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Diagram funkce a obsluhy
(d ležité, p te si pozorn  tuto kapitolu)

Tento software umož uje následující operace: Nastavení systémových parametr ,

správu odd lení, správa zam stnanc , správu sm n, dovolených a služebních cest,

vytvá ení report , atd. Bezchybný report m že být vytvo en jen na základ  znalosti

funkce a obsluhy celého systému.

Diagram funkce a obsluhy tohoto softwaru:

1. System parameter

2. Department management

3. Employee maintenance

4. Shift management

5. Employee schedule

6. Record collection

7. Exception management

8. Statistic report

Set T&A rule, statistic rule, company
name and leaving class.

Add, delete and modify departments.

Add, delete and modify employee.
Import and transfer employee.

Set timetable and shift.

Allocate employee shift or temporary
shift.

Collect records from the unit or import
the backup record file.

Deal with business leave/asking for
leave/forgetting clock in/collective late.

Track, check and calculate records to
generate time attendance report.

1. P i prvním spušt ní softwaru nastavte, prosím, tyto parametry: Název

spole nosti (company name), asová pravidla docházky (time attendance rule), statická

pravidla pro p ed asný/pozdní p íchod, p es asy, atd. Jakmile je toto nastavení

dokon eno, nebývá oby ejn  nutné je upravovat, jedin  pokud dojde ke zm

požadavk  managementu.

 1. Parametry systému

 2. Správa odd lení

 3. Správa zam stnanc

 4. Správa sm n

 5. Rozvrh zam stnanc

 6. Sb r záznam

 7. Práce s výjimkami

 8. Reporty

Nastavení pravidel T&A, pravidel pro
statistiku, názvu spole nosti, atd…

idávání, mazání a úpravy údaj  o
zam stnanci. Importování a p esun
zam stnance.

idávání, mazání a úpravy údaj  o
odd leních.

Nastavení rozvrhu a sm ny.

azení do asné sm ny zam stnanci.

Sb r záznam  z jednotky / import
záložního souboru.

Operace se služebními cestami / žádosmi
o dovolenou, íchody, odchody, kolektivní
opožd ní.

Vyhledávání, kontrola a zpracování
záznam  za ú elem vytvo ení report  o
docházce.
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2. V jedné spole nosti bývá b žn  mnoho odd lení (department) a všechna tato

odd lení musí být do systému nejprve manuáln  vložena (na rozdíl od p ímého

vkládání zam stnanc ). Vkládání odd lení musí být provedeno p ed provedením

správy zam stnanc  (Employee maintenance).

3. P i prvním použití softwaru si vytvo te textový soubor (*. txt) nebo soubor MS

Excel (*.xls) pro zam stnance spole nosti v požadovaném formátu, viz sekci:

Importování seznamu zam stnanc  (Import employee list).  Díky této funkci je možné

importovat všechny zam stnance do systému sou asn . Pozd ji je možné jednotlivé

zam stnance p idávat, mazat, upravovat a p esunovat na odd lení.

4. Nejprve nastavte vhodný asový rozvrh podle pravidel spole nosti a potom

natavte sm ny (Shift).

5. Po dokon ení nastavení Sm ny je pro aktivaci funkce nutné alokovat Sm nu k

zam stnanci. Ke každému zam stnanci m že být alokována pouze jedna Sm na.

Zadejte po áte ní datum sm ny. Po alokaci sm ny bude nastavený pracovní den a

datum zobrazeno u každého zam stnance.

6. Záznamy o povedených transakcích jsou uloženy v jednotce T&A (time

attendance unit). Stáhn te si tyto záznamy p ed zpracováním reportu. Šablony otisk

prst  je možné p enášet mezi jednotlivými T&A jednotkami a po íta em. Viz též

odstavec Správa systému.

7. P i nastavování asových údaj  pro služební cesty, dovolené, úpravy ozna ení

íchod  a odchod  dbejte náležité pozornosti, tyto údaje se pozd ji promítnou do

výsledného reportu.

8. Jakmile jsou všechny výše uvedené operace dokon eny, je možné provést

zpracování reportu. Report m že být vypracován pro docházku všech zam stnanc

(hromadn ) nebo pro zvoleného zam stnance z daného odd lení a pro dané asové

rozmezí.

Ve výpo tu docházky a reportu [Attendance Calculating and report] nejprve zvolte

po áte ní a koncové datum pro daného zam stnance, klikn te na položku Calculate a

system provede automatický výpo et reportu v etn  kontroly platnosti záznam

(B hem provozu jednotky mohou být uloženy i n které neplatné záznamy.  Nap íklad:

Zam stnanec p iložil prst 2x ke te ce b hem velice krátkého asu – jeden z t chto

záznam  bude považován za neplatný). Pokud se p i výpo tu objeví n jaké chyby,

správce systému je m že odstranit manuáln , aby byl výsledný report korektní.

Poznámka: Z výše uvedeného diagramu je patrné, že pokud by došlo k n jaké
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chyb  ve výpo tu reportu pro jednoho zam stnance, m že být p ina následující:

Sm na zam stnance je nekorektní.

Výjimky jako: Zam stnanec je na služební cest , dovolené, oprava chyby ozna ení

íchodu/odchodu byly nastaveny nekorektn .

Kontrola a výpo et záznam  byl proveden nekorektn .
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 Kapitola 1 Instalace systému

Tato kapitola se zabývá p evážn  instalací a

odinstalací softwaru T&A, hardwarovou ástí a požadavky

na obsluhu systému.
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1   Instalace systému

Nejprve je t eba nainstalovat do po íta e software. Postupujte podle následujících

krok :

1.1   Požadavky na za ízení

Hardwarové požadavky:
Pentium 266 a vyšší; doporu eno Pentium 500 a vyšší;

Opera ní pam  128 MB a více; minimáln  100M pam ti na pevném disku;

COM (USB Port);

CD-ROM (CD-ROM nutná p i instalaci systému);

Podpora grafického displeje VGA 800*600 a více;

Opera ní systém:
Microsoft Windows 2000/XP (doporu eno);

Microsoft Windows Vista;

1.2   Instalace systému

Vložte disk T&A do mechaniky CD-ROM. Po vložení disku se spustí instala ní

program. Pokud se program nespustí, spus te jej manuáln  pomocí souboru setup.exe,

který je uložen v ko enovém adresá i disku. Zobrazí se následující okno:

Pro pokra ování instalace vyberte tla ítko Další [Next] (viz následující obrázek):
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Vyberte cílový adresá  pro instalaci programu – defaultní adresá  je “C:\Att”. Pro

pokra ování instalace vyberte tla ítko Další [Next] (viz následující obrázek):

Pro návrat na p edchozí položku klikn te na tla ítko [Back]. Potom m žete zvolit

jiný cílový adresá . Pro spušt ní instalace klikn te na tla ítko Další [Next] – instalace

bude spušt na, viz následující obrázek:
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Instalace by m la být dokon ena b hem n kolika sekund (viz následující obrázek):

Pro dokon ení instalace klikn te na tla ítko [Finish], na plochu bude automaticky

idána ikona  .

Dvojím kliknutím na tuto ikonu dojde ke spušt ní T&A management systému.

Krom  toho je program [Fingerprint T&A Management System] p idán do složky

Všechny programy [All Programs].

1.3   Odinstalace softwaru

Klikn te na položku [Uninstall Fingerprint Attendance System] a potom na položku

Další [Next] – dojde k automatické odinstalaci programu.

Pozor: Všechny soubory a data budou po provedení odinstalace smazány!
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 Kapitola 2  Správa systému

Tématem této kapitoly je zp sob získávání a ukládání

záznam  o docházce z r zných terminál  pomocí

tohoto programového nástroje a generování r zných

report . Pomocí tohoto programu b žícího na pozadí

je možné spravovat informace o zam stnancích,

nastavovat pravidla pro docházku, atd.



9

2   Správa systému

Tento programový nástroj umož uje sb r a záznam údaj  o docházce z r zných

terminál . Tyto údaje je pak možné dále zpracovávat a následn  generovat r zné

reporty.

2.1   P ihlášení do systému

Pro spušt ní programu klikn te 2x na ikonu [ ] na ploše po íta e. Zobrazí se

následující p ihlašovací okno:

Defaultní jméno pro Správce systému (Administrator) je „Admin“ a bez zadání

hesla. Po p ihlášení do systému se zobrazí hlavní okno:

Hlavní okno se skládá ze t í ástí:

1. Menu Systém (System menu): Obsahuje všechny funk ní moduly a informace.
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2. Tla ítko zkratek (Shortcut buton): Zkrácené povely pro nej ast ji používané

moduly.

3. Stavový ádek (Status column): Zobrazení aktuálního asu, p ihlášeného

správce a systémových informací.

2.2   Systém

V hlavním menu klikn te na položku [System], rozbalí se následující nabídka:

2.2.1   Nastavení parametr  (Parameters Settings)

V menu Systém klikn te na položku Nastavení parametr  [Parameters Settings] .

Zobrazí se následující okno:

Obr 2.1

Základní parametry (Basic parameters):

Zadejte název spole nosti, defaultní nastavení je „Head office“.

Tento název spole nosti bude uveden v záhlaví seznamu jednotlivých odd lení.

