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ELŐKÉSZÜLETEK 

A SZOFTVER LETÖLTÉSE (LITE VERZIÓ) 

A Predor szoftvereket a www.predor.hu weboldalról lehet letölteni telepítői 

bejelentkezést követően. A következő platformokat támogatjuk: 

 Microsoft Windows 7, 8.1, 10 (32 vagy 64 bit) 

 Ubuntu 16.04 LTS 64 bit 

Letöltésnél ügyelni kell a megfelelő platform kiválasztására. A letöltött fájlok 

teljes egészében tartalmazzák a szoftvert, így a telepítés során nincs szükség nagy 

mennyiségű adat letöltésére (mint az online telepítők esetében). 

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE (LITE VERZIÓ) 

A telepítés előfeltételei: 

 Rendszergazda jogosultság a számítógépen – mindenképpen 

rendszergazda módban kell futtatni a telepítőt. 

 Aktív internetkapcsolat – a telepítőprogram bekéri a www.predor.hu 

honlapon megadott regisztrációs adatokat (felhasználónév és jelszó), és 

ellenőrzi is azokat. (Ez akár mobilinternettel is megvalósítható, mivel 

csupán néhány kilobájtos adatcseréről van szó.) 

A fenti feltételeken túl figyelembe kell venni a minimális és ajánlott 

rendszerkövetelményeket is, melyeket a következő táblázat mutat be. Fontos, 

hogy a követelmények függenek a felhasználószámtól és a rendszer 

komplexitásától. Nagy, ezer felhasználót is meghaladó rendszerben az ajánlott 

követelmények is kevésnek bizonyulhatnak. 

Komponens Minimális Ajánlott 

Processzor (CPU) 2 GHz, 2 magos (pl. 

Intel Core i3 vagy azzal 

egyenértékű) 

2,4 GHz, 4 magos (pl. 

Intel Core i5 vagy azzal 

egyenértékű) 

Memória 2 GB RAM 4 GB RAM 

Merevlemez 1 GB 2 GB 

Kijelző 1366x768 felbontás 1920x1080 felbontás 

Hálózat 100 Mbit Ethernet 1000 Mbit Ethernet 

 

http://www.predor.hu/
http://www.predor.hu/
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FIGYELEM! Az Enterprise verzió telepítése magasabb rendszergazdai 

ismereteket igényel, ezért egy másik dokumentációban foglaljuk össze a 

szükséges lépéseket. Ez a dokumentáció is a www.predor.hu oldalról 

szerezhető be telepítői bejelentkezést követően. 

 

LED VISSZAJELZÉSEK 

Helyes működés: folyamatosan világít, 

tápellátás rendben 

Értelmezhető kártyaszám érkezése 

esetén 1 másodpercre felvillan, 

egyébként nem ég. 

Normál állapotban másodpercenként 

egyszer villan 

Relék LED-jei világítanak, ha az adott 

relé meg van húzva. 

 

 

 

ELSŐ LÉPÉSEK 

ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA 

A rendszer első indításkor egy adatbázisválasztó képernyőt jelenít meg. Ezen 

lehetősége van kiválasztani egy már meglévő adatbázist, vagy akár újat is 

létrehozhat. Olyan könyvtárat válasszon, ahová rendszergazdai jogosultságok 

hiányában is lesz a programnak írási joga. Ilyen például a saját Dokumentumok 

(vagy Linuxon home) könyvtár. 

Új adatbázis létrehozásakor a rendszer bekéri a társított rendszerazonosítót, 

melyet a www.predor.hu oldalon lehet igényelni telepítői bejelentkezés után. Ez 

az azonosító egyfajta licenszkulcs, mely mindig az aktuálisan érvényes licenszek 

szerint teszi elérhetővé a funkciókat. Egy későbbi rendszerbővítés során nincs 

más teendő, mint a szoftverben – internetkapcsolat mellett – megnyomni a 

licensz frissítése gombot, és a központi szerverről letöltésre kerül a frissített 

licensz. Az azonosító megadása ingyenes rendszer használata mellett is kötelező. 

A licensz betallózására internetkapcsolat nélkül is van lehetőség. Ekkor a 

weboldalról fájlként kell lementeni a rendszerazonosítóhoz tartozó licenszt, és azt 

be kell tallózni a rendszerazonosítót bekérő oldalon. 

Sikeres adatbázislétrehozás és licenszbeállítás esetén a Bejelentkezés oldalra 

kerülünk. 

http://www.predor.hu/
http://www.predor.hu/
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BEJELENTKEZÉS 

A magyar zászlóra kattintva magyar nyelvre válthat. A további bejelentkezések 

során a szoftver az Ön által utoljára beállított nyelven jelenik majd meg. 

Adatbázis kiválasztáshoz vagy létrehozáshoz kattintson az „Adatbázis-

választás” gombra.  

LITE verzió esetén az adatbázis típusa: SQLite. 

Ha nem választ, akkor a legutoljára megnyitott adatbázist választja ki a 

rendszer. Frissen telepített kliens program automatikusan létrehoz egy 

adatbázist, ha nem választ. 

Alapértelmezett felhasználónév: admin, jelszó: admin 

SZOFTVER FELÜLETE ÉS KEZELÉSE 

A fő menüpontok a fejlécen helyezkednek el. Ezekre kattintva bal oldalon 

listázódnak az almenük. 

Predor logóra kattintva visszajut az áttekintés oldalra.  

Kijelentkezés a „logout” ikonnal lehetséges.  

Alatta a  nyilakkal a böngészőkhöz hasonlóan léptethet előre 

és vissza az előzőleg megnyitott ablakok között.  

A fejléc jobb oldalán intelligens gyorskereső segítségével megkeresheti a 

kívánt funkciót, menüt. 

 

Riasztás esetén a fejléc színe pirosra vált, a gyorskereső helyén lenyithatja a 

riasztás értesítők, melyekkel további műveleteket végezhet. 

Az Upload gomb sárga színűre vált, ha bizonyos változtatások feltöltésre 

várnak. (Bővebben az upload menüben…) Táblázatok szürke fejlécében az oszlop 

címére kattintva az oszlop tartalma szerint rendezhető a táblázat (kivétel a 

monitorozás ablak). Az oszlopok szélessége változtatható. 

Szűrők: a szűrési feltételeket elmentheti a mentés ikonnal , és később egy 

kattintással betöltheti . Akár a kezdő oldalon is rögzítheti a mentett szűréseit. 

A jobb áttekinthetőség kedvéért a szűrő „dobozok” elrejthetők. 

Szerkesztés gomb: egyes felületeken az áttekinthetőség kedvéért minden 

paraméter látható. A véletlen módosítások elkerüléséért szükséges a 

„szerkesztés” gombbal engedélyezni a módosításokat. Egyes menükben a 

„drag and drop” funkciót is ez aktiválja. 
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MONITOR FŐMENÜ 

ÁTTEKINTÉS 

A szoftver kezdő képernyője az Áttekintés menü, mely gyors áttekintést nyújt 

a rendszer fontos eseményeiről. Az egyes csempék nagyíthatók vagy rájuk 

kattintva az adott menüre navigálnak a részletes információk megtekintéséhez. 

Különböző menükben a „kitűzés”   ikonra kattintva a mentett szűrések, 

profilok gyorselérésű linkként rögzülnek az áttekintés nézeten. Ezek a linkek a 

„Gyorselérés” keretben találhatók, melyekre kattintva a kezdő oldalról elérhetjük 

az általunk mentett szűrési feltételeket vagy profilokat. 

 

A kezdeti lépések csempe végig vezeti a kezdő felhasználót rendszer 

konfigurációs lépéseken. A már elvégzett lépések mellett zöld pipa jelenik meg, a 

soron következő lépés kiemelve, bekarikázva látszik. 

 

 

 

TIPP: Az egyes beállítási lépések után egyszerűen visszatérhetünk erre az 

ablakra a „vissza” gombbal. 
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A következő linkekre kattintva a dokumentum megfelelő pontjára 

ugorhat: 

1. lépés:  Rendszer alapértelmezések 

2. lépés:  Vezérlők 

3. lépés:  Licensz aktiválása 

4. lépés:  Ajtók és térképek 

5. lépés:  Jogosítási csoportok 

6. lépés:  Felhasználók és részlegek 

7. lépés:  Jogosítási zónák 

8. lépés:  Időprofilok 

9. lépés:  Jogosultságok 

10. lépés:  Jogosultságtérkép 

MONITOROZÁS 

A Monitorozás ablak a rendszer valós idejű megfigyelésére szolgál, az 

események időrendi sorrendben frissülve kerülnek a listába. Ez egy univerzális 

ablak, melyben megtekinthetők az események mellett a felhasználók fényképei, 

az átjárók aktuális állapota is.  

A menü egyszerűen személyre szabható, így őrök, üzemeltetők vagy 

menedzserek számára is a saját igényeiknek megfelelő információkat szolgáltatja 

az ablak. 

Új monitor profilok létrehozásával saját igényeinkre szabhatjuk valós idejű 

eseménylistát. Megválaszthatjuk számunkra érdekes esemény típusokat, 

megfigyelni kívánt területeket és a riasztások megjelenítési módját is. 

A profil szerkesztése ablakban a kitűzött riasztások lehetőséget kiválasztva 

multifunkcionális csempéken is megjelennek a riasztások, melyekről közvetlenül 

navigálhatunk a térképre, adatlapokra, stb. 

Az események folyamatos érkezését szüneteltetheti , majd bármikor 

újraindíthatja . 

Az eseménylistában felhasználó neve melleti  ikonra mutatva megjelenik a 

felhasználó fényképe, részlege és jogosítási csoportja.  

A képernyő elrendezését a  ikonokkal változtathatjuk. Három 

különböző nézetből választhatunk: 

Vegyes nézet: az eseménylista mellett az utolsó két azonosított felhasználó 

fényképe is megjelenik. 

Őr nézet: nagyméretű képek és riasztások láthatók, így könnyen ellenőrizhető, 

hogy a kártyatulajdonos és a belépő személy azonosak-e. 
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Eseménylista nézet: ha nincsenek fényképek feltöltve a felhasználókról, 

akkor célszerű a harmadik elrendezést választani. 

 

 

 

TIPP: Jelöljön ki egy esemény sort, majd kattintson a „Művelet” ikonra. Így 

megtekintheti a térképen rögzített ajtók elhelyezkedését, megtekintheti az 

ajtókhoz rendelt kamerák felvételeit, vagy törölheti a hibás helyadatokat. 

 

 

TIPP: Hozzon létre monitor profilt. Így megválaszthatja, hogy milyen 

esemény típusok és mely átjárók legyenek láthatók a profilban. 

 

 

TIPP: Nyissa meg új ablakban a monitorozás nézetet ikonra kattintva, 

így egy külön képernyőn folyamatosan figyelemmel kísérheti az 

eseményeket, miközben például más menükben beállításokat módosít. 

 

Ajtók 

Az ajtók aktuális állapotáról grafikus visszajelzést is kapunk. Jobb egérgomb 

megnyomásával gyorsműveleteket hajthat végre az egyes ajtókon. 

Kezdeményezhet távoli nyitást, megtekintheti az ajtó adatlapját ajtót figyelő 

kamera élőképét. 

Az ajtók aktuális állapotát az alábbi ikonokkal jelöljük: 

  ajtó riasztásban 

ajtó riasztásban, nyitásérzékelő jelzése alapján nyitva 

 lezárt ajtó, de a nyitásérzékelő jelzése alapján nyitva  

  lezárt ajtó 

ajtóbehúzó mágnes nyitva, nyitásérzékelő jelzése alapján csukva 

a jtóbehúzó mágnes zárva, nyitásérzékelő jelzése alapján csukva 
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 ajtóbehúzó mágnes nyitva, nyitásérzékelő jelzése alapján nyitva 

 ajtóbehúzó mágnes zárva, nyitásérzékelő jelzése alapján nyitva 

ajtó vezérlőjével megszakadt a kapcsolat (önállóan működik tovább) 

 

RIASZTÁSOK MEGJELENÍTÉSE ÉS KEZELÉSE 

A riasztások az eseménylistában piros színnel kiemelve jelennek meg, valamint 

a fejléc jobb oldalán legördülő menüben is megtekinthetők az aktuális riasztások.  

A monitoring nézeten a profil szerkesztése ablakban a kitűzött riasztások 

lehetőséget kiválasztva multifunkcionális csempéken is megjelennek a riasztások, 

melyekről közvetlenül navigálhatunk a térképre, adatlapokra, stb. 

 

 

TIPP: A profil szerkesztése ablakban engedélyezze a kitűzött riasztásokat, 

így riasztási csempék jelennek meg az eseménylista fölött, és nyugtázásig 

megmaradnak. A csempék „művelet ikonjával” előhívható a „mutasd 

térképen” és a „mutasd a kamera képet” funkciók. 

 

 

TIPP: A rendszer kameráit az átjárókhoz rendelhetjük, így riasztáskor 

automatikusan megjelenik az érintett átjárót figyelő kamera előképe.  

 

 

 

TIPP: A riasztás helyét térképen is megtekinthetjük.  
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EVAKUÁCIÓS LISTA 

A tűzjelzés pillanatában a rendszer automatikusan evakuálási listát generál a 

bent tartózkodókról. 

Enterprise verzió vásárlása esetén ingyenes mobilalkalmazással kezelhető az 

evakuáció. Az épületen kívüli gyülekezőhelyen megjelent személyeket oldalra 

húzással (swipe-olással) átmozgathatjuk a biztonságban lévők listájába. Így ha 

valaki nem jelent meg a gyülekezőhelyen, akkor az azonnal észrevehető. Sőt, az 

utolsó ismert pozíciója is rendelkezésre áll.  

 

 

 

TIPP: Ha a gyülekezőhelyen elhelyez egy olvasót, és azon tűzriadó esetén 

kötelező olvastatni, akkor az evakuációs listából automatikusan 

kikerülnek a kint megjelent személyek, és ez valós időben frissül a 

mobilapplikációban is. 
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AJTÓK ÉS TÉRKÉPEK 

Ajtók és térképek menüpontban térképek és alaprajzok tölthetők fel a 

megfigyelt területről. Az átjárók, kamerák, vezérlők ikonjai a telepítés helyének 

megfelelően a térképekre húzhatók „drag and drop” módszerrel. 

Az átjáró ikonok mérete és megjelenése testre szabható, valamint az egyes 

ajtók aktuális állapota is látható.  

Ajtólista 

Az első fülön a rendszer átjárói láthatók valós idejű állapot visszajelzéssel. Az 

egyes átjárók ikonjaira kattintva a képernyő jobb oldalán megjelennek az átjáró 

legfontosabb paraméterei és az ajtó időprofiljának előnézete. 

