Налаштування" на закладці
"Історія змін бази даних". Там же вибираються й типи подій, що відстежуються.
У дереві звітів клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт "Додати", потім підпункт
"Звіт з історії змін бази даних". Після цього відкриється вікно параметрів звіту.

На закладці "Загальні " можна змінити назву звіту.

На закладці "Період" вибирається період часу за який створюється звіт.
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На закладці "Персонал" необхідно вибрати тих співробітників, зміну даних про яких
потрібно відстежити.

На закладці "Картки" також можна вибрати ті картки, зміну даних про яких необхідно
відстежити.

На закладці "Типи змін" необхідно вибрати ті зміни, які необхідно відстежити:
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Після того, як усі параметри звіту будуть вказані, натисніть кнопку "OK", з’явиться
діалогове вікно з попередженням "Параметри звіту змінились, сформувати звіт
повторно?". Натисніть "ТАК (YES)" для генерації звіту. Якщо натиснути "НІ (NO)", то
параметри звіту будуть збережені, але звіт не буде переформований.
Для того, щоб викликати генерацію звіту, натисніть кнопку

на панелі інструментів.

Отриманий звіт матиме вигляд:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".
При видаленні співробітника або картки історія змін втрачається: деякі записи видаляються, а в
деяких записах обнуляється посилання на співробітника.
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Облік робочого часу
В рамках обліку робочого часу, "U-Prox IP" надає такі можливості:
розрахунок часу, відпрацьованого кожним співробітником згідно робочого
розкладу (денного, нічного, понаднормового та ін.);
облік і маскування природних відхилень від робочого розкладу (входи і виходи
з роботи на кілька хвилин раніше чи пізніше, короткочасні відсутності протягом
робочого розкладу);
облік порушень робочого розкладу (значні запізнення, тривала відсутність на
робочому місці, прогули);
облік поважних причин порушень робочого розкладу (лікарняні, узгоджена
відсутність, відрядження).
Початковими є дані про співробітників, заданий робочий розклад персоналу,
налаштовані робочі приміщення (кімнати, групи кімнат), а також журнал подій.
У результаті своєї роботи, модуль обліку робочого часу формує звіти з робочого часу
окремих співробітників або їх груп.
Конфігурація робочого часу вимагає виконання наступних кроків, що були описані
раніше:
-

задання розкладів часу, що будуть використані для розрахунку робочого часу;

-

визначення робочих приміщень або кімнат (див. розділ "Додавання кімнат");

-

складання правил робочого часу (див. розділ "Додавання нової групи").