Délka pracovního dne (A working day count) – základ pro výpo ty docházky (v

minutách)

Statická pravidla (Stat. Rules):

Klikn te na položku [Stat. Rules] na obr 2.1, zobrazí se následující okno:
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Na této stránce jsou popsána statická pravidla pro položky: Normal, pozd  (late),

brzy (early), služebních odchod  (business leave), volna (leave), absence, p es as

(overtime), neplacených p es as  (free overtime).

Accumulate by times: Pouze kalkulace celkového po tu, zobrazení celkového

po tu v reportu.

Round at total: P idává se celkový as a potom se provede zaokrouhlení na

odpovídající jednotky.

Round down: Zaokrouhlování dol  na celá ísla. Nap íklad, pokud je nejmenší

kalkula ní jednotka 1 den a doba pro kalkulaci je 1,1 nebo 1,9 dne, výsledek výpo tu

bude 1 den.

Round up: Zaokrouhlování nahoru na celá ísla. Nap íklad, pokud je nejmenší

kalkula ní jednotka 1 den a doba pro kalkulaci je 1,1 nebo 1,9 dne, výsledek výpo tu

bude 2 dny.

Round off: Zaokrouhlování. Nap íklad, pokud je íslo rovno nebo vyšší než 0,5,

výsledek výpo tu bude 1, pokud je íslo menší než 0,5, výsledek výpo tu bude 0.

Poznámka: Nastavení statických pravidel (Stat. Rules) p ímo ovliv uje výsledek

kalkulace. Proto tato nastavení provád jte korektn  podle pravidel spole nosti.

Klasifikace odchodu (Leave class):

Klikn te na položku [Leave class] na obr. 2.1, zobrazí se následující okno:
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idání nové položky pro klasifikaci odchodu:

Klikn te na položku P idat [Append], vložte název (Leave class) a zvolte barvu,

potom klikn te na položku Uložit [save] pro dokon ení.

Úprava klasifikace odchodu:

Vyberte název klasifikace odchodu, kterou chcete upravit, klikn te na tla ítko

Modifikovat [Modify], vložte nový název klasifikace odchodu a barvu a klikn te na Uložit

[Save] pro dokon ení.

Smazání klasifikace odchodu:

Vyberte název klasifikace odchodu, kterou chcete smazat, klikn te na položku

Smazat [Delete] a potom na položku [OK] pro dokon ení.

Definice pole (Field definition):

Klikn te na položku [Field definition] na obr. 2.1, zobrazí se následující okno:

Na této stránce je možné vložit položky jako Národnost [Nation], specialita

[Specialty], pozice [Position], vzd lání [Education] v menu Správa zam stnanc

[Employee maintenance].

2.2.2   Správcové systému (Administrators)
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Klikn te na položku [System]-[Administrators], zobrazí se následující okno:

idání nového Správce:

Klikn te na položku P idat [Append] — do zadávacího pole vložte jméno nového

správce (administrátora).

V položce [Administrators] zvolte požadované oprávn ní (níže) a pak klikn te na

položku Uložit [Save] pro dokon ení operace. Defaultní heslo nového správce je

888888. P ihlaste se jako nov  zaregistrovaný správce a klikn te na menu [System] –

Nastavení hesla správce [Administrator’s password set] pro úpravu hesla nového

správce z d vodu bezpe nosti.

1. P ed vstupem do režimu Správce je t eba nastavit pro každého Správce

(administrátora) oprávn ní pro práci se softwarem. Tato oprávn ní se povolují zatržením

zvolené položky v seznamu Spravované položky (Items operable) výše. Jedná se o tyto

položky: Správa zam stnanc  (Employee maintenance), Nastavení sm n (Shift settings),

Výpo et a report (Calculating and Report). Pro r zné správce je možné nastavovat r zná

oprávn ní, aby bylo možné provád t správu systematicky.

2. Po p idání nového odd lení je t eba zm nit oprávn ní správce pro spravované

odd lení (Dept operable), který bude mít oprávn ní pro modifikaci tohoto nového

odd lení - zvolte nové odd lení v seznamu spravovaných odd lení (Dept operable) a

potvr te pomocí tla ítka Uložit - save, potom m žete provést další operace.

Modifikace správce (Modify administrator):

Zvolte jméno správce, klikn te na položku [Modify], vložte nové jméno správce a

jeho oprávn ní a pro dokon ení klikn te na položku Uložit [Save].
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Smazání správce (Delete administrator):

Zvolte jméno správce, kterého chcete odstranit a klikn te na Smazat [Delete] pro

dokon ení mazání.

2.2.3   Nastavení hesla správce

Klikn te na položku Systém [System]— Nastavení hesla správce [Administrator’s

Password Set], zobrazí se následující okno:

Do kolonky [Old Pwd] vložte staré heslo, do kolonky [New Pwd] vložte nové heslo a

toto nové heslo vložte znovu do kolonky pro potvrzení: [Confirm Pwd]. Potom klikn te

na tla ítko [OK].

2.2.4   Modifikovaný záznam historie (Modified Record Log)

Klikn te na položku Systém [System]--[Modified Record Log], zobrazí se okno:

Zvolte odd lení, íslo zam stnance (employee No.) a asové rozmezí. Potom

klikn te na položku Hledat [Search]. Zobrazí se záznamy, které vyhovují uvedené

podmínce.

Poznámka: V záznamech historie jsou uloženy všechny asy docházky. Pokud je
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zde n jaký záznam, který byl d íve nekorektn  upraven, je ho možné obnovit

vyselektováním tohoto záznamu a kliknutím na položku Obnovit [Restore].

Pro odchod klikn te na položku [Close].

2.2.5   Správa záznam  (Managing Log)

Klikn te na položku Systém [System]--[Managing Log], ], zobrazí se okno:

Do tohoto záznamu se ukládají všechny úkony každého ze správc

(administrátor ). Zvolte správce [Administrator] a asový rozsah, potom klikn te na

tla ítko Hledat [Search]. Zobrazí se všechny úkony provedené tímto správcem v daném

asovém rozsahu.

2.2.6   Nastavení odkazu na databázi

Tento systém využívá databázový interface Microsoft ADO. Schválenou databází je

Access2000. Defaultn  je odkaz nastaven na soubor att2003.mdb, uložený v hlavním

adresá i. Tento odkaz je možné upravit podle aktuálních podmínek.

Pokud se objeví následující informa ní okno, je t eba nastavit odkaz znovu:

Klikn te na položku Propojení databáze [Database linking] v Menu Systém

(System menu), zobrazí se následující okno:
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Vložte název databáze nebo klikn te na tla ítko  pro volbu správného
databázového souboru.

Pozor: M žete kliknout na položku Test propojení [Test connection] a odzkoušet

tak správnost propojení databáze.

2.2.7   Opušt ní systému

Klikn te na položku pro Opušt ní systému [Exit System] v menu Systém (System

menu). Zobrazí se následující okno:

Pokud chcete opustit software pro správu docházky, klikn te na položku [OK],

dojde k návratu do systému Windows.

2.3   Správa lidských zdroj  (HR Management)

Klikn te na položku [HR Management] v hlavním menu, zobrazí se následující

okno:

2.3.1   Správa odd lení (Department Management)

Klikn te na položku [Department Management] v menu Správa lidských zdroj  [HR

Management], zobrazí se následující okno:



17

idání nového odd lení:

Klikn te na položku P idat [Append], vložte název nového odd lení a klikn te na

Uložit [Save] pro p idání pododd lení ke zvolenému odd lení.

Poznámka: Pokud je t eba provést n jaké další operace v novém odd lení, je nutno

nejprve nastavit oprávn ní pro modifikaci nového odd lení n kterému ze správc

v Nastavení správce [administrator set]. Zvolte nové odd lení, které jste práv  p idali do

položky Spravované odd lení (Dept operable).

Modifikace odd lení:

Zvolte odd lení, klikn te na položku [Modify] a zadejte název nového odd lení,

potom klikn te na položku Uložit [Save].

Smazání odd lení:

Zvolte odd lení, klikn te na položku Smazat [Delete] a potom klikn te na [OK] pro

dokon ení.

Poznámka: Opakování názvu odd lení není dovoleno. Pokud jsou ve smazaném

odd lení n jací zam stnanci, budou tito zam stnanci automaticky p esunuti do

odd lení Head office.

2.3.2   Správa zam stnanc

Klikn te na položku [Employees Maintenance] v menu Správy lidských zdroj  [HR

Management]. Zobrazí se následující okno:
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idání zam stnance:

Zvolte odd lení, do kterého má zam stnanec pat it, klikn te na P idat [Append] a

vložte informace o tomto zam stnanci. Pro dokon ení klikn te na položku Uložit [Save].

Poznámky: 1. Položky Výpo et docházky (Calculate attendance), Výpo et

es as  (Calculate overtime), Volno o svátcích (Rest on holiday) v kolonce Sestava

docházky (Attendance Set) se vztahují k reportu. Proto musí být správn  nastaveny.

Pokud není pole Výpo et docházky (Calculate attendance) daného zam stnance

zaškrtnuto, nebude ve výsledném reportu uveden výsledek pro tohoto zam stnance.