A „profil hozzárendelése” ikonra kattintva dialógus ablak nyílik, melyben az 

előzőleg létrehozott ajtóprofilokat hozzárendelheti egy vagy több ajtóhoz, és 

időintervallumot is megadhat. 

 

 

PÉLDA: Ha kiválasztja az ajtót, és 2016.12.13. 18:00-tól hozzárendeli 

határozatlan időre a „Mindig zárva” profilt, akkor a megadott időpontban 

az ajtó lezáródik, és úgy is marad. Normál jogosultságú felhasználó nem 

tudja kinyitni. 

Jobb egérgombbal kattintva az ikonokra további műveletek végezhetők el. 

Térképek 

Tetszőleges számú térkép fül hozható létre, melyekre a rendszer alaprajzai 

tölthetők fel. A feltöltött térképek mérete tetszés szerint változtatható a 

szabályozó sáv segítségével. 

A feltöltött térképekre „fogd és vidd”, azaz drag and drop módszerrel 

egyszerűen ráhúzhatók az átjárók, kamerák és vezérlők. Az egyes elemek 

ikonjainak megjelenése és mérete is testre szabható. 

A már térképre helyezett elemek mellett  ikon jelenik meg, melyre kattintva 

az ajtó elhelyezkedését láthatjuk a megfelelő térképen. 

Ha egy átjáróról riasztási esemény érkezik, akkor a „show door on map” 

funkcióval az érintett ajtóhoz ugrik a térkép és piros körrel emeli ki az átjáró 

ikonját. 
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ESEMÉNYLISTA 

Az eseménylista ablakban tetszés szerint rendezhetők, szűrhetők az 

események. A beállított szűrési feltételeket menthetjük. 

A mentett szűréseket betölthetjük , vagy akár a műszerfalon is rögzíthetjük 

, így a program indítása után azonnal elérhető lesz. 

A szűrési feltételek beállítása után „szűrők elrejtése” feliratra kattintva a szűrő 

konfigurációs mezőket elrejthetjük. 

Gyorsszűrők alkalmazásával egy kattintással áttekinthetők a fontos 

történések. (Például a „riasztások”, a „mai napon” vagy az „utolsó óra” szűrési 

feltételekre kattintva.)  
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TARTÓZKODÁSI HELY 

A Tartózkodási hely menüben információt kaphatunk az egyes személyek vagy 

csoportok tartózkodási helyéről, illetve figyelemmel kísérhetjük az egyes 

zónákban tartózkodók listáját. 

 

Szűrők segítségével egy kattintással listázhatjuk például a még cégen kívül 

tartózkodó személyeket. A szűrési feltételeket elmenthetjük, majd a mentett 

szűréseket bármikor betölthetjük  vagy rögzíthetjük a kezdőoldalon. A 

jobb áttekinthetőség kedvéért a szűrőket elrejthetjük. 

 

 

TIPP: Egy vagy több személy kijelölése után a további műveletek  ikonra 

kattintva a személyek helyadatai törölhetők vagy módosíthatók. 

 

 

TIPP: Hozzon létre saját megfigyelés profilt, és a  ikonra kattintva 

rögzítse a műszerfalon. Így belépéskor azonnal ellenőrizheti az Ön által 

beállított személyeket, zónákat. 

 

 

TIPP: Ha például nem rendeltetésszerű felhasználás miatt a helyadatok 

tévesek, akkor a „Helyadat megváltoztatása” művelettel tetszőleges helyre 

mozgathatók a kijelölt személyek. 
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FELÜGYELET 

A Felügyelet menüpontban akár 16 kamera élőképét is megtekinthetjük 

egyszerre. Megállíthatjuk a képet, pillanatképet készíthetünk, illetve felvételt is 

indíthatunk.  

A Beállítások/Kamerák menüpontban először fel kell venni a rögzítőket és a 

kamerákat, majd célszerű a kamerákat azokhoz az ajtókhoz rendelni, amelyekre 

irányítva vannak. Beállítható, hogy mikor az érintett ajtón riasztás történik, 

automatikusan jelenjen meg a kapcsolódó kamerák képe az őr monitorján. 

A Felügyelet menüben először csak a „MIND” fül létezik. Ezen belül a bal 

oldalon láthatjuk a rendszer kameráit. Mellette a valós idejű nézeten az aktuálisan 

kijelölt kamera élőképét látjuk, alatta pedig az átjárókat, melyekkel össze van 

rendelve. 

Új profilokat hozhatunk létre külön füleken, melyeken tetszőleges 

elrendezésben, egyszerre akár 16 kamera valós idejű képét is láthatjuk.   

 

A szerkesztés gomb megnyomása után „fogd és vidd” módszerrel 

átmozgathatjuk a képeket más cellákba.  

Ha a kamera képre mozgatjuk az egeret, akkor további műveletikonok jelennek 

meg, így egy kattintással felvételt indíthatunk, pillanatképet készíthetünk vagy 

megállíthatjuk a valós idejű videót.  
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Új ablakban is megnyithatjuk bármelyik profilt. 

KÁRTYÁK KIADÁSA 

Ideiglenes kártyák 

A „kártya kiadása” ikonra kattintva ideiglenes kártyákat adhat ki azok számára, 

akik otthon felejtették az azonosítójukat. A dialógus ablakban a megfelelő 

személy kiválasztása után a felhasználó adatai automatikusan kitöltődnek. Ha a 

felhasználónak több azonosítója van, akkor a helyettesíteni kívántat kell kijelölni. 

Az ideiglenes kártyát egy rendszerolvasó használatával, vagy manuálisan is a 

személyhez lehet rendelni. 

Ha az azonnali feltöltés jelölőnégyzet ki van jelölve, akkor a mentés után a 

feltöltés azonnal megtörténik automatikusan, azaz a kártya rögtön használható. 

Amíg a kiadott ideiglenes kártya aktív, addig a helyettesített kártyát 

letiltjuk, hogy megelőzzük az esetleges visszaéléseket. 
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Vendégek 

A vendégek egyéni jogosultsággal nem rendelkeznek. A vendég beállítások 

menüben először létre kell hozni vendég típust, és meg kell határozni, hogy a 

kártya kiadásának pillanatától meddig aktív, valamint, hogy milyen jogosultság 

szerint közlekedhet. A vendég típus tekinthető úgy, mint egy jogosítási csoport 

vendégek számára. 

 

 Kiadhatunk vendégkártyákat névtelenül is. Nyissuk meg a kártya kiadása 

ablakot, majd ebben jelöljük ki a névtelen kártya jelölőnégyzetet. Ekkor csak a 

vendég típust kell megadni, és olvastatással vagy manuális módon kártyát 

rendelni a névtelen vendéghez. 

 

Ha szeretnénk nyilvántartani vendégeinket, akkor célszerű az adataikat 

felvenni a rendszerbe. Új vendég ablakot megnyitva menthetjük a vendég adatait 

és típusát is, de ezt bármikor megváltoztathatjuk. Még fényképet is fel lehet 

tölteni. A kártya kiadása a szokásos módon rendszerolvasón olvastatással vagy 

manuálisan történik. 
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A kiadott kártyák a típusban meghatározott időtartamig lesznek aktívak a 

kiadástól számítva. 

A kártya visszavétele: ha egy kártyát visszavettünk, akkor az törlődik a 

rendszerből, és kiadhatjuk más vendégeknek. Ha sok kártyát szeretnénk 

visszavenni egyszerre, akkor válasszuk felül a folyamatos visszavétel lehetőséget. 

Ekkor a kijelölt rendszerolvasón, vagy asztali USB-s olvasón sorban be kell olvasni 

a kártyákat, majd megnyomni az OK gombot.  

 

Kártyák története: az ablakban a kijelölt vendég számára eddig kiadott 

kártyákat listázzuk. 

 

BEÁLLÍTÁSOK FŐMENÜ 

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK 

Rendszer alapértelmezések 

Itt végezhetjük el a rendszer alapvető kommunikációs és biztonsági 

beállításait. Az adatok szerkesztését minden fülön engedélyezni kell a 

„szerkesztés” gombbal. 

 

 

FIGYELEM! Fontos, hogy kontrollerek felvétele előtt állítsuk be a 

kommunikációs paramétereket és a vezérlőre vonatkozó 

alapértelmezéseket. 

 

Adjunk meg egy IP cím tartományt. A felvett kontrollereknek automatikusan 

ebből a tartományból fog IP címet osztani a rendszer. 
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A kontrollerek alapértelmezett IP címe: 192.168.0.200 

Vezérlő beállítások 

Ezen a fülön állíthatjuk be a riasztási paramétereket, olvasási módot stb. 

Ezektől az alapértelmezett beállításoktól a kontrollerek konfigurációja során 

egyedileg el lehet térni. 

 

 

TIPP: Érdemes a Vezérlő beállítások fülön megadni a rendszerünkben 

használt értékeket alapértelmezettnek, így a vezérlők beállítása során nem 

kell újra begépelni ezeket. 

 

Vezérlő alapértelmezések 

Fenyegetéskód: Vészhelyzet esetén a kód beütésével lezárt ajtókat is ki lehet 

nyitni. Ajtónként tiltható a funkció a vezérlő beállításokban. 

 

 

FIGYELEM! Zsilip szabályokat is felülbírál a fenyegetéskódkód! 

Elővigyázatosan kell használni! 

 

Mesterkód: A kód beütésével a normál üzemmódban működő ajtók kártya 

nélkül nyithatók. Lezárt ajtókat nem nyitja. Ajtónként tiltható a funkció. 

Nyitásidő: az ajtónyitó relé alapértelmezett tartási ideje 

Mozgássérült nyitásidő: az ajtónyitó relé alapértelmezett tartási ideje azok 

számára, akik a felhasználó szerkesztése ablakban mozgáskorlátozottként 

szerepelnek.  

Riasztás alapértelmezések 

Az itt kijelölt eseménytípusokról szoftveres riasztás fog érkezni. "Erőszakos 

nyitás" és "Túl hosszan nyitva" riasztásokhoz nyitásérzékelő szükséges. Az 

alapértelmezett paraméterek a vezérlő beállítások ablakban ajtónként 

felülírhatók. 

Olvasó alapértelmezések 

A rendszerben általánosan használt olvasó típust és az azonosítás módját 

célszerű megadni. Az alapértelmezett paraméterek a vezérlő beállítások 

ablakban olvasónként felülírhatók. 

Áthaladásfigyelés: az áthaladásfigyelés engedélyezésével a személyek 

helyadata csak akkor kerül frissítésre, ha az érvényes olvastatást követően a 

nyitásérzékelő is jelez, azaz az átjáró kinyílik. Nyitásérzékelővel nem rendelkező 

ajtókon a funkció nem aktiválható. 
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Több lehetőség közül választhatunk: 

 Kártya: csak kártyát kell olvastatni az áthaladáshoz 

 Kártya + PIN: kártya olvastatás után PIN kódot kell beütni az 

áthaladáshoz (PIN után # vagy Enter billentyű) 

 (Felhasználó ID + PIN) vagy kártya: az áthaladás vagy kártya olvastatás 

után, vagy felhasználó azonosító és PIN kód beütése után engedélyezett. 

A felhasználó azonosító a Felhasználók menüben látható. 

o Beütés módja: Felhasználó azonosító után # vagy Enter 

billentyűt kell nyomni, majd PIN kódot ütni  

 (Kártya vagy felhasználó ID) + PIN: kártya olvastatás vagy felhasználó 

azonosító begépelése után PIN kód beütése kötelező 

o Felhasználó ID + PIN beütése: felhasználó azonosító után # 

vagy Enter billentyűt kell nyomni, majd PIN kódot ütni  

 Munkakód + Kártya: munkakód begépelése után # vagy Enter 

billentyűt kell nyomni, majd kártyát olvastatni. Ha nem ad meg 

munkakódot, akkor az adott olvasón alapértelmezett munkakód lesz 

regisztrálva az áthaladáshoz. Ha hibás munkakódot ad meg, akkor újra 

kell próbálkozni. 

  Munkakód + Kártya + PIN: munkakód beütése után # vagy Enter 

billentyűt kell nyomni, ezt követően olvastatjuk a kártyát és gépeljük be 

a PIN kódot. Ha nem ad meg munkakódot, akkor az adott olvasón 

alapértelmezett munkakód lesz regisztrálva. 

Kódtörés védelem 

Az egyes olvasókon aktiválhatunk kódtörés elleni védelmet. Ha a megfigyelt 

területre rövid időn belül sok kód kipróbálásával próbálnak bejutni, akkor az 

adott olvasó meghatározott időre letiltható. 

 

 

PÉLDA: Időablak = 30 mp; Kísérletek = 10; Blokkolt időtartam = 60 mp; 

Ebben az esetben  60 másodpercre letiltjuk az olvasót, ha azon 30 mp-en 

belül 10 érvénytelen próbálkozást hajtanak végre. Beleértve a PIN és 

kártya próbálkozásokat is. 
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Vezérlő jelszó: (felső gomb) a vezérlőkkel történő kommunikációt 

titkosíthatjuk jelszó megadásával, így a felvett vezérlőink csak velünk 

kommunikálnak.  

 

VEZÉRLŐK 

A menü új kontrollerek felvételére és már felvett vezérlők beállítására szolgál. 

A „vezérlők felderítése” funkció segítségével a rendszer automatikusan 

megkeresi a hálózat elérhető vezérlőit, melyeket kijelölve felvehetjük a 

rendszerünkbe. 

A már felvett kontrollerek legfontosabb paramétereit áttekinthetjük táblázat 

nézetben. Az egyes kontrollerekre duplán kattintva, vagy a ceruza ikonra kattintva 

a vezérlő konfiguráció varázsló nyílik meg.  

Vezérlő konfiguráció varázsló 

Az első oldalon elvégezheti az alapbeállításokat. 

 

TIPP: Válassza a sorozatszám megadás mellett a „Provide later” 

lehetőséget. Ezáltal virtuális vezérlőket hozhat létre, melyeken minden 

beállítást elvégezhet akár otthon is, a tényleges sorozatszám ismerete 

nélkül. A helyszínen az előre konfigurált „virtuális” vezérlőket egyszerűen, 

a „replace” funkció segítségével le kell cserélnie a felderítés során megtalált 

kontrollerekre. Ezzel minden beállítás fel is töltődik a valós vezérlőre. 

Szerviz mód: a munkálatok idejére a szabotázs bemenetet tiltja, így 

zavartalanul dolgozhat a vezérlővel. 