В процесі роботи може знадобитися виконання коригування робочого часу за
допомогою винятків (поважних причин), призначення додаткового тимчасового
робочого графіка – над стандартним, і з урахуванням цього – формувати звіти.
Налаштування класичного варіанту обліку робочого часу (ОРЧ) використовує парність
подій входу-виходу при пересуванні по визначеній робочій території. Наприклад, є дві
налаштовані кімнати, вхід в першу, та перехід із першої в другу – правильною
послідовністю проходу буде – вх1-вх2-вих2-вих1 (вх1-вх2-вих2-вх2-вих2-вих1), що буде
пораховано коректно. Якщо в системі міститься неповна інформація про проходи –
особа пройшла НЕ реєструючи картку (наприклад – натовп людей підійшов до дверей, і
тільки одна персона піднесла картку, відчинивши двері, – всі інші пройшли за нею, без
реєстрації), то послідовність проходу буде – вх2-вих2-вих1 (вх2-вих2-вх2-вих2-вих1), де
є непарність виходу (немає входу) – і він буде відкинутий системою (і НЕ порахований),
зарахується лишень перебування по – вх2-вих2 (вх2-вих2-вх2-вих2) парних подіях.
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Розширені системні налаштування для обліку робочого часу за частково визначеними інтервалами
перебування в робочих приміщеннях
ОРЧ має можливість обліку відпрацьованого часу за частково визначеними інтервалами перебування
в приміщенні, тобто в разі входу без наступного виходу або виходу без попереднього входу.
Даний режим впливає на три типи звітів: "Звіт з робочого часу", "Підсумковий звіт з
робочого часу" і "Детальний додатковий звіт з робочого часу". На інші типи звітів цей
режим не впливає.
Підтримується три режими обліку відпрацьованого часу за частково визначеними
інтервалами - без прив’язки до розкладів роботи, із прив’язкою до розкладу роботи й
можливістю перетину меж доби, та з прив’язкою до розкладу роботи без можливості
перетину меж доби.
Для управління режимом обліку відпрацьованого часу за частково визначеними
інтервалами перебування в приміщенні необхідно внести зміни до реєстру (додати
ключ WTUndefinedIntervalProcessingMode – dword (х32) параметр) і перезапустити ПЗ:
- для включення режиму без прив’язки до робочого розкладу (ModeSimple):
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
"WTUndefinedIntervalProcessingMode"=dword:00000001
- для включення режиму з прив’язкою до робочого розкладу (враховуються тільки
правила і винятки типу "Обов’язкова присутність") (ModeSmart):
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
"WTUndefinedIntervalProcessingMode"=dword:00000002
- для включення режиму з прив’язкою до робочого розкладу (враховуються тільки
правила і винятки типу "Обов’язкова присутність") в якому інтервал перебування на
території не може перетинати межі доби (ModeSmartDay):
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
"WTUndefinedIntervalProcessingMode"=dword:00000003
Для відключення цих режимів встановити значення ключа рівне 0, і перезапустити ПЗ.
У режимі без прив’язки до робочого розкладу (ModeSimple) у випадку двох частково
визначених інтервалів (що йдуть один за одним) перебування у двох різних
приміщеннях, буде вважатись, що співробітник знаходився у двох приміщеннях
одночасно.
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У режимі з прив’язкою до робочого розкладу (ModeSmart) функція ОРЧ спочатку
виділяє частково визначений інтервал на підставі двох подій що безпосередньо йдуть
одна за одною, якщо перша подія вказує на вхід в якесь одне приміщення (або вихід за
межі території), а друга подія вказує на вихід з якогось іншого приміщення.
Далі, якщо дати цих двох подій співпадають, то виконуються такі ж дії, як і в режимі без
прив’язки до робочого розкладу – тобто зараховується перебування у двох
приміщеннях одночасно.
Якщо ж дати цих двох подій не співпадають, і перше з них не вказує на вихід за межі
території, то закінчення робочого дня визначається в день першої події і вважається,
що співробітник вийшов з першого приміщення за межі території в кінці робочого дня
в день першої події. Кінець робочого дня визначається тільки за правилами і
виключеннями типу "Обов’язкова присутність".
Якщо робочий розклад в день першої події закінчився раніше часу цієї події, то функція
ОРЧ вважає, що співробітник залишив територію в кінці доби - о 23:59:59.
Потім, якщо друга подія вказує на вихід з будь-якого приміщення, за винятком того
приміщення, у якому співробітник мав би знаходитись після першої події, функція ОРЧ
визначає початок робочого дня в день другої події і вважає, що співробітник зайшов на
територію (в те приміщення, з якого він вийшов під час другої події) на початку
робочого дня в день другої події. Початок робочого дня визначається тільки за
правилами і виключеннями типу "Обов’язкова присутність". Якщо робочий розклад в
день другої події починається пізніше часу цієї події, то функція ОРЧ вважає, що
співробітник зайшов на територію підприємства на початку доби - в 0:00:00.
Функція ОРЧ також вважає, що після закінчення робочого розкладу в день першої події
(або після завершення доби першої події) і до початку робочого розкладу в день другої
події (або до початку доби другої події) співробітник був відсутній на території
підприємства, і на вказаному проміжку часу не зараховує перепрацювання.
Дія цього режиму не розповсюджується на правильну послідовність подій, незалежно
від їх дат. Наприклад, якщо співробітник зайшов у будівлю "Адміністрація" тиждень
тому, а вийшов з будівлі "Адміністрація" учора, і між цими подіями не було ніяких
інших подій, пов’язаних з цим співробітником, то функція ОРЧ буде вважати, що
протягом усього тижня співробітник знаходився в будівлі "Адміністрація" і зарахує
багатогодинне перепрацювання.
На відміну від режиму ModeSmart, у режимі ModeSmartDay буде відсутнє
багатогодинне перепрацювання. Якщо вхід співробітника має одну дату, а його
наступний вихід – іншу, то буде зараховано перший інтервал – між часом входу
співробітника та часом закінчення робочого розкладу в день входу (або до завершення
доби, якщо час входу більше часу завершення робочого розкладу), та другий інтервал
– між часом початку робочого розкладу в день виходу та часом виходу (або з початку
доби в день виходу до часу виходу, якщо час виходу менше часу початку робочого
розкладу).
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Звіт з робочого часу
Звіт з робочого часу призначений для обліку робочого часу співробітника і виявлення
порушень робочого розкладу. Він формується на підставі журналу подій та інформації
про розклад роботи.
Функція обліку робочого часу порівнює переміщення співробітника по території з
вимогами робочого часу і фіксує, коли співробітник працював згідно розкладу, коли
був відсутній в робочий час, коли працював понаднормово.
Функція ОРЧ ігнорує непарні входи і виходи з приміщення. Наприклад, якщо в журналі
подій зареєстрований вхід о 9:00, вхід о 14:00 і вихід о 18:00 (пропущений вихід о
13:00), вхід о 9:00 ігнорується, і враховується тільки перебування на території з 14:00 до
18:00.
Ви можете включати до звіту проміжки часу таких категорій або підкатегорій:
№