Pokud není pole Výpo et p es as  (Calculate overtime) daného zam stnance

zaškrtnuto, bude výsledná hodnota pro tohoto zam stnance rovna 0, pokud tento

zam stnanec nem l do asné sm ny [Temporary Shifts], které jsou definovány jako

práce p es as. Pokud není pole Volno o svátcích (Rest on holiday) daného

zam stnance zaškrtnuto, svátky nebudou mít ú inek na sm ny tohoto zam stnance.

Pokud je pole Volno o svátcích (Rest on holiday) daného zam stnance zaškrtnuto,

potom, p i svátcích, i když jsou zde sm ny, budou tyto sm ny neplatné.  Pokud je

v této dob  tomuto zam stnanci zaznamenána docházka, nebude tato docházka

pokládána za neplacený p es as.

2. íslo zam stnance (Employee No.) je jedine né a jeho prvním znakem nesmí

být . 0

Modifikace zam stnance (Employee's modification):
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Zvolte zam stnance, klikn te na položku [Modify] a zadejte nové informace, potom

klikn te na položku Uložit [Save].

Zmazání zam stnance (Employee’s deletion):

Zvolte zam stnance, klikn te na položku Smazat [Delete] a pro dokon ení klikn te

na [OK].

i mazání zam stnanc  m jte na pam ti, že dojde sou asn  i ke smazání jeho

záznam  o docházce a sm nách.

Import zam stnanc  (Import employees):

Klikn te na položku [Import], zobrazí se okno s informacemi o zam stnancích pro

import.

esun zam stnance na jiné odd lení (Employee’s department Sm naing):

Zvolte zam stnance, kterého chcete p esunout a klikn te na položku P esun

[Transfer]. Zobrazí se následující okno:

Zvolte nové odd lení a pro dokon ení klikn te na položku [OK].

Export zam stnance (Export Employee):

Klikn te pravým tla ítkem myši na seznam zam stnanc . Zobrazí se následující

okno:
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Všechna zobrazená pole v informa ním okn  zam stnance je možné nadefinovat

pomocí podmenu Sloupec (Column). B hem této operace dojde k uložení zvoleného

nastavení.

Pro zobrazení všech polí seznamu klikn te na položku Zobrazit všechny sloupce

[Show all columns].

Klikn te na položku Export dat [Export Data]. Zobrazí se následující výzva:

Zvolte, prosím, cílový adresá  pro export, formát souboru (txt nebo xls) a jeho

název. Pro potvrzení operace klikn te na položku Uložit [Save].

Poznámka: Exportovaná excelový soubor je možno použít jako zálohu a je ho

možné znovu importovat.

2.4   Správa docházky (Attendance Management)

Klikn te na položku Docházka [Attendance] v hlavním menu. Zobrazí se

následující nabídka:

2.4.1   Seznam svátk

Klikn te na položku [Holiday List] v menu Docházka [Attendance]. Zobrazí se
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následující nabídka:

idání svátk  a volna:

Klikn te na položku P idat [Append] a potom vložte název svátku nebo volna a

íslušná pravidla. Pro uložení klikn te na položku [Save].

Modifikace svátk  a volna:

Zvolte svátek nebo volno, které chcete modifikovat, potom klikn te na položku

[Modify] a vložte novou informaci. Pro uložení klikn te na položku [Save].

Smazání svátk  a volna:

Zvolte svátek nebo volno, které chcete smazat, potom klikn te na položku [Delete].

2.4.2   asový rozvrh (Timetable) a Sm na (Shift)

Vztah mezi Sm nou a asovým rozvrhem:

Nastavení se provádí ve dvou krocích: Nejprve je nutno nastavit asové rozvrhy,

potom sm ny. V jedné sm  m že být obsažen jeden nebo více asových rozvrh .

asový rozvrh je rozpis, v n mž je uvedeno, kdy je daný zam stnanec

v zam stnání (On-duty) a kdy má volno (Off-duty) dle pravidel spole nosti. Spole nost

nap íklad vyžaduje, aby pracovní doba byla 08:00-12:00 a 13:00-17:00; takže

08:00-12:00 a 13:00-17:00 jsou zde dva asové rozvrhy (timetables). Pokud je pot eba

takovouto sm nu nastavit, je nutno nejd íve nastavit tyto dva asové rozvrhy. K tomu se

použije asový rozvrh (timetable) Ráno (morning) pro období 08:00-12:00 hod a asový

rozvrh (timetable) Odpoledne (afternoon) pro období 13:00-17:00 hod. Tímto jsou

nastaveny dva asové rozvrhy. Detailní postup p idávání asových rozvrh  je uveden

v následující kapitole. Potom je možné definovat Sm ny, jako nap . Normální sm na

(Normal Shift) v níž je možno stanovit Cyklus sm n (Shift cycle) a jejich jednotky (cycle

unit). Pro dokon ení nastavení sm ny je t eba p idat dva asové rozvrhy – Ráno a

Odpoledne. Detailn jší popis nastavení sm ny je uveden v následujících dvou



22

kapitolách.

Nastavení asového rozvrhu:

Klikn te na položku [Timetable and Shift] v menu Docházka [Attendance]. Zobrazí

se následující okno:

Obr 2.2

idání nového asového rozvrhu (timetable):

Klikn te na položku P idat [Append] a vložte odpovídající informace:

Název asového rozvrhu [Timetable Name], nap : Denní sm na (Day Shift)

[On  duty  Time]  (08:00)                  [Off  duty  Time]  (17:00)

[Begin Clock-in Time] (07:00)           [End Clock-in Time] (13:00)

[Begin Clock-out Time] (16:00)          [End Clock-out Time] (20:00),

[Late error allowance] (5)               [Early error allowance] (5)

[Count as work day] (1)

[Count as work time XXX minutes] (480).

Zatržení [Must C-In] a [Must C-out],

Nakonec klikn te na položku Uložit [Save] pro potvrzení.

(Pozor: Každou položku v asovém rozvrhu je nutno nastavit, žádné pole nesmí

stat prázdné. Položky [Begin Clock-in Time] a [End Clock-in Time] slouží pro

nastavení platného asového rozmezí (begin=za átek, end=konec) pro ozna ení

íchodu (Clock-in). Záznamy mimo tento rozsah budou považovány za neplatné.

Nap íklad [Begin Clock-in Time] je 07:00 a [End Clock-in Time] je 13:00. Pokud si

zam stnanec ozna í p íchod v 07:01 nebo 12:59, bude tento záznam považován za
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platný. Pokud si zam stnanec ozna í p íchod v 06:59, je tento záznam neplatný.

Nastavení [Begin Clock-in Time] a [End Clock-in Time] m že být provedeno i na delší

asy (to znamená [End Clock-in Time] je možno nastavit asov  p ed [Begin Clock-in

Time]), ale ne déle než 24 hodin.

Položka [Late error allowance] stanovuje, kolik minut po za átku pracovní doby

[On duty] je považováno za pozdní p íchod (late). [Early error allowance] stanovuje,

kolik minut p ed koncem pracovní doby [End Clock-in Time] se považuje za p ed asný

(early) odchod. Položky Po ítat jako pracovní den [Count as work day] a Po ítat jako

pracovní as v minutách [Count as work time XXX minutes] se používají pro výpo et

Služebních odchod  (business leave), dovolené (leave), absence a p es as

(overtime).

Zatržení položky [Must C-In] a [Must C-out] má vliv na výsledek výpo tu. Pokud je

položka [Must C-In] zatržena a asový rozvrh je zahrnut u zam stnance ve sm ,

bude to považováno bu  za absenci nebo podle volby [Not clock in count as late XXX

minutes] v nastavení parametr  [Parameter Settings]. Pokud si tento zam stnanec

neozna il p íchod nebo nepožádal o dovolenou. Jinak, pokud by m l pouze tento

zam stnanec záznam volno (off duty), byl by tento záznam docházky zpracováván jako

normální.

Modifikace asového rozvrhu

Vyberte asový rozvrh, který chcete zkontrolovat a klikn te na položku [Modify],

potom vložte novou informaci. Pro ukon ení klikn te na položku Uložit [Save].

Smazání asového rozvrhu

Zvolte asový rozvrh, který chcete smazat, klikn te na položku Smazat [Delete] a

potom na položku [OK]. (M jte na pam ti, že: Položky Begin Clock-in Time a End

Clock-in Time stanovují asové rozmezí pro platné ozna ení p íchodu (Clock in).

íchody ozna ené mimo toto rozmezí budou považovány za neplatné. Stejn  tomu je i

u ozna ování odchod  (Clock-out). Nastavujte tyto parametry podle praktických situací)

íklad: P idání asového rozvrhu:

Kompletní proces pro p idání 4 asových rozvrh :

Denní sm na (Day Shift) 08:00 - 17:00

Ranní sm na (Morning Shift) 04:00 - 12:00

Odpolední sm na (Noon Shift) 12:00 - 20:00

No ní sm na (Night Shift) 20:00 - 04:00

(další informace je možné nastavit s ohledem na praktické situace. Viz obr. 2.2.
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V tomto okn  by nem la z stat žádná nevypln ná pole)

Nastavení Sm ny

Klikn te na položku [Shift Maintenance], obr 2.2. Zobrazí se následující okno:

idání sm ny:

Klikn te na položku [Append] a vložte informaci o sm  – název sm ny [Shift

Name], nap .: Normální sm na - Normal Shift [Cycle] (1), Jednotka cyklu – týden [Cycle

Unit] (week) a klikn te na P idat [Add], zvolte asové rozvrhy a asový rozsah

požadovaný pro danou sm nu (viz obr 2.3 níže) P íklad: Zvolte asový rozvrh – Denní

sm na (Day Shift) a vyberte od pond lí (Monday) do pátku (Friday) a potom klikn te na

[OK] pro opušt ní tohoto okna a na položku [Save] pro dokon ení operace.