Megjegyzés: a mezőbe beírt telepítéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos 

információk a vezérlők listában a kontroller melletti „Infó” ikonra mutatva 

megjelennek 
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Ajtók száma: a kontroller szabadon konfigurálható 1, 2, 3 vagy akár 4 ajtó 

vezérlésére. Mivel az eszköz 4 db Wiegand olvasó bemenettel rendelkezik, ezért 

maximum 2 ajtó 2-irányú vagy 4 ajtó 1-irányú vezérlésére alkalmas. 

Ajtók és olvasók beállítása 

Egyes ajtók beállítása: Ha az egyes szekciókban engedélyezzük az 

alapértelmezett beállítások használatát, akkor a Settings  Global settings  

Controllers menüben beállított értékeket használja a rendszer. 

Ajtó jellege: az átjárók típusa szerint megkülönböztetünk 

 Normál ajtót: a meghatározott nyitási idő alatt a nyitó relét meghúzzuk 

 Bistabil ajtót: érvényes azonosításkor a relét meghúzzuk, és csak a 

következő érvényes azonosításkor engedjük el 

 Sorompót, kaput, forgóvillát: a speciális átjárók esetében kontaktussal 

kezdeményezzük a nyitást, működtetéshez 2 relé szükséges. 

Nyitásérzékelő: bizonyos események ellenőrzéséhez nyitásérzékelő 

szükséges.  

A beépített nyitásérzékelő lehetőséget akkor kell kiválasztani, ha olyan 

ajtóbehúzó mágnest szerelünk fel, melybe nyitásérzékelő is be van építve. Ekkor 

a mágnes az előre definiált nyitásidő alatt végig el lesz engedve az ajtó nyitott 

vagy csukott állapotától függetlenül.  

Áthaladásfigyelés: ha egy átjárón van nyitásérzékelő, és engedélyezzük a 

funkciót, akkor monitorozhatjuk, hogy az olvastatás után a személy valóban 

kinyitotta-e az ajtót. Ha nem, akkor a helyadataiban az fog szerepelni, hogy nem 

lépett át. Ha nyitott ajtó olvasóján többen is olvastatnak, akkor közülük mindenkit 

áthaladóként regisztrálunk. 

 

 

PÉLDA: Egy A zónából B zónába vezető átjárón aktív az áthaladásfigyelés. 

Ha érvényes olvastatás után a nyitási időn belül kinyitja a személy az ajtót, 

akkor helyadatait módosítjuk B zónára. Ha nem nyitja i, A zónában marad. 

 

Mozgáskorlátozott felhasználók számára hosszabb nyitási időt is beállíthatunk 

Olvasónként meghatározhatjuk az azonosítás kívánt módját. 

Billentyűzetes olvasó esetén (Kártyaolvasó + billentyűzet beállítás esetén) 

több lehetőség áll rendelkezésre (lásd Rendszerbeállítások menüben): 

 Kártya: csak kártyát kell olvastatni az áthaladáshoz 

 Kártya + PIN: kártya olvastatás után PIN kódot kell beütni az 

áthaladáshoz (PIN után # vagy Enter billentyű) 



Felhasználói kézikönyv  
 

 

  23 / 72 

 (Felhasználó ID + PIN) vagy kártya: az áthaladás vagy kártya olvastatás 

után, vagy felhasználó azonosító és PIN kód beütése után engedélyezett. 

A felhasználó azonosító a Felhasználók menüben látható. 

o Beütés módja: Felhasználó azonosító után # vagy Enter 

billentyűt kell nyomni, majd PIN kódot ütni  

 (Kártya vagy felhasználó ID) + PIN: kártya olvastatás vagy felhasználó 

azonosító begépelése után PIN kód beütése kötelező 

 Felhasználó ID + PIN beütése: felhasználó azonosító után # vagy 

Enter billentyűt kell nyomni, majd PIN kódot ütni Munkakód + 

Kártya: munkakód begépelése után # vagy Enter billentyűt kell 

nyomni, majd kártyát olvastatni. Ha nem ad meg munkakódot, akkor az 

adott olvasón alapértelmezett munkakód lesz regisztrálva az 

áthaladáshoz. Ha hibás munkakódot ad meg, akkor újra kell próbálkozni. 

  Munkakód + Kártya + PIN: munkakód beütése után # vagy Enter 

billentyűt kell nyomni, ezt követően olvastatjuk a kártyát és gépeljük be 

a PIN kódot. Ha nem ad meg munkakódot, akkor az adott olvasón 

alapértelmezett munkakód lesz regisztrálva. 

Olvasó szerepe: itt állíthatjuk be a FŐBEJÁRATOKAT, illetve a KIJÁRATOKAT 

(Jogosítási zónák menüben is kijelölhetjük a főbejáratokat és kijáratokat). Az 

olvasók tartozhatnak általános átjárókhoz, de beállíthatjuk bármely olvasót 

bejáratnak vagy kijáratnak. Ha kijárat olvasón azonosítja magát egy felhasználó, 

akkor a rendszer adminisztrálja a távozás időpontjával együtt, hogy nincs jelen az 

illető.  

Mesterkód, Fenyegetéskód, Kódtörés védelem: Rendszerbeállítások 

részben kifejtve. 

Ne zavarjanak: Leggyakrabban kapcsolóval vagy távirányítóval aktiválható 

funkció. Amíg aktív, addig az olvasó minden kártyát vissza fog utasítani. Az olvasó 

villogással jelzi is a „Ne zavarjanak” állapotot.  
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AUX beállítások 

Ezen a felületen programozhatja az AUX OUT 1 és AUX OUT 2 relés 

kimeneteket, valamint a bemeneteket. 

Számtalan lehetőség áll rendelkezésre a relék aktiválására, ráadásul a relék 

tetszőlegesen időzíthetőek is.  

AUX kimenetek: 

 AUX bemenet követése: a kiválasztott bemenet állapotát követi 

 Véletlen kiválasztás: a kiválasztott bemenet állapotát követi a 

megadott valószínűséggel. Azaz pl. 10% valószínűséget beállítva, a 

bemenet aktiválása 10%-os valószínűséggel aktiválja az AUX relé 

kimenetet. 

 Nyitásérzékelő követése: addig lesz meghúzva az AUX relé, amíg az 

adott ajtó nyitva van 

 Ajtó nyitása: a kiválasztott ajtó nyitása aktiválja a relés kimenetet a 

beállított időzítés időtartamára 

 Ajtó zárása: a kiválasztott ajtó zárása aktiválja a relés kimenetet a 

beállított időzítés időtartamára 

 Ajtó reléjének követése: a kiválasztott ajtó reléjét követi 

 Ajtózár nyitása: ajtónyitáskor az ajtónyitó relé állapotváltása aktiválja 

az AUX relét a megadott időre 
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 Ajtózár zárása: ajtózár visszazáródásakor az ajtónyitó relé 

állapotváltása aktiválja az AUX relét a megadott időre 

 Ajtózár nyitása/zárása: ajtónyitó relé állapotváltásakor meghúz az 

AUX relé a megadott időre 

 Riasztás az ajtón (kivéve tűz): ha a kiválasztott ajtón riasztás 

keletkezik, akkor a relé a megadott időr meghúz 

 Tűzriadó: tűzriadó esetén az AUX relé is meghúz a megadott ideig 

 Tűzjelzés követése: az AUX relé addig lesz meghúzva, amíg a tűzjelzés 

aktív 

 … kártya olvastatása: tetszőleges kártya olvastatása az adott olvasón 

aktiválja az AUX relét a megadott időre 

 Fenyegetéskód beütése: ha a kiválasztott olvasón fenyegetéskódot 

ütnek be, akkor az AUX relé meghúz a megadott ideig 

 Mesterkód beütése: ha a kiválasztott olvasón mesterkódot ütnek be, 

akkor az AUX relé meghúz a megadott ideig 

 Kódtörés védelem aktiválása: ha a kiválasztott olvasón aktiválódik a 

kódtörés védelem, akkor az AUX relé meghúz a megadott ideig 

 Periodikus: tetszőleges időközönként tetszőleges időre aktiválhatjuk 

az AUX relét 

 Táskaellenőrzés: ha a megadott olvasón táskaellenőrzés jelzés 

keletkezik, akkor meghúz az AUX relé a megadott időre 

 Terület nem üres: ha a terület nem üres, akkor az AUX relé aktiválódik 

 Létszámkorlát elérve: az adott területen a létszámkorlát elérése 

aktiválja az AUX relét  

 Menedzser felhasználó: menedzser felhasználó olvastatása az adott 

olvasón aktiválhatja az AUX relét. 
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Tápegység 

Ha Predor tápegységgel használja a rendszert, akkor folyamatos szoftveres 

értesítést kap az akkumulátor állapotáról és a tápellátásról. Email üzenetben is 

képes jelezni a rendszer a várható akkumulátor meghibásodást.  

ACU datasheet ablakban láthatjuk a becsült szünetmentesítési időtartam 

mellett a mérési eredményeket, áramkimaradásokat is. 

Bekötési rajz 

Ne bajlódjon többé a bekötéssel! Használja a szoftver által generált bekötési 

rajzot, mely az Ön által elvégzett beállításoknak megfelelően, az Ön elnevezéseit 

felhasználva jön létre. Az Ön számára generált bekötési rajzot akár exportálhatja 

is pdf formátumba és ki is nyomtathatja. 



Felhasználói kézikönyv  
 

 

  27 / 72 

 

KATASZTRÓFAVÉDELEM 

Evakuációs beállítások 

Itt evakuációs területeket tudunk konfigurálni, ezáltal tűzriadó esetén 

épületenként végezhető az evakuálás. Ha több épület van egy telephelyen, és az 

egyes épületek tűzjelzés szempontjából függetlenek, akkor ezeket külön 

evakuációs területként vegyük fel. 

Vegyünk fel új területet, nevezzük el, majd nyomjuk meg a szerkesztés gombot. 

Területenként meghatározhatjuk az általános beállításokat. 

Ha az „Ajtók nyitvatartása manuális nyugtázásig” funkció aktív, akkor az 

érintett vezérlők átjárói a tűzjelzés megszűnése után nem állnak vissza eredeti 

állapotukba. A szoftverben az evakuációs folyamat végén nyugtázni kell a 

kiürítést, és ennek hatására állnak vissza az ajtók a normál üzemmódba. 

Ha a „Vezérlők küldjenek egymásnak IP broadcast értesítést tűz esetén” 

funkció aktív, akkor a vezérlők egymást is értesítik a tűzjelzésről, így minden 

érintett ajtó kinyílik akkor is, ha valamelyik vezérlő leszakadt a tűzjelzőhálózatról. 

Ez a működés kikapcsolható, így a vezérlők kizárólag a saját tűzbemenetükön 

fogadott jelzést veszik figyelembe. 

Az egyes területek beállítása során ki kell választanunk az összetartozó 

vezérlőket.  
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Az evakuálásra jogosult operátorcsoportok az aktuális evakuációt 

nyugtázhatják és le is állíthatják. Számukra látható az evakuáció indítása gomb 

az Áttekintés és a Monitorozás felületeken is, mely segítségével manuálisan is 

indíthatnak evakuációt. A dialógusablakban kiválasztható, hogy mely területeket 

szeretnénk evakuálni. 

 

Evakuációtörténet 

Ezen a felületen listázzuk a múltbeli evakuációkat. A részletes listákat újra meg 

lehet tekinteni, és ki is lehet exportálni ezeket. 

KAMERÁK 

A baloldalon láthatjuk a rendszerhez adott kamerákat és rögzítőket.  

Kamera hozzáadásához az „új kamera” ikonra kell kattintani. A dialógus 

ablakban megadjuk a paramétereket, majd az OK gomb segítségével a 

rendszerhez is adtuk az eszközt. 
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Videórögzítő hozzáadása varázslóban történik 3 lépésben. Először a 

videórögzítő paramétereit adjuk meg, majd kiválasztjuk, hogy mely csatornákra 

van szükségünk. Végül az áttekinthetjük hogy megfelelnek-e a beállítások. 

Kamerák összerendelése: minden átjáró mindkét oldalához 

hozzárendelhetünk egy-egy kamerát. Ha a „riasztáskor mutasd” lehetőséget 

engedélyezzük, akkor riasztás esetén az átjáróhoz rendelt kamerák élőképét 

automatikusan megjelenítjük egy felugró ablakban. 

 

A beállítások után nincs más dolgunk, mint a Felügyelet menüben beállítani a 

számunkra megfelelő profilokat. 

Techson és Hikvision eszközökkel kompatibilis a rendszer.  

OPERÁTOROK 

Operátorok alatt a szoftvert használó személyeket értjük. Ne tévesszük össze 

őket a belépőkártyával rendelkező felhasználóknak. 

„Manage groups” ablakban hozzuk létre a megfelelő jogosultsági szinteket 

(operator groups), melyeket menüpontonként állíthatunk.  

Az egyes menüpontokhoz 3-féle hozzáférési szint lehetséges: 

 nincs hozzáférés: amelyik menühöz nincs hozzáférésünk, azt nem is 

tudjuk megnyitni 

 csak olvasásra: olvasási joggal a paramétereket, beállításokat 

megtekinthetjük, de nem módosíthatjuk 

 írás és olvasás: teljes hozzáféréssel minden beállítást módosíthatunk 
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Extra jogosítványok is beállíthatók: 

 Kártyaszámok megtekintése: Ha nincs engedélyezve, akkor a 

felhasználó számára egyetlen menüben sem jelennek meg a 

kártyaszámok 

 Felhasználók PIN kódjának megtekintése: Jogosultság hiányában a 

szoftverben nem láthatók a felhasználók PIN kódjai 

 Minden ajtó megtekintése: ha engedélyezve van, a felhasználó látatja 

a rendszer minden átjáróját 

 Minden kamera megtekintése: ha engedélyezve van, a felhasználó 

látatja a rendszer minden kameráját 

 Távoli ajtónyitás: ha engedélyezve van, akkor a felhasználó szoftverből 

kezdeményezhet távoli ajtónyitást 

 Védett ajtók távoli nyitása: ha engedélyezve van, akkor a felhasználó 

lezárt ajtókat is nyithat távolról 

 Tartózkodási hely alaphelyzetbe állítása: ezzel a jogosítvánnyal 

törölhető a felhasználók aktuális pozíciója 

 Ideiglenes felhasználói kártyák kiadása: ezzel a jogosítvánnyal 

rendelkezők ideiglenes kártyákat adhatnak ki a felhasználók nevére. A 

kiadott kártya rendelkezik a tulajdonosa jogosultságaival. Amíg az 

ideiglenes kártya aktív, addig az eredeti kártya tiltva lesz. 