Категорія або підкатегорія

Коментар

1

Перебування
всередині
робочих приміщень

Час, протягом якого співробітник знаходився всередині
робочих приміщень (розраховується незалежно від розкладу
роботи)

2

Перебування поза робочих
приміщень

Час, протягом якого співробітник знаходився зовні робочих
приміщень (розраховується незалежно від розкладу роботи)

3

Потрібна
присутність

обов’язкова

Час, протягом якого співробітник зобов’язаний знаходитись
всередині робочих приміщень. Розраховується об’єднанням
часових інтервалів усіх правил типу "Обов’язкова присутність"

4

Виконана
присутність

обов’язкова

Час, протягом якого співробітник зобов’язаний знаходитись
всередині якогось конкретного робочого приміщення і
виконував свої обов’язки. Якщо один і той же час
охоплюється кількома правилами типу "Обов’язкова
присутність", то в цей час співробітнику достатньо
знаходитись всередині кожного з приміщень, вказаних в цих
правилах.

5

Пропуск робочого часу

Час, протягом якого співробітник зобов’язаний знаходитись
всередині деяких робочих приміщень, але знаходився зовні.

5.1

Аргументований
робочого часу

пропуск

Пропуск робочого часу, який регламентується хоча б одним
правилом типу "Дозволена відсутність".

5.2

Неаргументований пропуск
робочого часу

Пропуск робочого часу, який не регламентується жодним з
правил типу "Дозволена відсутність".

5.2.1

Запізнення

Неаргументований пропуск робочого часу на початку
інтервалу робочого часу. Робочий день з перервою на обід
складається з двох робочих інтервалів, наприклад, 9:00-13:00
і 14:00-18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00). В цьому
випадку запізненням є вхід і о 9:15, і о 14:15.

5.2.2

Відсутність

Неаргументований пропуск
інтервалу робочого часу.

5.2.3

Недопрацювання

Неаргументований пропуск робочого часу в кінці інтервалу
робочого часу. Для робочої доби з перервою на обід
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недопрацюванням є також ранній вихід на обід.

5.2.4

Неявка на роботу

Неаргументований пропуск усього інтервалу робочого часу.
Для робочої доби з перервою на обід неявкою є також вхід в
другій половині дня.

6

Понаднормова робота

Час, протягом якого співробітник не повинен був знаходитись
всередині робочих приміщень, але знаходився.

6.1

Аргументована
понаднормова робота

Понаднормова робота, яка регламентована хоча б одним
правилом типу "Дозволена присутність".

6.2

Неаргументована
понаднормова робота

Понаднормова робота, яка не регламентована жодним з
правил типу "Дозволена присутність".