Obr 2.3
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Smazání asového rozvrhu: Zvolte asový rozvrh, který chcete smazat a klikn te

na položku [Delete].

Smazání asového rozvrhu: Dojde ke smazání všech asových rozvrh  sm ny.

Modifikace sm ny:

Zvolte sm nu, kterou chcete upravit a klikn te na položku [Modify]. Zadejte nové

informace do položek Název sm ny [Shift Name], atd., pro dokon ení klikn te na

položku [Save].

Smazání sm ny:

Zvolte sm nu, kterou chcete smazat a klikn te na položku [Delete].

íklad: T i Sm ny:

idejte “Three Shifts” (Poznámka: P edpokládá se, že sm na probíhá každý týden,

opakuje se každé 3 týdny a zam stnanec má volno každou sobotu a ned li)

Krok 1:

Klikn te na položku P idat [Append] a vložte T i sm ny (Three Shift) do položky

[Shift Name], do položky Cyklus [Cycle] nastavte na . 3 a do položky Jednotka cyklu

[Cycle Unit] nastavte týdenní (Week). Viz následující obrázek:

Krok 2

idejte odpovídající rozvrh pracovní doby podle Cyklu (Cycle): první týden (ranní

sm na, od pond lí do pátku)

Klikn te na položku P idat [Add]. Zobrazí se následující okno:
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Zvolte asový rozvrh Ranní sm na (Morning Shift) pro p idání a vyberte asový

rozsah pro tento asový rozvrh. Od pond lí (Monday) do pátku (Friday), první týden a

klikn te na [OK] pro dokon ení nastavení prvního týdne.

Druhý týden, odpolední sm na (Afternoon Shift), od pond lí (Monday) do pátku

(Friday). Klikn te na položku P idat [Add] a potom prove te odpovídající úpravu

v následujícím okn :

Klikn te na položku [OK] pro dokon ení nastavení pracovní doby pro druhý týden.

etí týden No ní sm na (Night Shift) od pond lí (Monday) do pátku (Friday).

Klikn te na položku P idat [Add] a potom prove te odpovídající úpravu

v následujícím okn :



27

Klikn te na položku [OK] pro dokon ení nastavení pracovní doby pro t etí týden.

Po dokon ení výše uvedených krok  nezapome te kliknout na položku [Save] pro

uložení všech T í sm n (Three Shifts). Viz následující okno:

2.4.3   Rozvrh zam stnanc  (Employee Scheduling)

Klikn te na položku [Employee Scheduling] v nabídce docházky [Attendance].

Zobrazí se následující okno:
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Obr 2.4

Zvolte odd lení (department) nebo n kolik zam stnanc , u nichž je t eba upravit

rozvrh sm n (Shift). Klikn te na položku [Arrange], Zobrazí se následující okno:

Obr 2.5

idání nové sm ny:

Zvolte: Datum zahájení / ukon ení, klikn te na položku [Add] a potom na položku

[OK] na obr. 2.5 pro p idání nové sm ny.
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Poznámka:

Pokud je jednotka cyklu pro plánování týden (week) a po et cykl  je v tší než 2,

lo by být datum za átku nastaveno na ned li (Sunday).

Pokud je jednotka cyklu pro plánování m síc (month) a po et cykl  je v tší než 2,

lo by být datum za átku nastaveno na 1. den m síce.

Smazání sm n (Shifts):

Zvolte sm ny, které chcete smazat. Klikn te na tla ítko smazat (Delete) a na

tla ítko OK. Zobrazí se dialogové okno pro dokon ení operace.

Vytvo ení do asné sm ny (Temporary Shift):

Pokud je pot eba u jednoho nebo více zam stnanc  zm nit do asn  pracovní

dobu, je možné vytvo it do asnou sm nu. Klikn te na položku [Add Temporary].

Zobrazí se následující okno:

Klikn te na [OK] a nyní je možné plánovat do asný rozvrh. Potom klikn te na

tla ítko [Add] pro p idání. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK], asový rozvrh bude uložen. Klikn te na [Save] a do asný

rozvrh bude uložen.

[Delete]: Smazání zvoleného asového rozvrhu;

[Clear]: Smazání všech asových rozvrh  v daném asovém rozsahu;

[Cancel]: Smazání existujících do asných rozvrh  v daném asovém rozsahu;

2.4.4   Záznamy docházky (Attendance Records)

Klikn te na tla ítko [Attendance Records] v menu docházky [Attendance]. Zobrazí

se následující okno:
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Dotaz na záznam o docházce:

Zvolte odd lení (department), zam stnance (employee), po áte ní a kone ný as

pro dotaz. Potom klikn te na položku hledat (Search). Zobrazí se požadovaný záznam.

ehled docházky (Preview):

Klikn te na tla ítko [Report].
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Export p ehledu docházky

Pokud je t eba exportovat p ehled docházky, klikn te na položku export.  Tímto

zp sobem je možné p evést požadovaná data do formátu *.txt, nebo *.xls. Klikn te na

položku modifikace záznamu [Modify Log]. Zobrazí se okno modifikací pro p ehled

docházky.

2.4.5   Výpo et docházky a report (Attendance Calculating and report)

Dotaz na formu reportu:

Klikn te na položku [Attendance Calculating and Report] v menu docházky

[Attendance], zobrazí se následující okno:
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Obr 2.6

Zvolte datum po átku a konce seznamu, odd lení a zam stnance, pro kterého

chcete provést výpo et a potom klikn te na položku [Calculate].

K dispozici jsou 4 tabulky s informacemi, které mohou být vybrány k zobrazení:

[Attendance Exceptions]: Zobrazuje výsledek výchozího záznamu docházky;

[Shift Exceptions]: Zobrazuje docházku zam stnance v nastaveném asovém

rozmezí;

[Other Exceptions]: Zobrazuje dovolené, služební odchody, p es asy, atd. pro

daného zam stnance;

[Calculated Items]: Zobrazuje všechny vypo tené položky pro daného

zam stnance jako: Normal, aktuáln  (actual), pozd  (late), brzy (early), absence

(absent), p es as (overtime), atd.

Pracovní hodiny v reportu = aktuáln  (Actual) – pozd  (Late) – brzy (Early)-

nep ítomen (Out).

Práce s výjimkami v záznamu docházky:

Po otev ení položky [Attendance Exceptions] m žete pracovat s p íslušnými

záznamy:
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Je možné upravovat chyby jako chyba stavu, chybný záznam, opakovaný záznam,

atd. Pro opravu klikn te na položku pravým tla ítkem myši – otev e se následující

menu:

Definice položek nabídky je následující:

[Export Data]: Export dat aktuálního seznamu docházky do souboru ve formátu txt

nebo xls;

[Create report for current grid]: Generuje report založený na datech aktuálního

záznamu docházky pro p ehled a tisk;

[Change state]: Zm na stavu zvoleného záznamu docházky na jiný. Slouží pro
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manuální úpravy záznam  o docházce podle aktuální pot eby;

[Delete selected]: Ozna ení záznamu jako manuální smazání, smazání p i

ukládání;

[Cancel operation for selected]: Zrušení oprav pro tento záznam;

[Deal with and save]: Záznamy, které byly upravovány, je možné uložit. Pokud

chcete upravené záznamy zobrazit, klikn te na položku [modified record log] v Menu

Systém (System menu);

[Filter the record]: Pokud existuje p íliš mnoho záznam , je možno je filtrovat;

[Columns]: Smazání zobrazených polí. Modifikace se ihned projeví a bude

uložena;

[Show all columns]: Zobrazení všech polí ve sloupcích [Columns];

Pozor: Manuáln  je možno upravit záznam tak, jak bylo uvedeno, tak aby report

odpovídal skute nosti. Obnovení p vodních záznam  je možné pomocí funkce

[Modified Record Log] v menu [System].

Klikn te pravým tla ítkem myši na položku [Shift Exceptions], zobrazí se

následující nabídka:

[Other Exceptions], [Calculated Items], zobrazí se následující nabídka:

Obsluha je obdobná, jak bylo uvedeno výše.

Report:

Klikn te na položku [Report] na obr. 2.6, zobrazí se následující nabídka:

Obr 2.7 Exception menu

[Attendance Report]: Výpo et reportu docházky pro zam stnance;
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[Daily Report]: Výpo et denního reportu docházky zam stnance;

[General Report]: Výpo et reportu docházky zam stnance se všemi položkami:

Normal, aktuáln  (actual), pozd  (late), brzy (early), absence (absent, p es as

(overtime), atd.
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[Exceptions Report]: Výpo et reportu pro zam stnance s položkami: Nep ítomen

(out), p es as (overtime), služební odchod (business leave), atd.
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[Create a Report for Current Grid]: P ehled pro tisk daného reportu. Nap . Report

docházky (Attendance Report).

