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A Gazdasági Főigazgatóság által használt beléptetőrendszer használati leírása.
Kártya olvasása:
A rendszerhez kapcsolt olvasók és kártyák rádiós elven működnek. Ezért a kártyát nem kell az olvasóba
bedugni, vagy az olvasóhoz hozzá érinteni. Az olvasáshoz a kártyát lapjával az érzékelő elé kel tartani néhány
centiméteres távolságban.
Amint az olvasó észleli a kártyát, hangjelzést ad és a visszajelző LED zölden kigyullad. Ezután várakozás
nélkül el lehet távolítani a kártyát, ekkor megtörténik az olvasás, és a kijelző nyugtázza az eseményt.
Ha a kártya nincs érvényesítve az adott olvasón, akkor szaggatott hangjelzés kíséretében a visszajelző LED
pirosan gyullad ki.
Az olvasó a kártyákat csak egyesével fogadja el, ezért több kártyát egyszerre nem lehet felmutatni neki.

Egyszerű belépés kilépés rögzítése:
A belépési, vagy kilépési esemény sikeres beviteléhez először a billentyűzeten ellenőrizni kell, hogy a kilépés
billentyű melletti piros jelzés világít e. Ha nem világít, akkor belépést fog regisztrálni a rendszer, ha világít,
akkor kilépést. A kilépés billentyű megnyomásával a rögzítendő esemény típusa megváltoztatható.
Mindig a billentyűzeten kell először beállítani a kívánt állapotot, és utána használni a kártyát! Ha véletlenül
az olvasás a billentyűk használata előtt megtörténik, ismételjük meg az olvasást a megfelelő
billentyűkombináció használatával.
Egyéb események rögzítése:
A mozgás irányát, és okát a billentyűzet használatával adhatjuk meg a rendszernek. Az olvasókon négy gomb
található. Mindegyik mellett egy LED jelzi, hogy az adott funkció be van-e kapcsolva.

Egy egyszerű belépéshez (például a munkanap kezdetén) nem kell semelyik gombot sem lenyomni, a kártyát
rögtön fel lehet mutatni az olvasónak.
A munkanap végén a távozáshoz a Kilépés gombot kell bekapcsolni, és ezután kell felmutatni a kártyát.
Amennyiben a következő munkanaptól fizetett szabadság kezdődik a Kilépési gomb mellé a Szabadság gombot
is le kell nyomni. (Ekkor mind a Kilépés, mind a Szabadság LED világítani fog.) Ha a következő munkanaptól
nem szabadság, hanem kiküldetés kezdődik, a Kiküldetés gombot kell használni. Mindkét esetben a távollét a
következő belépési esemény napjáig tart.
Ha a dolgozó az adott napon hivatalos ügyben a munkaidő alatt hagyja el a céget, a Kilépés gomb mellé a
Hivatalos gombot kell benyomni. A hivatalos távozás, csak az adott napi munkaidőben lesz elszámolva. Egész
napos távollét esetén a kiküldetésre távozást kell alkalmazni.