6.2.1

Ранній вхід

Вхід на роботу до початку робочого інтервалу, якщо вихід
відбувся після початку робочого інтервалу. Наприклад, для
робочого дня 9:00-18:00, якщо співробітник прийшов о 8:30 і
пішов о 10:00, раннім входом є час 8:30-9:00. Якщо ж
співробітник прийшов о 8:30 і пішов о 8:45 (до початку
робочого інтервалу), то час 8:30-8:45 не є раннім входом, а є
роботою поза графіку (див. 6.2.3)

6.2.2

Перепрацювання

Якщо співробітник знаходився всередині робочих приміщень
згідно правил "Обов’язкова присутність" або "Дозволена
присутність", але пішов трохи пізніше часу закінчення їх дії, то
час з моменту закінчення робочої зміни до моменту виходу
співробітника попадає до категорії "Перепрацювання".

6.2.3

Робота поза графіку

Час між входом і виходом співробітника, якщо і вхід, і вихід
відбулися до або після робочого інтервалу.

Дрібні порушення можна замаскувати. Якщо якісь часові інтервали підпадають до
категорії "Запізнення", "Відсутність", "Недопрацювання", "Ранній вхід" і
"Перепрацювання" і при цьому їх тривалість у хвилинах не перевищує значень,
вказаних у параметрах робочого часу співробітника, то при включеному маскуванні
таких порушень звіт буде сформований таким чином, ніби цих порушень не було.
Наприклад, якщо співробітник прийшов на роботу о 8:59, то у звіті буде зазначено 9:00.
У дереві звітів клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт "Додати", потім підпункт
"Звіт з робочого часу".

Після цього відкриється вікно параметрів звіту.
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На закладці "Персонал" необхідно вибрати тих співробітників, дані робочого часу яких
потрібно отримати.

На закладці "Час" вказується часовий інтервал подій, які увійдуть до звіту. В полях
"Початок" і "Кінець" вказуються дата і час початку та дата і час кінця періоду. Якщо
подія відбулась до початку або після закінчення вказаного періоду, то вона не буде
розглядатись і до звіту не потрапить.
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На закладці "Облік часу та маскування відхилень" обрати необхідні категорії часу в полі
"Категорії обліку часу" та вказати, при потребі, в полі "Приховані відхилення " – які
дрібні порушення будуть маскуватися.

У результаті буде сформований звіт наступного вигляду:

Кожен рядок звіту містить опис одного інтервалу часу для одного співробітника.
Колонки "Відділ" і "Співробітник" містять, відповідно, відділ і П.І.Б. співробітника. У
колонці "Дата" вказується день, який містить цей інтервал. Колонки "Початок" і
"Кінець" – початок і кінець інтервалу. Далі йдуть колонки, які відповідають різним
категоріям часу. У них відмічається тривалість інтервалу.
У звіті враховується передісторія і післяісторія подій для співробітників. Наприклад, якщо співробітник
зайшов на територію раніше вказаного у звіті періоду і подій про його вихід не було до початку
звітного періоду, то його перебування враховується.
В даному зразку інтервал робочого часу – із 9:00 до 18:00, персонал ходив протягом
дня; події виходу в кінці дня не було, останньою подією є вхід, і вже тільки наступної
доби – була подія вихід. Поля "Час перепрацювання", "Безпідставне перепрацювання"
та "Самовільна робота" містять не пусті значення за вечір 12го та ранок 13го числа.
Цей зразок відображає стандартну модель обрахунку ОРЧ.
При увімкненому спец.режиму обрахунку ОРЧ ModeSmartDay (непарні входи/виходи
будуть обмежені інтервалом робочого часу – із 9:00 до 18:00, й відносно цього
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інтервалу буде перерахований час), і відповідно до такої логіки обрахунку робочого
часу вказані поля, як на попередньому зразку, – не будуть відображатися, порахований
час залишиться такий же, то даний звіт матиме вигляд:

Якщо в параметрах звіту увімкнути поля "Приховані відхилення " – дрібні порушення,
що не виходять за межі допустимих відхилень будуть замасковані:

І звіт набуде такого вигляду:

Якщо в зазначений часовий період входять святкові або вихідні дні, то в колонці
"Свято", яке можна додати до звіту через "Параметри таблиці"
наступні значення:


значення "Свято", якщо рядок відноситься до святкового дня;
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значення "Вихідний", якщо рядок не відноситься до святкового дня, але є
вихідним днем (субота або неділя);



порожнє значення у інших випадках.