Tisk reportu (Print Report):

Lišta pro zpracování reportu je na následujícím obrázku:



38

 Nastavení zv tšení zobrazeného obsahu p ehledu;

 Otev ení existujícího souboru reportu;

Nalezení souboru reportu (*.frp), který má být otev en. Zvolte tento soubor a

klikn te na Otev ít [Open].

 Uložení souboru reportu;

Vyberte adresá  pro uložení reportu, vložte název souboru a klikn te na tla ítko

Uložit [Save] pro dokon ení zálohy reportu. Tento záložní report bude sloužit pro p íští

možné p ekopírování na jiný po íta  nebo pro tisk. P ípona souboru je *.frp.

 Tisk reportu

 Zav ení p ehledu

Export dat:

V nabídce na obrázku 2.6 klikn te na položku [Export] a zobrazená data budou

uložena do souboru (*.txt or *.xls). Jedná se o stejnou funkci jako Export dat [Export

Data], která je dostupná p i kliknutí pravým tla ítkem myši na tabulku.

Výjimky a jejich zpracování:

V nabídce na obrázku klikn te na položku Výjimky [Exception]. Zobrazí se

následující nabídka:

Po kliknutí na jednotlivé položky menu se zobrazí následující nabídky: [Append

record], [Late/Early Collectively], [business leave/leave] a [Modified Record Log]. Pokud

je výsledek výpo tu pro n kterého zam stnance nekorektní, zkontrolujte nejprve, jestli

tento pracovník nem l dovolenou nebo pracovní cestu nebo si nezapomn l ozna it

íchod nebo odchod. Pokud ano, použijte pro opravu výše uvedené menu. Pro více

detail  viz následující kapitolu.

2.5   Práce s výjimkami
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Klikn te na položku Výjimky [Exception] v hlavním menu, zobrazí se následující

okno:

2.5.1   Služební cesta / dovolená (Away on Business/ Leave)

Pokud si zam stnanec nem že ozna it p íchod /odchod z d vodu služební cesty

nebo dovolené, je nutné tyto údaje doplnit do systému ru , aby byl finální report

kompletní. Klikn te na položku [Away on Business/ Leave] v nabídce [Exception],

zobrazí se následující okno:

Zapracování služební cesty / dovolené (Away on Business/ Leave) do systému:

Klikn te na položku P idat [Append], potom vyberte vhodné odd lení, ID

zam stnance (employee ID), po áte ní as (beginning time), koncový as (ending

time), druh dovolené (leave type) a potom klikn te na položku Uložit (save).

Modifikace služební cesty / dovolené (Away on Business/ Leave):

Zvolte zam stnance, u n hož chcete provést zm ny a klikn te na položku [Modify].

Potom je možné upravovat odpovídající informace. Pro dokon ení klikn te na položku

Uložit [Save].

Smazání záznamu o služební cest  / dovolené (Away on Business/ Leave):

Zvolte zam stnance, u n hož chcete provést smazání a klikn te na položku
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[Delete].

2.5.2   Dopln ní záznamu (Append Record)

Pokud si zam stnanec neozna il z n jakého d vodu p íchod, je pomocí této

funkce možné tento záznam doplnit. Klikn te na položku [Append Record] v nabídce

[Exception], zobrazí se následující okno:

Vyberte odpovídající položky a klikn te na P idat [Append].

2.5.3   Kolektivní p idání záznamu (Append Record Collectively)

Pokud si ást zam stnanc  na odd lení neozna ila z n jakého d vodu p íchod /

odchod, je pro dopln ní záznam  možné použít tuto kolektivní funkci. Klikn te na

položku [Exception]--[Append Record Collectively], zobrazí se následující okno:

Zvolte odd lení, v n mž jsou zam stnanci, pro které se bude záznam dopl ovat.

Potom nastavte typ a as záznamu a klikn te na tla ítko [OK] pro dokon ení.

2.5.4   Zapracování kolektivního pozdního p íchodu / p ed asného odchodu

Pokud dojde ke kolektivnímu pozdnímu p íchodu nebo p ed asnému odchodu

z povoleného d vodu, použijte tuto funkci. Klikn te na položku [Dealing with

Collectively Late / Leaving] v nabídce [Exception]. Zobrazí se následující okno:
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Potom prove te tyto kroky:

1. Klikn te na položku Dealing with Collectively Late/Early;

2. Zvolte as. rozmezí pro ignorování ozna ení p íchodu (ignore clock in rekord);

3. Zvolte upravený as pro p íchod (modified clock in time)

4. Vyhledejte zam stnance na odd lení/ sm ;

5. Vyselektujte zam stnance;

6. Klikn te na [OK] pro potvrzení.

2.6   Správa dat

Klikn te na položku [Data Maintenance] v hlavním menu. Zobrazí se následující

okno:

2.6.1   Importování seznamu zam stnanc  (Import employee list)

Klikn te na položku [Import Employee List] v menu [Data Maintenance]. Zobrazí se

následující okno:
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Klikn te na ikonu  pro výb r seznamu osob pro import.

Zvolte správný soubor ve formátu *.txt nebo MS Excel (*.xls), potom klikn te na

položku [open] pro návrat o jednu úrove  a klikn te na [OK].

Soubor (*.txt) je definován takto:

Pouze do soubor  tohoto formátu mohou být importovány následující informace o

zam stnancích: ID, jméno a odd lení;

Formát dat musí být: Employee ID + Tab + Name + Tab + Department;

Informace pro každého zam stnance zabírají jeden ádek bez prázdných linek

mezi t mito záznamy.

Soubory tohoto formátu mohou obsahovat: Osobní íslo zam stnance (Employee

No.), jméno (Name), odd lení (Department), pozici (Positron), datum nástupu (Employ

Date), telefonní íslo (Telephone),  adresu (Address), pohlaví (Sex), jazyk (Language),

poznámky (Comment). Tyto položky vložte do ádku záhlaví podle po adí (po adí nelze

nit).

2.6.2   Vložení záznamu docházky (Import Attendance Rekord)

Klikn te na položku [Import Attendance Record] v menu [Data Maintenance],

Zobrazí se následující okno:
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Klikn te na ikonu  pro import záznamu docházky a potvr te kliknutím na [OK].
2.6.3   Smazání starých údaj  (Clear Obsolete Data)

Klikn te na položku [Clear Obsolete Data] v menu [Data Maintenance]. Zobrazí se

následující okno:

hem používání systému dochází k ukládání dat do databáze. Zastaralá data je

nutno promazávat, aby nedošlo k p epln ní HDD. Pro tento ú el je možné použít výše

uvedenou funkci. Vyberte data, která chcete smazat a klikn te na položku [clear]. Po

provedení operace budete vyzváni ke komprimaci databáze. Klikn te na [OK] pro

dokon ení (pozn.: Mazat je možné pouze data minulého m síce).

2.6.4   Komprimace databáze (Compress Database)

Klikn te na položku [Compress Database] v menu [Data Maintenance].

2.6.5   Zálohování databáze (Backup Databáze)

Z d vodu bezpe nosti dat je doporu eno jejich pravidelné zálohování. Klikn te na

položku [Backup Database] v menu [Data Maintenance] a potom zvolte cestu pro

uložení souboru. Potom klikn te na položku [Save].

Manuální zálohování databáze: Zkopírujte soubor Att2003.mdb z instala ního

adresá e na místo, kde má být uložena záloha. Pokud by došlo ke zhroucení systému,

zkopírujte Att2003.mdb po reinstalaci do instala ního adresá e.

2.6.6   Inicializace systému (Initialize System)

Klikn te na položku [Initialize System] v menu [Data Maintenance] (poznámka: po

inicializaci systému dojde ke ztrát  všech dat, systém se navrátí do stavu, ve kterém byl

po instalaci).
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2.7   Správa externích program  (External Programs)

Klikn te na položku [External] ve hlavním menu. Zobrazí se následující menu:

2.7.1   Správa externích program  (External Program Management)

Uživatel si m že do systému p idat odkaz na spoušt ní externích program .

Klikn te na položku [External]-[External Program Management]. Zobrazí se následující

menu:

Nejprve klikn te na položku [Append] pro p idání nové nabídky. Nap íklad: Uživatel

pot ebuje pro svou práci kalkula ku. Vložte tedy slovo Calculator do zadávacího pole

Název programu [Program name] a potom p ipojte odkaz :

\WINDOWS\system32\cacls.exe” do zadávacího pole nebo tento odkaz vyhledejte

pomocí tla ítka pro procházení (browswse) . Klikn te na položku [Save] pro
dokon ení operace. Nyní bude kalkulátor [Calculator] dostupný vždy po otev ení

položky [External program management]:

2.7.2   P ipojení jednotky do docházkového systému (Connect to Time

Attendance Machine)

Klikn te na položku [External]-[Connect to Time Attendance Machine]. Zobrazí se

komunika ní interface mezi softwarem a jednotkou. Systém tak m že získávat data o

docházce z jednotky, uploadovat a downloadovat informace o zam stnanci, mazat

stará data a upravovat as na jednotce. Pro další podrobnosti viz odstavec Správa

docházky a komunikace (Time and attendance management & communication).
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 Kapitola 3   Komunikace

Tato kapitola se týká p edevším nastavení komunikace

mezi PC a terminálem.
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3   Datová komunikace

Zvolte položku [Start] – všechny programy [All programs] – docházkový systém se

te kou otisk  prst  [Fingerprint Attendance Management System] – Správa docházky

[Time and Attendance Management]. Zobrazí se hlavní okno (default heslo je prázdné):

Pokud již bylo heslo do systému upraveno, je nutné p i p ihlášení zadávat toto

heslo.