Az új operátor ablakban az alap adatok mellett szükséges kiválasztani a 

jogosultsági szintet is (operator groups). 

ADATBÁZIS 

Ezen a képernyőn megtekintheti a jelenleg aktív adatbáziskapcsolat adatait. 
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FIGYELEM! A rendszeres adatbázismentés nélkülözhetetlen az 

adatvesztések elkerülésének érdekében. 

 

FELHASZNÁLÓK FŐMENÜ 

FELHASZNÁLÓK ÉS RÉSZLEGEK 

A menü a rendszer felhasználóinak áttekintésére szolgál. Új részlegeket 

hozhatunk létre, rendezhetjük ezeket hierarchikus fába.  

A felhasználókat „drag and drop” módszerrel részlegekbe sorolhatjuk, csupán 

a táblázatból a fa megfelelő részlegére kell húzni a kiválasztott személyeket. A 

módosítások végrehajtásához először engedélyeznünk kell a szerkesztést a 

szokásos ódon.  

 

 

TIPP: Importálja Excel táblázatból egy kattintással minden 

felhasználójának minden adatát! Automatikusan létrejön a részleg fa és a 

jogosítási csoportok is. 

 

 

A táblázatot szűrhetjük név, részleg vagy akár jogosítási csoport szerint is.  

Ha egy alrészleget szeretnénk létrehozni, akkor jelöljük ki a megfelelő 

részleget, majd kattintsunk a + gombra, így az új részleg a kijelölt „alá” fog kerülni 

a fában.  

Fényképek importálása: a felhasználókhoz tartozó fényképeket is 

betallózhatja. Az adott felhasználó fényképének elnevezése legyen azonos 

a felhasználó megjelenített nevével. A fényképeket tömörítse egy ZIP 

állományba, majd egyszerűen tallózza be ezt. 
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FIGYELEM! A részlegek csupán a szervezeti felépítés szerinti 

csoportosításra szolgálnak, a belépési jogokat nem befolyásolják. A 

belépési jogok a jogosítási csoportokra vonatkoznak. 

 

 

TIPP: Spóroljon időt, és ne egyenként mentse a felhasználók kártyáit. 

Jelöljön ki több személyt és kattintson a kártyák hozzárendelése 

lehetőségre, majd olvastassa a kártyákat a megfelelő olvasón. A rendszer 

automatikusan hozzárendeli a kártyákat a személyekhez, nem szükséges 

egyenként menteni azokat. 

 

VENDÉG BEÁLLÍTÁSOK 

Ezen az oldalon a vendégek jogosultságait állíthatja be. Különböző 

vendégtípusokat határozhat meg, melyekhez külön-külön rendelhet 

jogosultságokat. Ezt követően felviheti a rendszerbe a vendégeket, és hozzájuk 

rendelheti a megfelelő típust. Kártyák kiadására a Monitor főmenüben található 

Kártyák kiadása menüpontban lesz lehetősége. 
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KÁRTYALISTA 

A rendszerben nyilvántartott összes kártya áttekinthető ezen a nézeten, 

valamint részletes szűrők segítségével bármely paraméter szerint szűkíthető a 

lista.  

Kártya története: megtekinthetjük, hogy az egyes kártyák mikor, kihez 

tartoztak. Ellenőrizhető többek között az is, hogy ki és mikor rendelte a kártyát a 

tulajdonosához. 

Elveszett kártya: kártya elvesztése esetén „mark as lost” lehetőséget 

kiválasztva a kártyához tartozó összes jogosultság törlődik, és a kártyát 

elveszettként tartja nyilván a rendszer a továbbiakban. Így ha ezzel a kártyával 

próbálna illetéktelen személy bejutni, akkor a rendszer riasztást generálhat. Ha 

kártya előkerül, akkor változtassuk a státuszát „előkerült” kártyára. 

Deaktiválás: a kártyák ideiglenes deaktiválására szolgál, később bármikor újra 

aktiválható a kártya. 

 

BELÉPTETÉSI BEÁLLÍTÁSOK FŐMENÜ 

JOGOSÍTÁSI CSOPORTOK 

A belépési jogok kiosztása előtt célszerű a személyeket „jogosultság 

csoportokba” sorolni, így a belépési jogokat nem kell személyenként kezelni. Ha 

a csoporthoz rendelünk egy új személyt, akkor a csoport belépési jogosultságaival 

automatikusan rendelkezni fog ő is.   

Az egyes csoportokra kattintva listázhatjuk a csoport minden tagját. 
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JOGOSÍTÁSI ZÓNÁK 

A rendszer konfigurációját és felügyeletét jelentősen egyszerűsíti, ha a 

felügyelt területet zónákra bontjuk. Az egyes zónákra egyedi szabályokat 

hozhatunk. Az egyes zónák olvasókból állnak, melyek egybefüggő területeket 

alkotnak. Zóna nem tartalmazhat másik zónát, így egy olvasó nem lehet például 

egyszerre több zónának bejárata. 

Zónák konfigurációja: első lépésként fel kell venni a rendszer zónáit. Ezt 

követően a zónák konfigurációja során átjárónként adjuk meg, hogy a belépési 

pont mely zónából mely zónába vezet. Így egyúttal a rendszer olvasóit is zónákba 

soroltuk megkönnyítve a jogosztást is.  

Bejáratok/kijáratok: bejáratok és kijáratok felvétele elengedhetetlenül 

szükséges a dolgozók munkaidő adatainak nyilvántartásához. A bejáratok 

és kijáratok határozzák meg a felügyelt terület határait.  
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IDŐPROFILOK 

Az alapvető belépési jogosultságok definiálásakor meg kell határozni, hogy ki, 

hol és mikor haladhat át a megfigyelt átjárókon. Időprofilok létrehozásával a 

„MIKOR” paramétert konfigurálhatjuk, azaz időben is korlátozhatjuk az egyes 

belépési pontokon az áthaladást. Az itt létrehozott időprofilokat a jogosultságok 

kiosztása során személyekhez vagy csoportokhoz rendelhetjük. 

Új profil: új időprofil létrehozásakor adjuk meg a profil nevét és azt, hogy mely 

napokon értelmezett. Majd a szerkeszteni kívánt idővonalon határozzuk meg a 

kívánt az idősávot, melyben a belépés engedélyezett. Különböző napokra eltérő 

idővonalakat hozhatunk létre.  

Beállítások másolása: ha egy létező időprofilhoz hasonló profilt szeretnénk 

létrehozni, akkor jelöljük ki a már létező profilt és kattintsunk a „clone profile” 

lehetőségre. Így a már konfigurált paramétereket nem kell újra szerkeszteni, 

csupán az eltéréseket beírnunk. 
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JOGOSULTSÁGOK 

A rendszerben a belépési jogosultságokat személyhez kötjük, nem pedig 

kártyához. Egy személynek több azonosítója is lehet. Ha egy új azonosítót 

rendelünk a felhasználóhoz, akkor azonnal tudja használni a saját 

jogosultságainak megfelelően. 

Jogosultságok kiosztásához kattintsunk az „új jogosultság” gombra. A 

megjelenő ablakban határozzuk meg a jogosultság paramétereit. 

KI?: Az ablakban jelölje ki a megfelelő személyeket vagy jogosítási csoportokat, 

majd kattintson a kiválaszt gombra.  

HOVÁ?: Ugyanezzel a módszerrel válassza ki a megfelelő olvasókat vagy 

zónákat, ahová jogot szeretne adni. 

MIKOR?: Legördülő listából válassza ki az időprofilt. 

A „kijelölt elemek hozzáadása” gomb sárgára vált, jelezve, hogy minden 

szükséges paraméter ki van jelölve. Erre kattintva összegezve láthatja a 

módosításokat. OK gombra kattintva mentésre kerülnek.  
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JOGOSULTSÁGTÉRKÉP 

A jogosultságtérkép segítségével az összes jogosultság gyorsan és egyszerűen 

áttekinthető. Jogosultságok kiosztása után hatalmas segítséget nyújt az 

önellenőrzésben. 

A mátrix oszlopai mutatják a rendszer zónáit és a zónába nem rendezett 

olvasókat.  

A mátrix sorai mutatják a jogosítási csoportokat és a csoportokba nem 

rendezett felhasználókat.  

Az egyes cellákban látható, hogy az adott csoport az adott zónába milyen 

időprofil szerint jogosult belépni. 

 

 

TIPP: cellák kijelölése után jobb egérgombbal kattintva az érvényes 

időprofilokat is megváltoztathatjuk. Ehhez szerkesztés módba kell váltani. 

 

Megnyitás új ablakban: a táblázatot új ablakban is megnyithatjuk, a 

beállítások valós időben frissülnek. Így jogosultságok változtatásakor ki sem kell 

lépni a jogosultságok ablakból ahhoz, hogy a jogosultság térképen 

ellenőrizhessük a változtatásokat.   

A jogosultság térképet Excel táblázatként is exportálhatjuk. 

 

AJTÓPROFILOK 

A rendszerben megadhatunk átjárókra vonatkozó működési módokat, 

melyekhez időbeni érvényességet is kell rendelni. Az üzemmódok a belépési 

jogosultságoktól függetlenül képesek működni. Célszerű alkalmazni ezeket 

például ha egy ajtót meghatározott ideig nyitva vagy zárva szeretnénk tartani 

mindenki számára. 
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Új profil: új időprofil létrehozásakor meg kell határoznunk, hogy mely 

napokon értelmezett. Ezt követően a szerkeszteni kívánt idővonalon válasszuk ki 

a kívánt üzemmódot és határozzuk meg az időintervallumot, melyben 

értelmezett.  

Különböző napokra eltérő idővonalakat hozhatunk létre. Alapértelmezetten a 

teljes idővonalra controlled üzemmód érvényes.  

Üzemmódok: 

Az ajtók a következő üzemmódok szerint működhetnek: 

 Ellenőrzött: normál működési módban az átjárón a feltöltött 

jogosultságoknak megfelelően lehet áthaladni (rendeltetésszerű 

működés). 

 Nyitva: az átjáró nyitva van, azaz az ajtóbehúzó mágnes el van engedve, 

így érvényes azonosító nélkül is át lehet haladni. 

 Zárva: az átjáró zárva van, még érvényes azonosítóval sem lehet 

áthaladni, míg a működési mód meg nem változik. Kivétel ez alól a 

vészhelyzet, például tűz esetén minden ajtó kinyílik. Az átjáró teljesen le 

van zárva, így fennáll annak a veszélye, hogy valaki a helyiségben reked. 

 Csak menedzserek: az átjárón csak menedzser jogosultsággal 

rendelkező felhasználók tudnak áthaladni. A menedzser jogosultságú 

felhasználók listáját a profil hozzárendelése ablakban 

szerkeszthetjük. Más személyek akkor sem tudják nyitni, ha egyébként 

van jogosultságuk az adott területre belépni.  

 Csak kijárás: zárva állapotban az átjáró teljesen le van zárva, így fennáll 

annak a veszélye, hogy valaki a helyiségben reked. Csak kijárás 

üzemmódban ki tudnak menni a felhasználók.  

 Enter bejárás: az átjárók irányfüggően is lezárhatók. Ebben az esetben 

csak be irányban lehet közlekedni. 

 Menedzser -> Ellenőrzött: ebben a működési módban egy menedzser 

jogosultságú személy érvényes olvastatásának hatására változik a 

működési mód. Így a menedzser jogosultsággal rendelkező személy a 

szoftver megnyitása nélkül, a saját azonosítójával változtathat működési 

módot.  

Profil hozzárendelése: az egyes ajtó időprofilokat több átjáróhoz is 

hozzárendelhetjük egyszerre. A dialógus ablakban meg kell adnunk az 

érvényesség kezdetét és végét, valamint megadhatjuk a menedzser 

jogosultsággal rendelkező személyeket is, ha beállítottunk ilyen állapotot. 
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Beállítások másolása: ha a létrehozni kívánt időprofilhoz hasonló már létezik, 

akkor érdemes a létező időprofil beállításait másolni, és az eltérő mezőket 

módosítani. Így a már konfigurált paramétereket nem kell újra szerkeszteni.  

 

Az ajtóprofilok fülön lista nézetben láthatók az alapértelmezett és a létrehozott 

ajtó időprofilok. Ezekre kattintva heti nézeten színkódokkal jelölve láthatóvá válik, 

hogy mely időintervallumokban mely működési módok aktívak.  

Az ajtók fül táblázatos nézeten mutatja az ajtók listáját és az egyes ajtókhoz 

rendelt ajtó időprofilokat is. Itt átjárónként áttekinthetjük az egyes átjárókhoz 

rendelt működési módokat. 

Profiltörténet: megtekinthetjük, hogy az egyes ajtók mikor milyen profilok 

szerint működtek 
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ZSILIP 

Zsilipként összerendelt ajtók közül egyszerre csak egy lehet nyitva.  

A zsilipként működő átjárók általában közvetlenül egymás mellett 

helyezkednek el, így a funkció csak egy vezérlőre kötött ajtók között használható. 

 

 

TIPP: Célszerű alkalmazni olyan környezetben, ahol az egyes területek 

között légnyomás különbséget kell fenntartani. Ilyen lehet többek között 

laboratórium, műtő vagy felfújt sátor sportpályák felett stb. 

 

Beállítások 

Új zsilip szabály létrehozása: 

1. lépés:  Jelölje ki a vezérlőt 

2. lépés:  Nyomja meg a szerkesztés gombot 

3. lépés:  A +„új” ikonra kattintva hozzon létre új területet. Adja meg a 

terület nevét és jelölje ki az ajtókat, melyek közül egyszerre csak 

egy lehet nyitva.  

4. lépés:  Mentse el a beállításokat. 

A funkció működése területenként ideiglenesen felfüggeszthető a „letiltás” 

gombbal.
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HALADÓ BELÉPTETÉS FŐMENÜ 

ANTI-PASSBACK 

Akkor célszerű alkalmazni, ha a terület biztonsági szintjét szeretnénk növelni, 

vagy csupán késztetni szeretnénk a dolgozókat, hogy az átjárókon történő 

áthaladások előtt azonosítsák magukat. Ha ezt nem teszik meg, akár 

blokkolhatjuk is a személyt. 

A funkció lehet „vezérlőszintű” és „globális” is. Ha Lite alapszoftvert 

használunk, akkor vezérlőszintű funkcióként használhatjuk, melyet a „vezérlők” 

fülön konfigurálhatunk. 

Kontrollerszintű beállítások 

A kontrollerszintű anti-passback funkciót egy vezérlőre kötött ajtók között 

valósíthatjuk meg, mivel szerver hiányában a vezérlők nem tudnak kommunikálni 

egymással.  