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. у
розділі "Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Підсумковий звіт з робочого часу
При необхідності отримати звіт про те, скільки співробітник (співробітники)
знаходились на робочому місці сумарно за якийсь період часу, наприклад, за тиждень,
зручно користуватись підсумковим звітом з робочого часу. Цей звіт підсумовує дані
звіту з робочого часу, так що по кожному зі співробітників виходить один рядок і у
кожному полі записується сумарне значення за вказаний період часу.
У дереві звітів клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт "Додати", потім підпункт
"Підсумковий звіт з робочого часу".

Після цього відкриється вікно параметрів звіту.
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На закладці "Персонал" необхідно вибрати тих співробітників, дані робочого часу яких
потрібно отримати.

На закладці "Час" вказується часовий інтервал подій, які увійдуть до звіту. В полях
"Початок" і "Кінець" вказуються дата і час початку та дата і час кінця періоду. Якщо
подія відбулась до початку або після закінчення вказаного періоду, то вона не буде
розглядатись і до звіту не потрапить.
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На закладці "Облік часу та маскування відхилень" обрати необхідні категорії часу в полі
"Категорії обліку часу" та вказати, при потребі, в полі "Приховані відхилення " – які
дрібні порушення будуть маскуватися.

У результаті буде сформований звіт наступного вигляду:

Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. розділ
"Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Детальний додатковий звіт з робочого часу
При необхідності отримати звіт про те, коли співробітник (співробітники) знаходився на
робочому місці, скільки він працював сумарно за кожен день періоду і сумарно за
увесь період, наприклад, за тиждень, зручно користуватися детальним додатковим
звітом з робочого часу. Цей звіт підсумовує дані звіту з робочого часу, так що по
кожному зі співробітників, крім докладної інформації про робочий час співробітника,
маємо один рядок за кожен день періоду і ще один рядок – сума за період. У кожному
полі рядка записується сумарне значення за вказаний період часу.
У дереві звітів клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт "Додати", потім підпункт
"Детальний додатковий звіт з робочого часу".
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Після цього відкриється вікно параметрів звіту.

На закладці "Персонал" необхідно вибрати тих співробітників, дані робочого часу яких
потрібно отримати.

На закладці "Час" вказується часовий інтервал подій, які увійдуть до звіту. В полях
"Початок" і "Кінець" вказуються дата і час початку та дата і час кінця періоду. Якщо
подія відбулась до початку або після закінчення вказаного періоду, то вона не буде
розглядатись і до звіту не потрапить.
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Вкажіть, які параметри режиму відвідування і роботи персоналу будуть відображені у
звіті:
На закладці "Параметри відображення" обрати необхідні категорії деталізації обліку
часу, інші параметри при потребі, для звіту персоналу що має цілодобові графіки
можна вказати окреме відображення відпрацьованого часу в нічну пору –
"Відпрацьовано в нічний час".

У результаті буде сформований звіт наступного вигляду:

-

далі друга частина звіту:
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Для сформованого звіту можна налаштувати зовнішній вигляд (які колонки показувати і
у якій послідовності) і відфільтрувати рядки по широкому набору критеріїв, див. у
розділі "Відображення, експорт і друк звітів (стор. 169)".