Zadejte heslo a klikn te na tla ítko [OK] pro p ihlášení.

Pokud je heslo zadáno 3x po sob  chybn , software se automaticky ukon í.

i prvním chybném zadání se objeví následující zpráva:

Klikn te na tla ítko [OK] a potom zkuste zadat heslo znovu.
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3.1   Správa jednotek T&A (Terminal Management)

3.1.1   P idání jednotky (Add Unit)

Klikn te na tla ítko [Add Unit]. Zobrazí se následující okno:

Poznámka:
No.: Toto íslo m že být nastaveno libovoln .

Unit S/N: Sériové íslo jednotky slouží k identifikaci jednotky – terminálu (toto íslo

je na štítku na zadní stran  jednotky uvedeno jako Serial No);

Unit Name: Název jednotky je libovolný.

Device Group: Tato skupina je ur ena pro správu dané jednotky.

T&A Status: Zde jsou 3 možnosti: Aktuální stav (Actual Status), v zam stnání (on

duty), volno (off duty). Pokud je nastavena možnost Actual Status budou záznamy o

docházce uložené v softwaru shodné se záznamy v jednotce.  Pokud je nastavena

možnost ON Duty, budou všechny záznamy provedené jednotkou považovány za On

duty.

USB: P ipojte jednotku – terminál pomocí kabelu USB;

RS485: Default hodnota je COM1;

TCP/IP: Vložte IP adresu jednotky. Defaultní IP adresa je 192.168.0.218.

Klikn te na tla ítko [OK] pro uložení informace. Uvidíte šafránov  žlutou ikonu

terminálu ( ). Pomocí myši klikn te na tuto ikonu, zobrazí se následující

informace:

Machine Number: 1 íslo jednotky: 1

Machine Name: Head office Název jednotky: Head office

Serial Number: 500 Sériové íslo: 500

Communication Method: USB Metoda komunilace: USB

Connection State: Abnormal Stav komunikace: Abnormální
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Jakmile je navázána komunikace, ikona terminálu zmodrá ( ).

3.1.2   Modifikace jednotky (Modify Unit)

Zvolte jednotku (terminál) a Klikn te na položku [Modify Unit], zobrazí se

následující okno:

Upravte zvolené informace a potom klikn te na tla ítko [OK] pro uložení nového

nastavení. Pro zrušení modifikace klikn te na tla ítko [Cancel].

Poznámka: Pokud Zvolené íslo (No) již v systému existuje, zobrazí se následující

okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro nové nastavení parametr  jednotky.

3.1.3   Smazání jednotky ze systému (Delete Unit)

Vyberte jednotku (T&A), která má být smazána a klikn te na tla ítko [Delete Unit].

Zobrazí se následující zpráva:

Klikn te na tla ítko [OK] pro smazání nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro zrušení

akce.

3.1.4   Menu dostupné pravým tla ítkem myši:
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[Select All]: Volba všech terminál .

[Reverse Selection]: Inverzní výb r zvolených terminál . Stiskem tohoto tla ítka

dojde k inverzi práv  vybraných položek.

3.1.4.1   Nastavení IP konfigurace

Klikn te na položku [Set the IP configuration] a otev ete následující okno:

Zatrhn te položku a potom upravte parametr. Klikn te na tla ítko [OK] pro uložení

nastavení.

3.1.4.2   Informace o terminálu (Terminal Information)

Tato položka slouží k zobrazení informací o terminálu:

Klikn te na tla ítko [Retrieve] pro obnovení informací. Klikn te na tla ítko [Cancel]

pro zav ení tohoto okna.

3.1.4.3   Smazání správce (Disable the manager)

Smazání správce za ízeni.

Volbou položky [Disable the manager], systém zobrazí výzvu:

[2009-03-18 13:26:14]1[Head office]Set the network parameters successfully

(nastavení parametr  prob hlo úsp šn )
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Klikn te na tla ítko [Ok] pro smazání, Klikn te na položku [Cancel] pro zrušení

operace.

3.1.5   Synchronizace asu (Synchronize Time)

Tímto p íkazem se provádí synchronizace asu terminálu s asem po íta e.

Klikn te na tla ítko [Synchronize time]. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

které informace o provedených operacích jsou zobrazovány v hlavním okn

tímto zp sobem:

3.1.6   Inicializace jednotky (Initialize Unit)

Tímto p íkazem se jednotka vrací zp t do továrního nastavení. Dojde ke smazání

veškerých uložených dat.  V nujte náležitou pozornost této poznámce!

Klikn te na tla ítko [Initialize Unit]. Zobrazí se následující okno:

[2010-11-22 14:10:00]1[Head Office] Clear the manager succeed (smazání

správce prob hlo úsp šn )

[2009-03-18 13:49:24]Synchronizing time... (probíhá synchronizace asu)

[2009-03-18 13:49:25]1[Head office]Synchronization successful! (synchronizace

asu prob hla úsp šn )
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Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

které informace o provedených operacích jsou zobrazovány v hlavním okn

tímto zp sobem:

3.1.7   Nastavení parametr  terminálu (Terminal Parameter Settings)

Klikn te na tla ítko [Terminal Parameter]. Zobrazí se okno [Terminal parameter

settings]:

[Sleep time (0~250 minute)]: Tato položka stanovuje po jaké dob  ne innosti má

terminál p echázet do režimu spánku.

[Volume (0~5)]: Touto položkou se nastavuje hlasitost zvuku terminálu. Defaultní

hodnota je 3.

[Date format]: K dispozici jsou 3 r zné formáty datumu: yy-mm-dd, mm/dd/yy,

dd/mm/yy.

[Time format]: K dispozici jsou 2 r zné formáty asu: 24 hodin a 12 hodin.

[Matching precision]: Zde jsou následující možnosti nastavení p esnosti: Normální

(Normal), Dobrá (Good) a P esn  (Exact). Defaultní nastavení je Dobrá (Good).

[Record alarm threshold value (0-5000)]: Prahová hodnota pro kapacity pam ti pro

[2009-03-18 13:52:59]Initializing... (probíhá inicializace)

[2009-03-18 13:53:01]1[Head office]Initialization successful! (inicializace

prob hla úsp šn )
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spušt ní alarmu. V p ípad  p ekro ení nastavené meze, jednotka vyvolá alarm.

[Time period between repeated chocking (0~250 minute)]: Maximální nastavitelná

doba mezi dv ma záznamy je 250 minut. Defaultní hodnota je 30s.

[Update the fingerprint template intelligently]: B hem identifikace otisku prstu

senzor nahrazuje data o nejnižší kvalit  novými s vyšší kvalitou.  Tím je umožn no,

aby m l senzor stále data s nejvyšší kvalitou.

Klikn te na tla ítko [OK] pro uložení nastavení. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

V hlavním okn  se zobrazí následující informace:

Klikn te na tla ítko [Display Default setting] pro zobrazení defaultního nastavení

terminálu

3.1.8   Stažení nového záznamu (Download new rekord)

Klikn te na tla ítko [Download new record]. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

V hlavním okn  se zobrazí následující informace:

[2009-03-18 15:05:08]Set Advanced Parameter... (nastavení pokro ilých

parametr …)

[2009-03-18 15:05:10]1[Head office]Parameter setting successfully! (nastavení

parametru prob hlo úsp šn )
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3.1.9   Stažení celého záznamu (Download all Record)

Klikn te na tla ítko [Download all record]. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

V hlavním okn  se zobrazí následující informace:

3.1.10   Smazání záznamu (Clear Record)

Klikn te na tla ítko [Clear Record]. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

V hlavním okn  se zobrazí následující informace:

[2009-03-18 15:13:23]1[Head office]Reading attendance records... (probíhá tení

záznam  o docházce)

[2009-03-18 15:13:24]1[Head office]Read the records completed,Records:6,

Read successfully:6 ( tení záznam  dokon eno úsp šn )

[2009-03-18 15:12:11]1[Head office]Reading attendance records... (probíhá tení

záznam  o docházce…)

[2009-03-18 15:12:12]1[Head office]Read the records completed,Records:4,

Read successfully:4 ( tení záznam  dokon eno úsp šn )
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3.1.11   Zálohování zam stnance (Backup Employee)

Stáhn te informace o zam stnanci a šablony otisku prstu z jednotky do po íta e.

Informace o zam stnanci je možné editovat v databázi Att2003.mdb. Uživatelské

informace jsou uloženy v tabulce v databázi. Šablony otisk  prst  jsou uloženy

v adresá i Template v instala ním adresá i.