Anti-passback üzemmód: 

 Csak naplózás: az átjárón áthaladhat a jogosultsággal rendelkező 

személy akkor is, ha előzetesen nem azonosította magát a szükséges 

áthaladási pontokon, de a rendszer figyelmeztetést vagy riasztást 

generálhat az anti-passback szabályt megsértése miatt. 

 Blokkolás: ha a jogosultsággal rendelkező személy előzetesen nem 

azonosította magát a szükséges áthaladási pontokon, akkor a rendszer 

megakadályozza az áthaladást. A blokkolás feloldása nélkül nem tud 

továbbhaladni. 

 Feltartóztatás: az anti-passback szabályok betartására azzal 

ösztönözzük a felhasználókat, hogy szabálysértéskor az adott illetőt előre 

definiált ideig feltartóztatja a rendszer, azaz például 2 percig egy átjárón 

sem tud tovább menni. Így szabálysértés esetén nincs szükség külső 

beavatkozásra és folyamatos felügyeletre sem. 

Riasztás sértés esetén: ha engedélyezzük, akkor anti-passback szabály 

megszegésekor riasztást generál a rendszer. 

 

Új anti-passback terület létrehozása (kontrollerszintű): 

5. lépés:  Jelölje ki a vezérlőt 

6. lépés:  Nyomja meg a szerkesztés gombot, majd állítsa be a megfelelő 

anti-passback üzemmódot 

7. lépés:  Az „új” ikonra kattintva hozzon létre új területet. Adja meg a 

terület nevét és jelölje ki az olvasókat. FONTOS, hogy minden 

területnek rendelkeznie kell legalább egy BE- és egy KI-irányú 

olvasóval. 
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8. lépés:  Adja hozzá a kivételek listához azokat jogosítási csoportokat vagy 

személyeket, akikre a szabály nem vonatkozik, azaz szabadon 

közlekedhetnek.  

9. lépés:  Azonnali visszatérés figyelése: a checkbox aktiválásával tilthatja 

a gyors oda-vissza közlekedést, ezzel megelőzheti, hogy egy 

kártyával több személyt is beengedjenek. 

10. lépés:  Mentse el a beállításokat. 

A funkció működése területenként ideiglenesen felfüggeszthető a „letiltás” 

gombbal. 

 

Globális beállítások 

A globális anti-passback funkció használatához szerveres verzió szükséges, 

mivel a szerver segítségével valósul meg a vezérlők közötti kommunikáció. Az 

anti-passback területeket zónákból építjük fel, ezeket előzetesen létre kell 

hozni.  

Anti-passback üzemmód 

 Csak naplózás: az átjárón áthaladhat a jogosultsággal rendelkező 

személy akkor is, ha előzetesen nem azonosította magát a szükséges 

áthaladási pontokon, de a rendszer figyelmeztetést vagy riasztást 

generálhat az anti-passback szabályt megsértése miatt. 

 Blokkolás: ha a jogosultsággal rendelkező személy előzetesen nem 

azonosította magát a szükséges áthaladási pontokon, akkor a rendszer 

megakadályozza az áthaladást. A blokkolás feloldása nélkül nem tud 

továbbhaladni. 

 Feltartóztatás: az anti-passback szabályok betartására azzal 

ösztönözzük a felhasználókat, hogy szabálysértéskor az adott illetőt előre 

definiált ideig feltartóztatja a rendszer, azaz például 2 percig egy átjárón 

sem tud tovább menni. Így szabálysértés esetén nincs szükség külső 

beavatkozásra és folyamatos felügyeletre sem. 
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Riasztás sértés esetén: ha engedélyezzük, akkor anti-passback szabály 

megszegésekor riasztást generál a rendszer. 

A funkció hatásköre: 

 Csak határon: csak a terület határain szükséges az azonosítás, a 

területen belül már mindenki szabadon mozoghat. 

 Teljes: zónák közötti átjáráskor mindig szükséges az azonosítás 

A kivételek szekcióban kijelölhetünk jogosítási csoportokat vagy 

felhasználókat, akiknek nem kell betartani az APB szabályokat. 

 

Új anti-passback terület létrehozása (globális): 

11. lépés:  Nyomja meg a szerkesztés gombot, majd állítsa be a megfelelő 

anti-passback üzemmódot 

12. lépés:  Az „új” ikonra kattintva hozzon létre új területet, és adja meg a 

terület nevét.  

13. lépés:  A létrehozott területre kattintva a zónák ablak aktiválódik. Itt az 

előzetesen létrehozott zónákból ki kell választani azokat, melyek 

az adott területet fogják alkotni. 

14. lépés:  Ha csak a terület határán kötelező az azonosítás belépéskor, 

akkor válassza a csak határon lehetőséget. Ha a terület zónái 

közötti átjáráskor mindig szükséges az azonosítás, akkor válassza 

a Teljes lehetőséget. 

15. lépés:  Adja hozzá a kivételek listához azokat jogosítási csoportokat vagy 

személyeket, akikre a szabály nem vonatkozik, azaz szabadon 

közlekedhetnek.  

16. lépés:  Azonnali visszatérés figyelése: a checkbox aktiválásával tilthatja 

a gyors oda-vissza közlekedést, ezzel megelőzheti, hogy egy 

kártyával több személyt is beengedjenek. 

17. lépés:  Mentse el a beállításokat. 

A funkció működése területenként ideiglenesen felfüggeszthető a „letiltás” 

gombbal. 

 

PÉLDA: Az épületen belül egyetlen ajtót sem tudunk nyitni, ha nem 

olvastattunk az épületbe belépéskor a főbejáraton. Viszont ha a bejáraton 

azonosítottuk magunkat, akkor bent az anti-passback már nem tartóztat 

fel. 
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MESTERZÁR 

Mesterzár segítségével bizonyos területek gyorsan és egyszerűen lezárhatók. 

A „Master jogosultságú” felhasználó a „mester kód” beütését követően olvastatja 

saját azonosítóját, melynek következtében a területre csak „Mester jogosultságú” 

felhasználók léphetnek be.  

A „Mester jogosultsággal” rendelkezők feloldhatják a lezárást az adott terület 

bármely olvasóján, vagy megfelelő jogosultsággal a kliens szoftverben 

egyszerűen deaktiválható a funkció. 

Beállítások 

Globális szabály esetén tetszőleges zónák területté vonhatók össze, míg 

kontrollerszintű funkció esetén egy terület egy vezérlő olvasóiból kell kialakítani. 

Kontrollerszintű beállítások 

A kontrollerszintű mesterzár funkciót egy vezérlőre kötött ajtók között 

valósíthatjuk meg, mivel szerver hiányában a vezérlők nem tudnak kommunikálni 

egymással. 

Új mesterzár terület létrehozása (kontrollerszintű): 

18. lépés:  Jelölje ki a vezérlőt 

19. lépés:  Nyomja meg a szerkesztés gombot 

20. lépés:  Az „új” ikonra kattintva hozzon létre új területet. Adja meg a 

terület nevét és jelölje ki az olvasókat.  

21. lépés:  A mesterek ablakban kiválaszthatja lezárásra jogosult csoportokat 

vagy személyeket 

22. lépés:  Mentse el a beállításokat. 

A funkció működése területenként ideiglenesen felfüggeszthető a „letiltás” 

gombbal. 
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Globális beállítások 

A globális Mesterzár funkció használatához szerveres verzió szükséges, mivel 

a szerver segítségével valósul meg a vezérlők közötti kommunikáció. A Mesterzár 

területeket zónákból építjük fel, ezeket előzetesen létre kell hozni.  

Mesterzár alkalmazása: a kijelölt mesterzár területen a aktiváláskor 

lezárhatja a területről kivezeti, ill. a területen belüli olvasókat is. 

Új mesterzár terület létrehozása (globális): 

23. lépés:  Nyomja meg a szerkesztés gombot 

24. lépés:  Az „új” ikonra kattintva hozzon létre új területet, és adja meg a 

terület nevét.  

25. lépés:  A létrehozott területre kattintva a zónák ablak aktiválódik. Itt az 

előzetesen létrehozott zónákból ki kell választani azokat, melyek 

az adott területet fogják alkotni. 

26. lépés:  A mesterek ablakban kiválaszthatja lezárásra jogosult csoportokat 

vagy személyeket  

27. lépés:  Mentse el a beállításokat. 

A funkció működése területenként ideiglenesen felfüggeszthető a „letiltás” 

gombbal.  
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LÉTSZÁMKORLÁT 

Bizonyos létesítményekben, rendezvényeken szükséges lehet számon tartani, 

vagy akár maximálni a bent tartózkodók létszámát (például egy esetleges 

katasztrófa helyzet esetére). 

A létszámkorlátokat akár csoportonként is változtathatjuk.  

Beállítások 

Kontrollerszintű beállítások 

A kontrollerszintű létszámkorlát funkciót egy vezérlőre kötött ajtók között 

valósíthatjuk meg.  

Létszámkorlát módszere 

Beállíthatja, hogy mi történjen a létszámkorlát elérésekor. 

 Csak figyelmeztetés: az átjárón áthaladhat a jogosultsággal rendelkező 

személy akkor is, ha ezzel a területen tartózkodók száma meghaladja a 

létszámkorlát beállított értékét.  

 Blokkolás: ha a területen tartózkodók száma elérte maximális 

létszámot, akkor jogosultsággal rendelkező személyek sem léphetnek be. 

 Toleráns (mindkettő): az előző két lehetőség kombinációja, azaz a „csak 

figyelmeztetés” létszámkorlát átlépésekor még csak értesítést küld a 

rendszer, de a „blokkolás” határ elérése után nem enged be több 

személyt. 

Lehetőségünk van meghatározni kivételeket, akik létszámtól függetlenül 

mindig beléphetnek (például a biztonsági őrök). 

Létszámkorlát csoportonként: A „Haladó” gombra kattintva akár jogosítási 

csoportonként is meghatározhatjuk a befogadható személyek számát, de 

egyszerűsített beállítási lehetőségként checkbox-szal aktiválható a beengedhető 
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vendégek maximális száma és az összlétszám, azaz csoporttól függetlenül a 

területen tartózkodók maximális száma. 

Új létszámkorlát terület létrehozása (kontrollerszintű): 

1. lépés:   Jelölje ki a vezérlőt 

2. lépés:  Nyomja meg a szerkesztés gombot, majd állítsa be a megfelelő 

létszámkorlát üzemmódot 

3. lépés:  A + ikonra kattintva hozzon létre új területet. Adja meg a terület 

nevét és jelölje ki az olvasókat. FONTOS, hogy minden területnek 

rendelkeznie kell legalább egy BE- és egy KI-irányú olvasóval. 

4. lépés:  Adja hozzá a kivételek listához azokat jogosítási csoportokat vagy 

személyeket, akikre a szabály nem vonatkozik, azaz szabadon 

közlekedhetnek.  

5. lépés:  A „Haladó” gombra kattintva akár jogosítási csoportonként is 

meghatározhatjuk a befogadható személyek számát, de egyszerűsített 

beállítási lehetőségként checkbox-szal aktiválható a beengedhető 

vendégek maximális száma és az összlétszám, azaz csoporttól függetlenül 

a területen tartózkodók maximális száma. 

6. lépés:  Mentse el a beállításokat. 

A funkció működése területenként ideiglenesen felfüggeszthető a „letiltás” 

gombbal. 

 

Globális beállítások 

A globális létszámkorlát funkció használatához szerver szükséges, mivel a 

szerver segítségével valósul meg a vezérlők közötti kommunikáció. A területeket 

zónákból építjük fel, ezeket előzetesen létre kell hozni.  

Létszámkorlát módszere 

Beállíthatja, hogy mi történjen a létszámkorlát elérésekor. 

 Csak figyelmeztetés: az átjárón áthaladhat a jogosultsággal rendelkező 

személy akkor is, ha ezzel a területen tartózkodók száma meghaladja a 

létszámkorlát beállított értékét.  

 Blokkolás: ha a területen tartózkodók száma elérte maximális 

létszámot, akkor jogosultsággal rendelkező személyek sem léphetnek be. 

 Toleráns (mindkettő): az előző két lehetőség kombinációja, azaz a „csak 

figyelmeztetés” létszámkorlát átlépésekor még csak értesítést küld a 

rendszer, de a „blokkolás” határ elérése után nem enged be több 

személyt. 

Lehetőségünk van meghatározni kivételeket, akik létszámtól függetlenül 

mindig beléphetnek (például a biztonsági őrök). 
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Létszámkorlát csoportonként: A „Haladó” gombra kattintva akár jogosítási 

csoportonként is meghatározhatjuk a befogadható személyek számát, de 

egyszerűsített beállítási lehetőségként checkbox-szal aktiválható a beengedhető 

vendégek maximális száma és az összlétszám, azaz csoporttól függetlenül a 

területen tartózkodók maximális száma. 

 

Új létszámkorlát terület létrehozása (globális): 

1. lépés:  Nyomja meg a szerkesztés gombot, majd állítsa be a megfelelő 

létszámkorlát üzemmódot (Soft, Hard, Soft & Hard) 

2. lépés:  A + ikonra kattintva hozzon létre új területet, és adja meg a terület 

nevét.  

3. lépés:  A létrehozott területre kattintva a zónák ablak aktiválódik. Itt az 

előzetesen létrehozott zónákból ki kell választani azokat, melyek 

az adott területet fogják alkotni. 

4. lépés:  Adja hozzá a kivételek listához azokat jogosítási csoportokat vagy 

személyeket, akikre a szabály nem vonatkozik, azaz szabadon 

közlekedhetnek.  

5. lépés:  A „Haladó” gombra kattintva akár jogosítási csoportonként is 

meghatározhatjuk a befogadható személyek számát, de 

egyszerűsített beállítási lehetőségként checkbox-szal aktiválható 

a beengedhető vendégek maximális száma és az összlétszám, 

azaz csoporttól függetlenül a területen tartózkodók maximális 

száma. 

6. lépés:  Mentse el a beállításokat. 

A funkció működése területenként ideiglenesen felfüggeszthető a „letiltás” 

gombbal.  
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TÖBBKÁRTYÁS NYITÁS 

Fokozottan védett terület esetén megkövetelhetjük, hogy a belépéshez 

egyszerre több személy jelenléte legyen szükséges. A szabályokat olvasókra 

érvényesítjük. 

 Többkártyás csoportok: az átjáró akkor nyílik, ha a megadott 

csoportokból legalább a beállított számú személy jelen van.  

 Kötelező jelenlét: az átjáró csak akkor nyitható, ha az itt beállított 

személyek is jelen vannak. 