Додана можливість відображення часу входу/виходу з точністю до секунд.
Для включення режиму відображення секунд входу/виходу у "Детальному
додатковому звіті з робочого часу" необхідно прописати в реєстрі ненульове значення
WTDReportAttendanceSecondsEnabled, (для відключення цього режиму – 0):
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
"WTDReportAttendanceSecondsEnabled"=dword:00000001

Додана можливість маскування допустимих відхилень від розкладу роботи у "Детальному
додатковому звіті з робочого часу".
Для включення режиму маскування усіх допустимих відхилень від робочого розкладу у
"Детальному додатковому звіті з робочого часу" необхідно прописати у реєстрі в
параметрах ключа WorktimeDetailReportMaskedDeviations значення 1f (для
відключення цього режиму – 0):
X32 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
X64 – [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A2SOFTIN\UProxIP\2.00]
"WorktimeDetailReportMaskedDeviations"=dword:0000001f
При необхідності часткового маскування допустимих відхилень необхідно
модифікувати WorktimeDetailReportMaskedDeviations. В параметрах ключа замість
значення "1f" необхідно вказати шістнадцяткове значення, рівне сумі значень, що
включають маскування того чи іншого відхилення:
xx = Ранній вхід + Пізній вхід + Відсутність + Ранній вихід + Пізній вихід
Ранній вхід
= 0 або 0x01
Пізній вхід
= 0 або 0x02
Відсутність
= 0 або 0x04
Ранній вихід
= 0 або 0x08
Пізній вихід
= 0 або 0x10
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Додаток А. Перелік типів подій.
Нижче наводиться перелік типів подій. Рядок <дод. інф.> позначає деяку додаткову
інформацію – ПІБ співробітника, двері, тощо.
Доступ заборонено <дод. інф.>
Зареєстровано нову картку
Виявлена втрачена <дод. інф.> картка
Виявлена заблокована <дод. інф.> картка
<дод. інф.>. Вхід дозволений
<дод. інф.>. Вхід заборонено
<дод. інф.>. Вхід дозволений.
Стан БЛОКУВАННЯ
Перехід до стану ТРИВОГА
Завершення стану ТРИВОГА <дод. інф.>
Несанкціоноване відкриття дверей
Доступ дозволено: натиснута кнопка запиту на вихід
Залишались закритими
Відкриті надто довго
Початок реєстрації карток
Завершення реєстрації карток
Рестарт після відновлення живлення
Антидубль <дод. інф.>
Тимчасовий антидубль <дод. інф.>
Скориговані дата/час
Змінився список свят
Змінився тижневий розклад
Змінені тайм-зони
Змінився список карток
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Скидання контролеру
Стан НОРМА
Стан ВІЛЬНИЙ ПРОХІД
Стан БЛОКУВАННЯ
Замок відкритий по команді оператора
Замок закритий по команді оператора
Реле <дод. інф.> увімкнено
Реле <дод. інф.> вимкнено
Вхід заборонено <дод. інф.>. Стан ТРИВОГА
Вхід заборонено <дод. інф.>. Стан БЛОКУВАННЯ
Живлення 220В знижене або відсутнє
Живлення 220В відновлено
Акумулятор розряджений або відсутній
Акумулятор заряджений
Перехід в режим реєстрації карток
Вихід з режиму реєстрації карток
Початок роботи у новому режимі
Втрата зв’язку зі співпроцесором
Відновлення зв’язку зі співпроцесором
Розкрито корпус контролера
Закрито корпус контролера
Зчитувач відсутній або несправний
Зчитувач підключений
Сплив термін дії картки
Введено неправильний PIN-код
Вичерпався час введення PIN-коду
Програму "U-Prox IP" запущено
Програму "U-Prox IP" зупинено
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Початок сеансу роботи оператора <дод. інф.>
Завершення сеансу роботи оператора <дод. інф.>
Вихід контролера включений згідно з розкладом <дод. інф.>
Вихід контролера вимкнений згідно з розкладом <дод. інф.>
Перехід в режим очікування згідно з розкладом <дод. інф.>
Перехід в режим БЛОКУВАННЯ згідно з розкладом <дод. інф.>
Перехід в режим ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ згідно з розкладом <дод. інф.>
Зчитувач замаскований відповідно до розкладу <дод. інф.>
Зчитувач розмасковано відповідно до розкладу <дод. інф.>
Шлейф замаскований згідно з розкладом <дод. інф.>
Шлейф розмасковано згідно з розкладом <дод. інф.>
Вичерпано ліміт проходів <дод. інф.>
Картка не дійсна <дод. інф.>
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