Klikn te na tla ítko [Backup Employee]. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

V hlavním okn  se zobrazí následující informace:

Poznámka: Zálohování zam stnance je možné zastavit kliknutím na tla ítko

v pravém dolním rohu. Zobrazí se následující okno:

[2009-03-18 15:14:15]Clearing time attendance records... (probíhá mazání záznam

o docházce)

[2009-03-18 15:14:16]1[Head office]Clear time attendance records successfully

(mazání záznam  o docházce prob hlo úsp šn )

[2009-03-18 15:15:07]Back upping employees... (probíhá zálohování

zam stnanc  )

[2009-03-18 15:15:07]Backup employee:1[Head office] (zálohovaní

zam stnance)

[2009-03-18 15:15:08]1[Head office]Backup employee information completed,

Records:1, Read successfully:1 (zálohování zam stnance prob hlo úsp šn )

[2009-03-18 15:15:08]1[Head office]Backuping fingerprints... (probíhá

zálohování otisk  prst )

[2009-03-18 15:15:08]1[Head office]Backup employees and fingerprints

completed! (zálohování zam stnanc  a otisk  prob hlo úsp šn )
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Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

3.1.12   Obnovení zam stnance (Resume Employee)

Uploadování informací o zam stnanci a jeho o otiscích z po íta e do terminálu.

Klikn te na tla ítko [Resume Employee]. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

V hlavním okn  se zobrazí následující informace:

Poznámka: 1. Ujist te se, že uživatelské ID existuje v terminálu.

2. Obnovování zam stnance je možné zastavit kliknutím na tla ítko [Stop]

v pravém dolním rohu.

3.2   Dohled nad záznamy

Za ízení umož uje získávání záznam  z terminálu v reálném ase.

19 15:08:07]Get back employees... (probíhá obnovení zam stnanc )

[2009-03-19 15:08:07]Get back employees:1[Head office]

1[Head office]No such ID existed, recovery failed! (obnovení zam stnanc  se

nezda ilo z d vodu neexistence ID)

[2009-03-18 15:16:37]Get back employees... (probíhá obnovení zam stnanc )

[2009-03-18 15:16:37]Get back employees:1[Head office]

[2009-03-18 15:16:38]1[Head office]Get back employees completed (obnovení

zam stnanc  dokon eno)
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3.2.1   Aktivace režimu real-time (Activate Realtime)

Klikn te na tla ítko [Activate realtime], zobrazí se stavová lišta se zprávou:

Reading attendance records… (probíhá na ítání záznam  o docházce)

Nyní je terminál ízen softwarem a obnovuje si data každých 5 sekund. Nyní je

možné prohlížení záznam  v reálném ase [Real-Time Monitoring Records Information]

následujícím zp sobem:

Jakmile si zam stnanec ozna í p íchod/odchod, tak se zaznamenaný po et

íchod /odchod  [Check-in Times] / [Check-out times] zvýší o jednu položku. Což je

v reálném ase zobrazeno. Sou asn  se zobrazí následující okno s t mito parametry:

ID zam stnance (Employee ID), jméno (Name), odd lení (Department) a pozice

(Positron):
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3.2.2   Vypnutí režimu real-time

Klikn te na tla ítko [Prohibit real-time] pro zastavení real-time monitoringu. Na

displeji se zobrazuje as spušt ní a ukon ení real-time monitoringu v okn  [Real-Time

Monitoring Records Information] :

3.3   Správa zam stnanc  (Employees Management)

Okno pro správu zam stnanc  vypadá následovn :

3.3.1   P idání zam stnance (Add Employee)

Klikn te na tla ítko [Add Employee], otev ete okno [Add/modify employee info],

které se skládá ze dvou stránek: Základní informace (Basic info) a Registrace otisku

(fingerprint registration):
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[Basic info]: Okno slouží pro editace základních informací o zam stnanci.

   Poznámka: íslo (No.) je v systému jedine né a na jeho prvním míst  nesmí být

rovno 0.

K údaj m zam stnance je také možno p idat obrázek. P idávání obrázk  je možné

dv ma zp soby:

Zp sob .1: Klikn te na ikonu [ ], zvolte obrázek/fotografii zam stnance, která je
uložena v PC a otev ete okno pro editaci [Edit picture]:
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Klikn te na tla ítko [View] pro výb r fotografie a fotografii vyberte. Potom klikn te

na tla ítko [Save] pro uložení:

Zp sob .2: Pro získávání fotografií je možné provést instalaci kamery. Ujist te se,

že je kamera nainstalována na PC.

Klikn te na ikonu [ ], otev ete okno pro snímání fotografií [Pictures shooting]:
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Zvolte kameru a klikn te na tla ítko Sejmout obraz [Take Pic].

Editaci fotografie prove te pomocí funkce [Cut-down] a potom klikn te na tla ítko

[Save] pro uložení.

Klikn te na ikonu [ ] pro smazání fotografie zam stnance.
Registrace otisku prstu [Fingerprint registration]:

Použijte externí USB te ku otisk : OA99+ pro sejmutí otisku.

Pokud p ipojení te ky otisk  prst  prob hlo úsp šn , displej by m l zobrazit

zprávu: „Connect to the fingerprint sensor reader successfully!“. P iložte prst ke

scanneru te ky:
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Klikn te na tla ítko [Enroll] pro sejmutí otisku.

Klikn te na tla ítko [OK] pro uložení nebo na tla ítko [Cancel] pro zrušení operace.

3.3.2   Modifikace zam stnance (Modify Employee)

Tato operace se provádí v okn  [Add/Modify employee Info].

3.3.3   Smazání zam stnance (Delete Employee)

Vymazání zam stnance z databáze.

Zvolte zam stnance v seznamu info (je možno zvolit kteréhokoli ze zam stnanc

prost ednictvím tla ítek [Shift] nebo [Ctrl] na klávesnici po íta e). Klikn te na položku

Smazat zam stnance [Delete Employee] pro smazání zvoleného zam stnance.

3.3.4   P esun odd lení (Transfer Department)

Zvolte zam stnance a potom klikn te na tla ítko [Transfer Department]. Zobrazí se

okno [Employee Transfer]:
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Zvolte odd lení a potom klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na

tla ítko [Cancel] pro zrušení operace.

3.3.5   Nastavení práv (Set Privilege)

Zam stnanec m že být uploadován pouze na autorizovaný terminál.

Zvolte zam stnance ze seznamu (info) - je možné vybrat kteréhokoli zam stnance

pomocí tla ítek [Shift] nebo [Ctrl] na klávesnici po íta e. Klikn te na tla ítko [Set

privilege]. Zobrazí se okno [Set privilege]:
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Zvolte terminál a potom klikn te na tla ítko [OK] pro uložení.

K zam stnanci autorizovaný terminál se nachází ve sloupci [Unit]:

3.3.6   Kopírování práv (Copy Privileje)

Kopírování práv ze zam stnance A na zam stnance B. Oba zam stnanci pak mají

stejná práva.

Zvolte zam stnance ze seznamu zam stnanc  (je možné vybrat kteréhokoli

zam stnance pomocí tla ítek [Shift] nebo [Ctrl] na klávesnici po íta e). Klikn te na

tla ítko [Copy Privilege]. Zobrazí se okno funkce [Copy Function and Privilege]:

Zadejte ID zam stnance a potom klikn te na tla ítko [ ] pro procházení práv
daného zam stnance [Set privilege]:

Otisk prstu Judy je uložen v jednotce .1
Otisk prstu Michaela je uložen v jednotce .1 a .2
Otisk prstu Lizzy je uložen v jednotce .2
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Klikn te na tla ítko [Cancel] pro odchod z režimu [Set privilege]. Potom klikn te na

tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro zrušení operace.

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

3.3.7   Stažení otisku prstu (Download FP)

 Stažení otisku prstu z terminálu do softwaru.

Zvolte zam stnance ze seznamu zam stnanc  (je možné vybrat kteréhokoli

zam stnance pomocí tla ítek [Shift] nebo [Ctrl] na klávesnici po íta e). Klikn te na

tla ítko [Download FP]. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

    V hlavním okn  se zobrazí následující informace:

3.3.8   Uploadování zam stnance a otisku prstu (Upload employee & FP)

Uploadování otisku prstu a zam stnance do terminálu.

Zvolte zam stnance ze seznamu zam stnanc  (je možné vybrat kteréhokoli

zam stnance pomocí tla ítek [Shift] nebo [Ctrl] na klávesnici po íta e). Klikn te na

tla ítko [Upload Employee & FP]. Zobrazí se následující okno:

[2009-03-18 16:18:44]Download fingerprint... (probíhá stahování otisku)

[2009-03-18 16:18:44]Download fingerprint:1[Head office]

[2009-03-18 16:18:44]1[Head office]Can not connect to the T&A machine (spojení

s jednotkou T&A se nezda ilo)
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Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

V hlavním okn  se zobrazí následující informace:

3.3.9   Mazání zam stnance z jednotky (Delete from Unit)

Mazání zam stnanc  z jednotky prost ednictvím softwaru.

Zvolte zam stnance ze seznamu zam stnanc  (je možné vybrat kteréhokoli

zam stnance pomocí tla ítek [Shift] nebo [Ctrl] na klávesnici po íta e). Klikn te na

tla ítko [Delete from Unit]. Zobrazí se následující okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

V hlavním okn  se zobrazí následující informace:

3.3.10   Kontrola zam stnance (Employee Checking)

Vyhledání informací o zam stnanci.