 Kivételek: az itt beállított személyek egyedül is kinyithatják az átjárót. 

Beállítások 

Új szabály létrehozása: 

1. lépés:  Jelölje ki az olvasót 

2. lépés:  Nyomja meg a szerkesztés gombot 

3. lépés:  Állítsa be a csoportszabályokat 

4. lépés:  Adja meg a kötelező jelenlétre és a kivételekre vonatkozó 

beállításokat. 

5. lépés:  Mentse el a beállításokat. 

A funkció működése ideiglenesen felfüggeszthető a „letiltás” gombbal. 

VÉLETLEN ELLENŐRZÉS 

Véletlenszerű rendelhető el a rendszer tetszőleges olvasóin vagy zónáin. 

Először az ellenőrzés célját kell kiválasztanunk.  Ez azért fontos, mert a 

táskaellenőrzés és az „egyéb ellenőrzés” logikája alapvetően különbözik. 

Táskaellenőrzés esetén az ellenőrizendő személy nem próbálkozhat újra. Ha 

blokkolás van beállítva, akkor a kiválasztott bemeneten várjuk az átengedéshez 

szükséges kontaktust (rendszerint a biztonsági őr nyom gombot). 

Egyéb ellenőrzés: például mérleg vagy gyárakban ESD ellenőrzés esetén az 

ellenőrizendő személy újra próbálkozhat korlátlanul. Az azonosítást követően a 

beállított időn belül (Időablak) a kiválasztott bemenetre (Jelzés bemenete) meg 

kell érkeznie a kontaktusnak. Egyébként a belépést visszautasítjuk. 

Megadható százalékban az alapértelmezett valószínűség, mely szerint a 

felhasználók véletlenszerűen ellenőrzésre kerülnek. Ettől el is lehet térni, azaz 

egyes csoportok kisebb vagy nagyobb valószínűséggel kerülnek ellenőrzésre, de 

kivételeket is fel lehet venni, akiket soha nem fog feltartóztatni a rendszer. 

Beállítások 

A beállítások szerkesztéséhez kattintsunk a „szerkesztés” gombra. 
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Alapértelmezett valószínűség: ha minden csoportot azonos 

valószínűséggel kell ellenőrizni, és nincsenek kivételek sem, akkor az 

alapértelmezett valószínűség beállítása elegendő. 

Időablak (csak egyéb ellenőrzés esetén): az azonosítást követően a beállított 

időn belül (Időablak) a kiválasztott bemenetre meg kell érkeznie a kontaktusnak, 

mely a mérés sikerességét jelzi. Egyébként a belépést visszautasítjuk. 

Üzemmód: 

 Csak naplózás: az ellenőrzött felhasználó áthaladhat az átjárón, de az őr 

számára jelzi a rendszer, hogy ellenőrizni kell az áthaladót 

 Blokkolás: az ellenőrzött felhasználó nem haladhat át.  

Jelzés bemenete (egyéb ellenőrzés esetén): az azonosítást követően a 

beállított időn belül (Időablak) a kiválasztott bemenetre meg kell érkeznie a 

kontaktusnak, mely a mely a mérés sikerességét jelzi. Egyébként a belépést 

visszautasítjuk. 

Kiengedés módja (táskaellenőrzés esetén): táskaellenőrzés esetén 

véletlenszerűen ellenőrizzük a személyeket, blokkolás üzemmód esetén nem 

haladhatnak át. A biztonsági őr nyomógombbal kiengedheti az ellenőrizendő 

személyeket. Adja meg azt a bemenetet, melyre a kiengedő kontaktust várja. 

AUX jelzés 

Beállítható jelzésadás az AUX OUT 1 vagy AUX OUT 2 relés kimeneteken.  

 

Új szabály létrehozása: 

1. lépés:  Jelölje ki az olvasót, amelyre a szabályt alkalmazni szeretné. 

2. lépés:  Nyomja meg a szerkesztés gombot 

3. lépés:  Adja meg az ellenőrzés célját 

4. lépés:  Adja meg az alapértelmezett ellenőrzési valószínűséget. Ez az 

érték egy listából választható, 0% és 100% is lehet szélsőséges 

esetben. Egyéb ellenőrzés esetén állítsa be az időablakot. 
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5. lépés:  Állítsa be az üzemmódot és a jelzéseket. 

6. lépés:  Ha bizonyos személyek csoportját más valószínűséggel kell 

ellenőrizni, akkor az „új” ikonra kattintva hozzon létre új 

csoportszabályt. Adja meg a szabály nevét, az ellenőrzési 

valószínűséget és az ellenőrizendő csoportokat. 

7. lépés:  Állítsa be a kivételeket, akik sosem kerülnek ellenőrzésre. 

8. lépés:  Mentse el a beállításokat. 

A funkció működése területenként ideiglenesen felfüggeszthető a „letiltás” 

gombbal. 

TOVÁBBIAK FŐMENÜ 

SZOFTVERFRISSÍTÉS 

Amennyiben szoftverfrissítés érhető el, a rendszer értesítést jelenít meg az 

Áttekintésben. A szoftverfrissítés kezdeményezése manuálisan történik. Ehhez 

először is ki kell lépni az esetlegesen futó alkalmazásból, majd a telepítési 

könyvtárban található „Maintenance tool” nevű programot kell elindítani. 

A frissítés előtt érdemes a telepítési könyvtárról biztonsági másolatot 

készíteni. A Mantenance tool kapcsolódik a központi szerverre, és letölti, majd 

telepíti az elérhető legfrissebb verziót. A művelet végeztével a frissített szoftver 

elindítható. 

LICENSZKEZELŐ 

Ha még nem aktiválta a licenszét, akkor az almenük alatt piros figyelmeztető 

sáv jelenik meg, melyre kattintva a licenszkezelő almenübe navigál minket a 

szoftver. 

 

 

FIGYELEM! A licensz aktiválása azon a számítógépen történjen, amelyiken 

a kliens szoftver futni fog. 

 

 

FIGYELEM! A licensz aktiválásához fel kell vennie legalább egy vezérlőt, és 

aktív internetkapcsolatra lesz szükség az aktiválás pillanatában. Az adatok 

vezérlőre feltöltése csak aktív licensszel lehetséges. 
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A licensz aktiválásáig a rendszer nem engedi a felhasználók (és egyéb adatok) 

feltöltését a vezérlőkre. Az aktiválás elutasításra kerül, ha a rendszerazonosítót 

már másik számítógépen is aktiválta.  
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MUNKAIDŐ FŐMENÜ 

A munkaidő-nyilvántartó modul nem egy különálló szoftver, hanem a Predor 

alapszoftver egy modulja, mely licensz vásárlása esetén válik elérhetővé.  

 

 

FIGYELEM! A Munkaidő-nyilvántartó licensz és az alapszoftver 

felhasználószámának meg kell egyezni. 

 

Egyedi munkarendeket állíthatunk be könnyedén, módosíthatjuk a beépített 

munkarendeket is. Grafikus riportok segítségével pillnatok alatt átlátható a 

munkavállalók tevékenysége és esetleg a munkaidő szabályok be nem tartása. 

NAPTÁR ALMENÜ 

Vállalat fül 

A vállalati naptár felületen megadhatjuk, hogy mely napok számítanak 

munkanapnak illetve pihenőnapnak. Beállíthatjuk a nemzeti ünnepeket, és egyéb 

munkaszüneti napokat hozhatunk létre. A változtatásokhoz először szerkesztő 

módba kell váltani. 

A hét első napja: a naptár nézet megjelenítését változtathatjuk. A beállított nap 

lesz a naptár első oszlopa.  

A munkanapokat jelölőnégyzetekkel állíthatjuk. A munkaszüneti napok szürke 

háttérrel, a munkanapok fehér háttérrel jelennek meg a naptárban.  

Az egyes cellákat kijelölve, majd jobb egérgombbal kattintva napcserét is 

kezdeményezhetünk, azaz például egy szombati napot hétfővé nyilváníthatunk, 

így hétfői munkarendet fog elvárni a rendszer.  

Naptípusok kezelése gomb: speciális napokat hozhatunk létre, melyekre eltérő 

munkaidő szabályokat definiálhatunk és eltérő ikonnal jelölhetjük ezeket a 

naptárban. Például munkaszüneti nap, rövidített nap, stb  

A munkanapok jelölőnégyzetek között beállíthatjuk, hogy az általunk 

létrehozott naptípus munkanap-e. 

Ismétlődő ünnepnapok kezelése gomb: például az évente ismétlődő nemzeti 

ünnepeket felvehetjük, így a következő évekre a vállalati naptár előre beállítja a 

munkaszüneti napokat. Megadhatunk egy általunk létrehozott naptípust, 

mely bizonyos időközönként ismétlődni fog.  

Felhasználó fül 

Ezen a felületen egyes dolgozók munkaidő beosztását, szabadságok kiadását 

végezhetjük. 

Az adott személyre kattintva megjelenik a naptárban az illető munkaidő 

beosztása, szabadságai. Ha több személynek szeretnénk szabadságot kiadni vagy 
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műszakba sorolnánk őket, akkor elég egy dolgozó naptárát szerkeszteni, majd a 

megfelelő napokat kijelölve a másolás felhasználóhoz gombra kattintani. Így a 

szabadságokat, műszakba sorolásokat, pihenőnapokat a megnyíló dialógus 

ablakban kiválasztott személyek naptárába másolhatjuk. 

Szabadság vagy pihenőnap egyszerű kiadásához kattintsunk a szerkesztés 

gombra, majd jelöljük ki a megfelelő naptár cellákat. Jobb egérgombbal kattintva 

a kijelölt elemekre legördülő menüből választhatjuk meg a nap típusát. 

Új szabadságtípusokat is létrehozhatunk a „szabadságtípusok kezelése” 

ablakban. 

MUNKAKÓDOK ALMENÜ 

A megfelelő munkaidő-nyilvántartáshoz jogcímeket, azaz munkakódokat kell 

használni. A munkakódok határozzák meg többek között azt, hogy egy adott 

tevékenység munkaidőnek számít-e, fizetett-e.  

99 jogcímet hozhatunk létre. 

A rendszer bármely olvasóján lehet jogcímet kezelni. Billentyűzetes olvasón 

beütjük a tevékenység kódját, majd leolvastatjuk a kártyánkat. 

Új munkakód létrehozása a tevékenység fülön a táblázat alján található 

+ ikonnal történik. A megnyíló dialógus ablakban megadjuk először a tevékenység 

nevét és számát, majd a jelölőnégyzetet bepipáljuk, ha munkának minősül a 

tevékenység. A helyek listából ki kell választani az olvasókat, melyeken 

értelmezett a jogcím. Végül jelölőnégyzetekkel kiválaszthatjuk azokat az 

olvasókat, melyeken alapértelmezett a munkakód.    

Tegyük fel, hogy egy olvasóra be van állítva alapértelmezett jogcím. Ha valaki 

áthaladáskor csak a kártyáját olvastatja ezen az olvasón, és nem üt be jogcímet, 

akkor a rendszer automatikusan az alapértelmezett munkakódot fogja 

elszámolni.  

A helyek fülön olvasónként és zónánként listázhatjuk a munkakódokat. 

 

 

  TIPP: Billentyűzet nélküli olvasón is kezelhetünk jogcímeket. Ha egy 

olvasóra alapértelmezett jogcímet állítunk be, akkor elegendő a kártyát 

olvastatni, és a rendszer az alapértelmezett jogcím szerint könyveli el a 

tevékenységünket.   

 

MUNKAIDŐ-PROFILOK ALMENÜ 

A munkaidő profilok fülön az alapértelmezett és a már konfigurált munkaidő 

profilok listája látható. Az egyes profilok fő paraméterei oszlopokba vannak 

rendezve. 
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A felhasználók fülön pedig áttekinthető, hogy az egyes munkavállalók mely 

munkaidő profilba vannak beosztva, valamint látható a beosztás 

érvényességének kezdő és vég dátuma is.  

Munkavállalók munkarendbe sorolása: „profil hozzárendelése” gombra 

kattintva a dolgozók beoszthatók az előre definiált munkaidő profilokba. A 

dialógus ablakban adjuk meg a munkaidő profilba sorolt felhasználók vagy 

csoportok listáját és a munkarend érvényességi idejét. Az érvényesség beállítását 

egy naptár előnézet is segíti.   

Pótlékok kezelése ablakban definiálhatók túlóra és bérpótlék típusok. Itt 

adható meg a pótlék mértéke is %-ban. (50%-os túlóra pótlék esetén a pótlék 

mértékét állítsuk 150%-ra. 100% jelenti a normál órabért.) 

Profiltörténet ablakban naptár nézeten megtekinthető, hogy a munkavállalók 

mely munkarendek szerint voltak beosztva a múltban. 

Az új profil gombra kattintva munkaidő profilt hozhatunk létre.  

A varázsló első oldalán megadhatjuk a műszakokat és definiálhatjuk a 

munkanapokat. 

Munkanapok megadásakor a következő lehetőségek közül választhatunk: 

 Vállalati naptár: a profil munkanapjai a vállalati naptárban 

meghatározott munkanapok. A munkaidő profil a vállalati naptárban 

végrehajtott napcseréket, bejelölt pihenőnapokat, nemzeti ünnepeket is 

figyelembe veszi. 

 Választott napok: a hét azon napjai fognak munkanapnak számítani, 

melyeket a jelölőnégyzetekben bejelölünk FÜGGETLENÜL a vállalati 

naptárban beállítottaktól. Azonban a munkaidő profil a vállalati 

naptárban végrehajtott napcseréket, bejelölt pihenőnapokat, nemzeti 

ünnepeket figyelembe veszi. 

 Periodikus munkavégzés: a hét napjaitól függetlenül meghatározzuk, 

hogy egybefüggő munkanapot hány egybefüggő pihenőnap követ (a 

periódus kezdő dátumát a profil személyhez rendelése során szükséges 

megadni) 

 Határozatlan: a hét bármely napja lehet munkanap vagy pihenőnap. A 

rendszer az adott napi belépési adatok alapján automatikusan kiválasztja 

a személyhez rendelt műszakok közül a megfelelőt. (Tőbbműszakos 

munkarend esetén célszerű alkalmazni, ha a műszakok beosztása 

változó) 

Műszakok 

A következő műszakbeállítások közül választhatunk: 

 Egy műszak: egy adott napra csak egy munkaidő sáv adható meg. 

Éjszakai műszak esetén a napváltás időpontját a műszak végéhez 

célszerű igazítani. 
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 Több műszak: egy adott napra több munkaidő sáv is megadható. 

Éjszakai műszak esetén a napváltás időpontját a műszak végéhez 

célszerű igazítani. Az egyes napokra eltérő munkaidő szabályokat 

hozhatunk.  

 

 

  TIPP: Nem szükséges előre meghatároznunk a műszakbeosztást, a 

rendszer automatikus illesztési algoritmus segítségével a munkaidő 

adatok alapján műszakba sorolja a munkavállalókat.  

 

Idővonalak: a munkaidő beállításoknál először kijelöljük a napokat, melyekre 

a szabályok értelmezettek. Ha egyes napokon eltérő munkaidő szabályokat 

alkalmazunk, például péntekenként rövidebb a munkanap, akkor adjunk hozzá új 

idővonalat, és jelöljük be, hogy mely napokra értelmezett, majd határozzuk meg 

a szabályokat. 

Munkaidő hossza: nincs meghatározott érkezési és távozási idő, csak a 

naponta ledolgozandó munkaórák számát adjuk meg.  

Munkaidő kezdete és vége: ha megadjuk a munkaidő kezdetét és végét, 

akkor az idővonalon grafikusan is megjelenik a munkaidő. Ebben az esetben az 

érkezésre és távozásra is definiálhatunk további szabályokat 

Maximális napi munkaidő: a megadott maximális napi munkaidőn felül 

végzett munka el fog veszni 

Elfogadott idősáv: a megadott időintervallumon kívül végzett munka “nem 

engedélyezett munkának” minősül. (leginkább rugalmas munkarend esetén 

hasznos) 

Hiányzó távozás: 

Két lehetőség közül választhatunk: 

Az utolsó olvastatás jelenti a távozást: ha a munkavállalónak hiányzik a 

távozás eseménye, akkor az utolsó olvastatását tekintjük távozásnak. 

Fix távozási időpont: ha a munkavállalónak hiányzik a távozás eseménye, 

akkor beállíthatjuk, hogy meddig számítsa a rendszer a munkaidejét. 

Munkaidő sértések: 

Nincs következmény: akkor célszerű választani, ha nincs fix munkaidő és 

nincs törzsidő. Nem regisztrálja szabálytalanságként a késéseket vagy 

napközbeni távozásokat. 

Késés: ha a dolgozó a normál munkakezdés után érkezik, akkor a riportok 

kiemeléssel jelzik a szabálytalanságot. Megadható egy tolerancia, így csak azokat 

a késéseket emeli ki a rendszer, melyek meghaladták a beállított tolerancia 

mértékét. Akkor alkalmazható, ha nincs törzsidő. Nem számít munkaidőnek. 
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Korai távozás: ha a dolgozó a normál munkaideje vége előtt távozik, akkor a 

riportok kiemeléssel jelzik a szabálytalanságot. Megadható egy tolerancia, így 

csak azokat a korai távozásokat emeli ki a rendszer, melyek meghaladták a 

beállított tolerancia mértékét. Akkor alkalmazható, ha nincs törzsidő. Nem számít 

munkaidőnek. 

Törzsidő: a törzsidő alatt a munkavállalónak kötelező a folyamatos jelenlét, 

azaz a munkavégzés legfeljebb engedélyezett szünettel szakítható meg. Ha a 

munkavállaló törzsidő alatt nincs jelen, vagy engedély nélkül távozik, akkor 

riportok kiemeléssel jelzik a szabálytalanságot.    

Munkaidő számítás: 

Munkaidő egység és felkerekítés: a munkaidő egység a ledolgozott 

munkaidő lefelé kerekítésére szolgál, a felkerekítés pedig felfelé kerekíti a 

munkaidőt. (megkönnyítheti az elszámolást és növeli az áttekinthetőséget.) 

 

 

PÉLDA: Ha a munkaidő egység = 1 óra; felkerekítés = 50 perctől; akkor 

például 49 perc munka még 0 órának, de 50 perc munka már 1 órának 

számít. 

 

 

PÉLDA: Ha a munkaidő egység = 30 perc; felkerekítés = 20 perctől; akkor 

például 48 perc munka még 30 percnek, de 52 perc munka már 1 órának 

számít. 

 

 

PÉLDA: Ha a munkaidő egység = 1 óra; felkerekítés = soha; akkor még az 

59 perc időtartamú munka is 0 órának számít. 

 

Minimum napi munkaidő: ha a ledolgozott munkaidő egy adott 

munkanapon kevesebb, mint a megadott érték, akkor munkaidő sértést generál 

a rendszer. 

Elismert idő: ha a munkaidő nagyobb vagy egyenlő, mint a minimum 

munkaidő, akkor az elismert időként beállított érték jelenik meg a jelenléti íven az 

adott napon (napi munkaidő eltérések kiküszöbölésére és a bérszámfejtés 

egyszerűsítésére használható). 

 

PÉLDA: Ha az elismert idő = 8:00, a minimum munkaidő = 6:00, a 

ténylegesen ledolgozott idő = 7:22, akkor az elszámolt munkaidő = 8:00. 
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PÉLDA: Ha az elismert idő = 8:00, a minimum munkaidő = 6:00, a 

ténylegesen ledolgozott idő = 4:48, akkor az elszámolt munkaidő = 0:00. 

 

 

PÉLDA: Ha az elismert idő = 8:00, a minimum munkaidő = 0:00, a 

ténylegesen ledolgozott idő = 0:00, akkor az elszámolt munkaidő = 8:00. 

 

 

PÉLDA: Ha az elismert idő = 8:00, a minimum munkaidő = 6:00, a 

ténylegesen ledolgozott idő = 10:22, akkor az elszámolt munkaidő = 8:00. 

 

Tényleges munkaidő szerinti elszámolás: a rendszer a kalkulált értéknek 

megfelelő munkaidőt ír jóvá az illetőnek. 

Elismert idő: beállíthatjuk például, hogy akkor is 8 munkaórát ismer el a 

rendszer, ha az illető ennél kevesebbet vagy többet dolgozott.   

 

PÉLDA: Minimális munkaidő = 7:30, elismert idő = 8:00. Ebben az esetben 

8 munkaórát számolunk el a dolgozónak a riportokban, ha a munkaideje 

meghaladja a 7 óra 30 percet.  

 

Szünetek 

A következő beállítások szerint kezelhetjük a szüneteket: 

 Fix levonás: Nem fizetett ebédszünet kezeléséhez célszerű használni. A 

megadott értéket a rendszer automatikusan levonja a munkavállaló napi 

munkaidejéből függetlenül attól, hogy valójában mennyi ideig ebédelt. 

Ledolgozott órák számához is köthető a levonás, így megadható, hogy 

például csak 6 ledolgozott órát követően kerüljön levonásra a szünet.   

 Egyéni szünetkezelés: különböző szünet típusok állíthatók be, melyek 

segítségével a felhasználó tényleges tevékenysége alapján kalkulálható a 

munkaidő. Megadható munkakód, az előfeltételként ledolgozandó 

munkaidő. 

Egyéni szünetkezelés esetén a következő beállítások adhatók meg: 

 Munkakód: a munkakód megadásával egyúttal konfiguráltuk azt is, hogy 

az adott szünet beleszámít-e a munkaidőbe, azaz fizetett-e. 

 Kivehető: ledolgozott órák számához is köthető a levonás, így 

megadható, hogy például csak 6 ledolgozott órát követően engedélyezett 

a szünet.   
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 Időpont: beállítható egy idősáv, mely alatt az adott szünet kivehető. 

Akkor célszerű idősávot megadni, ha van definiálva törzsidő. Ha a 

magadott idősávon kívül használják fel ezt a szünetet, akkor jogosulatlan 

szünetnek fog minősülni, és kiemeléssel jelezni fogják a riportok. 

Napi és alkalmi szünetidőtartam 

Külön szabályokat hozhatunk a szünetekre alkalmanként és naponta, 

összesítve is. 

Fizetett szünet munkakód esetén a maximum (sértési küszöb) mellett azt 

is beállíthatjuk, hogy egy bizonyos időn felül már nem fizetjük a szünet 

tevékenységet.  

Így a beállítások fizetett és nem fizetett munkakód esetén részben eltérnek. 

Például nem fizetett 

ebédszünet esetén: 

Napi szünetidőtartam 

 Minimum 

 Maximum 

Alkalmi szünetidőtartam 

 Korlátozott 

alkalomszám 

 Maximum  

 

Például fizetett 

cigarettaszünet esetén: 

Napi szünetidőtartam 

 Fizetett időtartam 

 Maximum 

Alkalmi szünetidőtartam 

 Korlátozott 

alkalomszám 

 Fizetett időtartam 

 Maximum  

 

Napi szünetidőtartam 

 Minimum (fix levonás): nem fizetett szünet esetén megadható egy 

időtartam, mely minden nap fixen levonásra kerül a munkaidőből akkor 

is, ha az illető kevesebb időt töltött szüneten, vagy egyáltalán nem 

használt ilyen munkakódot. Ha a megadott értéknél többet tölt szüneten, 

akkor a tényleges időtartamot vonja le a rendszer. 

 

 

PÉLDA: Ha a fix levonás = 20 perc, a ténylegesen szüneten töltött idő = 12 

perc, akkor a levont érték = 20 perc. 

 

 

PÉLDA: Ha a fix levonás = 20 perc, a ténylegesen szüneten töltött idő = 32 

perc, akkor a levont érték = 32 perc. 

 

 Maximum (sértési küszöb): ha a beállított napi limitnél több időt tölt 

szüneten az illető, akkor a határértéket meghaladó időtartam 

jogosulatlan szünetnek minősül, mely a riportokban munkaidő 

sértésként fog megjelenni. A fizetettséget ez nem befolyásolja. 
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 Fizetett időtartam: fizetett szünet esetén meghatározhatunk egy napi 

határértéket, mely felett nem fizetjük tovább a szünetet. Az ezen felül 

szünettel töltött időt levonjuk a napi munkaidőből. A fizetettség a sértési 

küszöbtől független.  

Alkalmi szünetidőtartam 

 Korlátozott alkalomszám: beállíthatjuk, hogy az adott szünet naponta 

hány alkalommal vehető ki. Az alkalmak számának átlépését kiemeléssel 

jelezzük a munkaidőriportokban.  

 Fizetett időtartam (alkalmanként): fizetett szünet esetén 

meghatározhatunk egy alkalmanként határértéket, mely felett nem 

fizetjük tovább a szünetet. Az ezen felül szünettel töltött időt levonjuk a 

napi munkaidőből. A fizetettség a sértési küszöbtől független. 

 Maximum (sértési küszöb alkalmanként): ha a beállított limitnél több 

időt tölt szüneten az illető, akkor a határértéket meghaladó időtartam 

jogosulatlan szünetnek minősül, mely a riportokban munkaidő 

sértésként fog megjelenni. A fizetettséget ez nem befolyásolja. 

Ha az alkalmanként limit és az alkalomszám összességében nagyobb, 

mint a beállított napi limit, akkor is a napi határértéket vesszük figyelembe. 

Műszakpótlék 

Ha a munkaidő profil pótlékköteles időszakokat is érint, akkor bármely napra 

definiálhatók idősávok, melyekhez kiválasztható az — előzetesen létrehozott — 

pótlék típus és a pótlék mértéke. A munkaidő egység és felkerekítés a „munkaidő 

számítás” szekcióban megadott módon történik. 

Túlóra 

A túlmunkát a következő beállítások szerint lehet kezelni: 

 Nincs túlóra kezelés vagy munkaidő keret: akkor célszerű választani, 

ha a többletmunkát sem túlóraként, sem lecsúsztatható óraként nem 

szeretnénk elszámolni 

 Egyszerű túlóra: egy napra egyféle súlyozású túlóra állítható. Ha 

bejelöljük a „Pihenőnapi munka” jelölőnégyzetet, akkor a pihenőnapon 

végzett munka automatikusan túlóraként lesz elszámolva. Ellenkező 

esetben nem engedélyezett munkaként. 

 Túlórasávok: egy napon belül is létrehozhatók eltérő díjazású 

túlórasávok. Ha bejelöljük a „Pihenőnapi munka” jelölőnégyzetet, akkor 

a pihenőnapon végzett munka automatikusan túlóraként lesz 

elszámolva. Ellenkező esetben nem engedélyezett munkaként. 

 Munkaidőkeret: a napi előirányzott munkaidőt átlagban kell teljesítenie 

a munkavállalónak a meghatározott munkaidőkeret záró időpontjáig. Az 

előirányzott napi munkaidő a konfigurálását a varázsló 2. oldalán 

végezhetjük el. Rugalmas munkarend esetén alkalmazandó, a 

többletmunka rendszerint lecsúsztatható. 
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MUNKAIDŐ RIPORTOK ALMENÜ 

Ha meghatároztuk a munkaidő profilokat és ezeket munkavállalókhoz 

rendeltük, akkor tetszőleges időszakra munkaidő riportokat hívhatunk le. 

A munkaidő riportok a dolgozó munkarendje és tevékenységei alapján 

kalkulálja a munkaidőt, szüneteket, túlórát, munkaidő egyenleget, stb. 

Grafikus riportok segítségével gyorsan és egyszerűen áttekinthetjük az 

időadatokat, és azonnal láthatjuk, ha beavatkozásra van szükség. 

A Havi részletező, a „Napi részletező” és a „Napi aktivitás” riportok 

szerkeszthetők. 

Új riport (felső gomb): ha sok riport fül van nyitva egyszerre, akkor az új riport 

felsőgombra kattintva visszatérhetünk a kezdőképernyőre 

Exportálási lehetőségek 

Csoportos export (felső gomb): itt lehetőségünk van tetszőleges számú 

felhasználó munkaidő adatait exportálni egyszerre, egy kattintással. 

Megadhatjuk a riport típusát, az időszakot, a személyeket, a tevékenységeket. És 

el is menthetjük a konfigurációt. 

 

 

Automatizált riport (Felső gomb): elmentett riportokat, szűréseket 

automatizáltan elküldhetünk emailben.  
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Kezdőképernyő 

Az egyes riportok csempéire kattintva azok új fülön jelennek meg.  

Ha megnyitunk egy riportot, és lehívjuk adott személyekre és időszakra, akkor 

az aktuális beállításainkat a „riport mentése” gombra kattintva elmenthetjük. 

Mentett riportjaink a kezdőképernyő bal oldalán jelennek meg, ezekre kattintva 

azonnal megjeleníthetjük a megfelelőt. 

A grafikus riportokban használt jelölésrendszer: 

: Minden rendben. Az illető ledolgozta az előírt munkaidőt 

: Minden rendben. Az illető ledolgozta az előírt munkaidőt, és a rendszer túlórát 

is jóváhagyott a számára.  