[2009-03-19 15:10:18]Upload employees and fingerprints... (probíhá uploadování

otisku prstu a zam stnance)

[2009-03-19 15:10:18]Upload employees and fingerprints: 1[Head office]

[2009-03-19 15:10:19]1[Head office]Upload employee and fingerprint completed

(uploadování otisku prstu a zam stnance dokon eno)

[2009-03-19 15:11:21]Delete the employee from the device... (probíhá mazání

zam stnance z jednotky)

[2009-03-19 15:11:21]Delete the employee from the deviece:1[Head office]

[2009-03-19 15:11:22]1[Head office]Delete the employee from the device

completely (mazání zam stnance provedeno)
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Vyhledání informací o zam stnanci employee ID), jména (Employee Name) a

terminálu (Terminal). Klikn te na položku [Check Employee].

3.3.11   Správa odd lení (Department management)

esu te kurzor na seznam odd lení a potom klikn te pravým tla ítkem myši.

Zobrazí se následující menu:

idání odd lení [Add dept]

Klikn te na položku [Add dept]. Zobrazí se okno pro zadání názvu odd lení [Input

Odd lení Name]:

Zadejte název odd lení. Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na

tla ítko [Cancel] pro zrušení operace.

Modifikace odd lení [Modify dept]

Zvolte odd lení, které chcete modifikovat. Klikn te na položku [Modify dept].

Zobrazí se okno pro zadání názvu odd lení [Input Odd lení Name]:

Zadejte název odd lení. Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na

tla ítko [Cancel] pro zrušení operace.

Smazání odd lení [Delete dept]

Zvolte odd lení, které chcete smazat. Pravým tla ítkem myši klikn te na položku

Smazat odd lení [Delete dept]. Zobrazí se následující okno:
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Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro

zrušení operace.

Poznámka:
Menu dostupné pravým tla ítkem myši:

3.4   Správa záznam  (Record Management)

3.4.1   Vyhledání záznamu (Record Search)

Nastavte po áte ní a koncové datum:
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Klikn te na tla ítko [Search record] pro vyhledání zázanamu.

3.4.2   Export záznamu (Export Rekord)

Nastavte formátu souboru pro export.

Formáty pro export: Je možné nastavit 3 formáty – textový soubor (.txt), soubor

CSV (.csv) a Excelový formát (.xls).

Výb r pro export: Zatrhn te položky, které chcete exportovat.

Formát asu: Je možno volit ze ty  formát :

Délka ísla zam stnance (Employee No.): Defaultní hodnota je 6 íselných znak .

Symbol mezery (Space symbol): Slouží pro odd lování polí.

Po dokon ení nastavení, klikn te na položku Export záznamu [Export record],

otev ete okno Uložit jako [Save as], zvolte adresá  pro uložení, vložte jméno souboru a

klikn te na tla ítko Uložit [Save]. Objeví se následující výzva:
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Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení.

3.5   Nastavení systému (System settings)

Klikn te na ikonu [ ] v levém horním rohu, zobrazí se následující menu:

3.5.1   Nastavení základních parametr  (Basic parameter settings)

Klikn te na položku [Basic Parameter Setting]. Zobrazí se okno:

Zpožd ní vyhodnocení komunikace portu COM (1-5 sekund) - Com port

Communication delay time (1-5) sec.: Defaultní as je 3s.

Zpožd ní vyhodnocení komunikace sí ového portu (1-20 sekund) - Network

Communication delay time (1-20) sec.: Defaultní as je 5s. Význam zatrhávacích polí:

 P i selhání komunikace automaticky ukon it probíhající operaci

(Communication failed, automatically exit current operation): Pokud je timeout delší než

zpožd ní komunikace (Communication delay time), dojde k jejímu automatickému

erušení.
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 Smazat data po stažení (Clear the data after downloading): Po dokon ení

stahování záznam  dojde k automatickému smazání záznamu v jednotce.

Klikn te na tla ítko [OK] pro uložení nastavení.

3.5.2   Nastavení stavu T&A (T&A Status setting)

Klikn te na volbu [T&A status setting], zobrazí se okno [T&A status setting]:

Klikn te na stav, který chcete modifikovat. Vložte popis tohoto stavu.

Znovuna tení zvoleného terminálu [Retrieve from the selected terminal]

Upload zvoleného terminálu [Upload to the selected terminal]

3.5.3   asové stahování záznamu (Timing Downloading Rekord)

Klikn te na položku [Timing Downloading Record]. Zobrazí se okno [Timing

Downloading Record]:

Povolení této funkce se provádí tla ítkem [Run Timing Download Record]. Je

možné nastavit 5 asových bod .

Pro nastavení použijte tla ítka [ ]. Potom klikn te na tla ítko [Add] pro p idání
asu k [Downloading Time].
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Klikn te na tla ítko [OK] pro uložení nastavení.

3.5.4   Správa hesel (Management PWD Setting)

Klikn te na položku [Management PW Setting]. Zobrazí se okno [Modify

management password]:

Staré heslo [Old password]: Defaultní heslo je prázdné.

Zadejte platné heslo, které se používá k p ihlášení do systému. Pokud je heslo

nesprávné, obrazí se okno:

Klikn te na položku [OK] a zadejte heslo znovu.

Nové heslo [New Pwd]: Heslo, které chcete nastavit.

Potvrzení hesla [Confirm Pwd]: Vložte nové heslo znovu pro potvrzení.

Pokud se heslo (Pwd) liší od nového hesla, zobrazí se výzva:

Klikn te na položku [OK] pro nové potvrzení hesla.

Po dokon ení modifikace klikn te na položku [OK] pro uložení nového hesla.

Zobrazí se zpráva:

3.5.5   Nastavení propojení databáze (Database linking setting)

Klikn te na položku [Database linking setting]. Zobrazí se okno s nabídkou

možností propojení [Data Link Properties]:
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Klikn te na položku [ ] vedle položky [1. Select or enter a database
name:] pro výb r adresá e k propojení databáze. Zvolte název databáze.
Klikn te na tla ítko [Open] pro potvrzení propojení databáze a odchod do
nastavení vlastností propojení databáze [Data link properties]. Pokud není
v databázi nastaveno jméno uživatele [User name] a heslo [password], je
nutno tyto položky zadat v menu [2. Enter information to log on to the
database]. Po dokon ení klikn te na položku test komunikace [Test
connection] pro odzkoušení funkce. Zobrazí se okno:

Klikn te na položku [OK], zobrazí se op t okno [Data link properties]. Klikn te na

položku [OK], Zobrazí se zpráva:

3.5.6   Opušt ní systému (Exit system)

Klikn te na položku [Exit system]. Zobrazí se okno:

Klikn te na tla ítko [OK] pro potvrzení nebo klikn te na tla ítko [Cancel] pro
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zrušení operace.

3.6 Konfigurace uživatelského rozhraní (User interface configuration)

3.6.1 Barva skinu rozhraní (Interface skin color)

Pro zm nu barvy skinu stiskn te tla ítko [ ]. Design odpovídá stylu systému

Windows XP.

3.6.2   Zm na jazyka softwaru (Change the software language)

Zvolte jednu z jazykových možností: [ ].

3.6.3   Nastavení tla ítka Rychlého p ístupu (Set quick access buton)

esu te kurzor na ikonu Synchronizace asu [Synchronize time]. Pomocí pravého

tla ítka myši klikn te na tuto ikonu. Zobrazí se výzva:

Klikn te na položku P idat lištu Rychlého p ístupu [Add to Quick Access Toolbar].

Nyní je v lišt  na displeji zobrazeno tla ítko (quick access buton):

esu te kurzor na Tla ítko rychlého p ístupu (Set quick access buton). Potom

klikn te pravým tla ítkem myši na toto tla ítko. Zobrazí se výzva:

Klikn te na položku Vyjmout z Lišty rychlého p ístupu (Remove from the Quick

Access Toolbar).
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 Kapitola 4   P íloha

Tato kapitola obsahuje dopl kové informace o

jednotkách T&A v etn  jejich kabelového p ipojení a

postupu snímání otisk  prst .
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4   P íloha
4.1   P ehledové schéma

4.2   Zp soby sejmutí otisku

Správn :

iložte prst jeho st edem ke st edu sníma e

Špatn :

1. Je vhodné sejmout pro každého uživatele otisky dvou prst  pro p ípad, že by

jeden z otisk  p estal fungovat.

2. Prsty p ikládejte ke te ce naplocho tak, aby byl st ed prstu na st edu tecího

za ízení. Prst lehce p itiskn te, aby mohlo být provedeno sejmutí otisku se všemi

detaily.

3. Prsty ke tecímu za ízení p ikládejte vždy pod stejným úhlem a stejným

íliš malá Poloha mimo Poloha mimo Šikmá poloha Kolmá poloha

sty ná plocha st ed (vlevo) st ed (vpravo)
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sm rem.

4. Pokud máte prst vlhký nebo mokrý, nejprve jej vysušte, potom teprve

prove te registraci.

5. Pokud máte prst p íliš suchý, navlh ete jej lehce nebo se dotkn te svého ela

pro zvýšení jeho mastnoty. P itiskn te prst více ke te ce (p íliš vysušený prst m že

mít za následek neostrý obraz otisku).

6. Pro správnou funkci registra ního za ízení se vyhn te mozol m, od eninám a

zran ním prstu.

7. Nejvhodn jší je použít pro registraci palec a potom ukazová ek nebo

prost ední ek.