: Az illető ledolgozta az előírt munkaidőt, majd ezen felül nem engedélyezett 

munkát végzett, azaz olyan túlórája van, melyet nem fogadtunk el egyelőre. 

: Az illető mukaidősértést követett el. Késett, túl korán ment haza, nem dolgozta 

le a minimum munkaidőt, vagy törzsidősértést regisztrált a rendszer. 

: A személy az adott napon egyáltalán nem jelent meg, pedig munkanapja lett 

volna. 

: Apróbb szabálytalanság vagy besorolási probléma. Például ha jogosulatlan 

szüneten volt a személy vagy szabálytalan olvastatás miatt nem sorolható be 

műszakba. 

: Az érintett személy szabadságon van. 
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: Az adott időszak még nincs kiértékelve. Például jövőbeli dátum 

: Ha nincs a felhasználóhoz rendelve munkaidő profil az adott napon, és nem 

volt olvastatása sem. Akkor is ez a jel látható, ha többműszakos munkarendben 

dolgozó munkavállaló nem jelent meg, és nincs előre meghatározva, hogy mely 

napokon kell dolgozni, és melyek a pihenőnapok. 

: ha egyáltalán nincs munkaidő profil a felhasználóhoz rendelve az adott napon, 

de volt tevékenysége. 

   

 

TIPP: Hívjunk le egy riportot általános időszakra – pl. tegnap, előző hónap 

– majd jelöljük ki a személyeket. Ha mentjük a riportot, akkor egy 

kattintással elérhetjük majd a megfelelő csoportra vonatkozó adatokat.  

 

Dolgozók havi aktivitása 

Az időszak és a felhasználók kiválasztása után kattintson a futtatás gombra. 

A táblázat fejlécében az időszak napjai, az első oszlopban a felhasználók listája 

látható.  

 

 

TIPP: A táblázat minden cellája, fejléce és a név oszlop elemei linkként 

működnek. Egy cellára kattintva lehívhatjuk az illető napi riportját az adott 

napra, ahol a tevékenységeit szerkeszthetjük is. A fejléc egy napjára 

kattintva a dolgozók napi aktivitása riport nyílik meg, egy névre kattintva 

az adott személy havi aktivitása látható.  
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Napi aktivitás 

A személy és a dátum kiválasztása után a futtatás gombra kattintva lehívható 

a riport.  

A kártyaolvastatások és aktivitás alapján a személy napi idővonalán különböző 

színnel láthatjuk a tevékenységeit. A tevékenységek táblázat egyes soraira 

kattintva az idővonal megfelelő szakaszára ugrunk.   

Alapértelmezetten a következő színeket használjuk: 

 Zöld: fizetett munkavégzés 

 Narancs: szünet 

 Piros: munkaidő sértés (törzsidő sértés, késés, korai távozás, kevés 

munka, jogosulatlan szünet) 

 Citromsárga: túlmunka 

 Kék: nem engedélyezett munka 

A riportban tevékenységenként lebontva látható a számított és elismert idő. A 

számított oszlopban az érkezés és távozás időpontja, valamint a tevékenységek 

alapján kalkulált értékeket láthatjuk.  

 

 

A munkaidő profilban beállított kerekítési és egyéb szabályok miatt az 

elismert idő ettől eltérhet. Az elismert idő jelenik meg a riportokban, és ezt az 

oszlopot használhatjuk fel például bérszámfejtéshez. 

 

Szerkesztés: az adatokat manuálisan is módosíthatjuk, ha a szerkesztés 

gombra kattintunk. Egyes értékek átírása és mentése után minden adatot 



Felhasználói kézikönyv  
 

 

  65 / 72 

újrakalkulál a rendszer. Ha hibát vétettünk, a „visszaállítás” gombra kattintva 

visszaállíthatjuk az eredeti adatokat. 

A munkaidő profil sorában szerkesztés gombra kattintva előhívhat  ikonra 

kattintva elvégezhetjük a műszak besorolást, szabadságnak állíthatjuk be a napot. 

Érkezés és távozás időpontjának szerkesztése és mentése után a teljes napi 

idővonalat újrakalkulálja a rendszer. Mentés előtt a  ikonra kattintva 

újrakalkulálhatjuk az adatokat, majd ha megfelel az eredmény, menthetjük is. 

 

 

PÉLDA: Ha hiányzik az érkezés vagy távozás adat, akkor manuálisan 

megadhatjuk, és a szoftver minden számítást elvégez.  

 

Hétvégi munka: a munkaidő profilban állítottuk be hogy az ünnepnapon 

végzett munkát elfogadjuk-e. A „Munkaidő elfogadása” jelölőnégyzet akkor 

jelenik meg, ha munkanapon dolgozott az illető. Ha be van jelölve, akkor a napi 

munkáját elfogadjuk munka- vagy túlóraként.  

Tevékenységek szerkesztése: a táblázatban a napi tevékenységeket 

láthatjuk időrendben. Egyes eseményekhez tartozik kártyaolvastatás, de vannak 

olyan tevékenységek is – például túlóra – melyek egy időkorlát lejártával lépnek 

életbe. Ezeket a tevékenységeket csak az elismert oszlopban 

szerkeszthetjük. A valós kártyaeseményeket módosíthatjuk, ha kijelöljük a sort 

és a táblázat alján a szerkesztésre kattintunk.  A dialógus ablakban 

megváltoztathatjuk a tevékenység munkakódját, kezdetét és végét is. Új 

eseményt is beszúrhatunk a tevékenységek közé. A szerkesztett események sora 

sárgra változik. 

Dolgozók napi aktivitása 

A „Napi aktivitás” riportban is alkalmazott jelölésrendszert használjuk, és 

ugyanúgy jelenítjük meg a személy idősávját is. A riport nem szerkeszthető, 

áttekintést nyújt egy adott napon a dolgozók tevékenységeiről.  

A részletek gombra kattintva átnavigálhatunk a személy napi aktivitás 

riportjára.  
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A sávok bal oldalán láthatjuk a műszak, munkaidő és jelenlét adatokat. 

 

Havi aktivitás 

A dolgozók havi aktivitása riportban a személy nevére kattintva is lehívható. A 

naptár cellákba duplán kattintva a napi aktivitás riportra ugrunk.  

A naptár jobb oldalán egy kördiagram és statisztika látható a különböző 

tevékenységek összesített értékével együtt.  
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Jelenléti ív 

Egyszerű riport, melyben egy személy tevékenységét listázhatjuk. A 

táblázatban látható az érkezés, a távozás és a ledolgozott idő. A havi összesítést 

is mutat az egyéb fontosabb tevékenységekről. 

Havi részletező 

A riport szerkeszthető, így könnyedén módosíthatjuk a kívőánt adatokat, sőt 

konfigurálható is, azaz az általunk kiválasztott adatokat listázza. 

A futtatás gomb felett legördülő listából kiválaszthatjuk a munkakódokat, 

tevékenységeket, melyek a táblázat oszlopait fogják alkotni. 

A futtatás után az egyes oszlopok fejlécére kattintva rendezhetjük a táblázatot. 

A legalsó sorban az összesített értékeket láthatjuk. 

A havi részletező riport exportálható Excel fájlba.  

 

 

Dolgozók napi részletezője 

A riport szerkeszthető, így könnyedén módosíthatjuk a kívőánt adatokat, sőt 

konfigurálható is, azaz az általunk kiválasztott adatokat listázza. 

Egy adott napra vonatkozó adatokat hívunk le tetszőleges számú személyről. 

A futtatás gomb felett legördülő listából kiválaszthatjuk a munkakódokat, 

tevékenységeket, melyek a táblázat oszlopait fogják alkotni. 

A futtatás után az egyes oszlopok fejlécére kattintva rendezhetjük a táblázatot. 

 

 

TIPP: Ha a fejlécre kattintva csökkenő vagy növekvő sorrendbe rendezzük 

a táblázatot egy tevékenység szerint, akkor például megtudhatjuk, hogy az 

adott napon ki késett legtöbbet, ki dolgozott legkevesebbet stb.  



Felhasználói kézikönyv  
 

 

  68 / 72 

A legalsó sorban az összesített értékeket láthatjuk. 

A riport exportálható Excel fájlba. 

MUNKARENDEK JELLEMZŐI 

A rendszerben 5 előre definiált munkaidő profil van, melyek Magyarországon 

gyakran előfordulnak: kötetlen, rugalmas, időbéres, fix, többműszakos. Célszerű 

teljesen új munkaidő profil létrehozása helyett inkább módosítani egy beépített, 

létező profilt, mely hasonló a beállítandó munkarendhez. A következőkben 

mutatunk néhány konkrét példát. 

Példa - Fix (törzsidő nélkül) 

Hétfőtől péntekig kell dolgozni 8:00-16:30-ig. A munkaidőből levonódik 30 perc 

ebédszünet. 10 perc késés, vagy 10 perccel korábbi hazamenetel esetén nincs 

következmény, de ha ezt meghaladja a szabálytalanság, akkor 

munkaidősértésnek minősül. Maximális munkaidő: 12 óra. 

Ha a túlóra 6:00 után és 20:00 előtt történik, akkor a rendszer automatikusan 

elszámolja. Ezen idősávon kívül végzett munka „nem engedélyezett munka”. 

Hétköznap 50%-os pótlék, hétvégén 100%-os pótlék jár a túlóráért. A munkaidő 

elszámolás perc alapú.  

 Munkanapok: a „vállalati naptár” vagy a „választott napok” lehetőséget 

választhatjuk, ezekben H-P számítson mukanapnak. 

 Munkaidő: 

o Munkaidő kezdete: 8:00, vége: 16:30. Az idővonalon megjelenik a 

normál munkaidő sáv zöld színnel.  

o Maximális napi munkaidő: 12:00 

o Elfogadott idősáv: 6:00-20:00, kék sáv az idővonalon  

 Munkaidő sértés: 

o Késés és korai távozás: tolerancia késés és korai távozás esetén is 

00:10 perc 

 Munkaidő elszámolása: 

o Munkaidő egysége: 1 perc 

 Elismert idő: Tényleges munkaidő alapján 

 Szünetek: Fix levonás 30 perc 

 Bérpótlék: nincs 

 Szeretne túlmunkát kezelni? Igen, egyszerűen, napi szinten 

Példa - Fix (törzsidővel) 

Hétfőtől péntekig kell dolgozni 8:00-16:30-ig. A munkaidőből levonódik 

legalább 30 perc ebédszünet, de ha többet ebédel, akkor annak megfelelő időt 

vonunk le. Törzsidő 10:00-15:00-ig tart, ekkor mindenkinek bent kell lenni, csupán 

ebédszünet engedélyezett. Maximális munkaidő: 12 óra. 

Ha a túlóra 6:00 után és 20:00 előtt történik, akkor a rendszer automatikusan 

elszámolja. Ezen idősávon kívül végzett munka „nem engedélyezett munka”. 
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Hétköznap 50%-os pótlék, hétvégén 100%-os pótlék jár a túlóráért. A munkaidő 

elszámolás perc alapú.  

 Munkanapok: a „vállalati naptár” vagy a „választott napok” lehetőséget 

választhatjuk, ezekben H-P számítson mukanapnak 

 Munkaidő: 

o Munkaidő kezdete: 8:00, vége: 16:30. Az idővonalon megjelenik a 

normál munkaidő sáv zöld színnel 

o Maximális napi munkaidő: 12:00 

o Elfogadott idősáv: 6:00-20:00, kék sáv az idővonalon  

 Munkaidő sértés: 

o Törzsidő: 10:00-15:00, Idővonalon megjeleni a piros sáv 

 Munkaidő elszámolása: 

o Munkaidő egysége: 1 perc 

o Minimális munkaidő nincs 

 Elismert idő: Tényleges munkaidő alapján 

 Szünetek: Egyéni szünetek 

o Munkakód: Ebéd (3) 

o Kivehető: csak ha a munkaidő meghaladja a 6 órát 

o Szünet hossza: minimum 30 perc, maximum 45 perc (törzsidősértés 

küszöb) 

o Időpont: 11:00-14:00 időszakban vehető csak ki (ezen kívül 

törzsidősértésnek fog minősülni) 

 Bérpótlék: nincs 

 Szeretne túlmunkát kezelni? Igen, egyszerűen, napi szinten 

Példa - Időbéres 

Bármikor dolgozhat a hét bármely napján. Annyi munka lesz elszámolva, 

amennyit bent tartózkodik. Nincs ebédszünet, nincs túlóra, nincs bérpótlék. 

Maximális munkaidő: 12 óra. 

A munkaidőt órára kerekítjük, hogy ne kelljen perceket számolni. 1:49 perc 

munka 1 órának minősül, de 1:50 perc munka már 2 órának.  

 Munkanapok: minden nap bejelölhető munkanapnak 

 Munkaidő: 

o Munkaidő hossza: 0:00 

o Maximális napi munkaidő: 12:00 

o Elfogadott idősáv: nincs  

 Munkaidő sértés: nincs teendő 

o Késés és korai távozás: tolerancia késés és korai távozás esetén is 

00:10 perc 

 Munkaidő elszámolása: 

o Munkaidő egysége: 1 óra, felkerekítés 50 perctől 

o Minimális munkaidő nincs 

 Elismert idő: Tényleges munkaidő alapján 

 Szünetek: Fix levonás 0 perc 
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 Bérpótlék: nincs 

 Szeretne túlmunkát kezelni? Nem 

 

Példa - Kötetlen 

Vezetői időbeosztás általában. Munkanapokon 8 órát számolunk el függetlenül 

attól, hogy ténylegesen mennyi időt tölt az irodában az illető. Nincs túlóra, nincs 

bérpótlék. Maximális munkaidő: 12 óra. 

  

 Munkanapok: a „vállalati naptár” vagy a „választott napok” lehetőséget 

választhatjuk, ezekben H-P számítson mukanapnak. 

 Munkaidő: 

o Munkaidő hossza: 8:00 

o Maximális napi munkaidő: nincs 

o Elfogadott idősáv: nincs  

 Munkaidő sértés: 

o Nincs teendő 

 Munkaidő elszámolása: 

o Munkaidő egysége: 1 perc 

o Minimális munkaidő: 0:00 

 Elismert idő: 8:00 óra  

 Szünetek: Fix levonás 0 perc 

 Bérpótlék: nincs 

 Szeretne túlmunkát kezelni? Nem 

Példa - Rugalmas 

Hétfőtől péntekig kell dolgozni 8:00-16:30-ig. A munkaidőből levonódik 

legalább 30 perc ebédszünet, de ha többet ebédel, akkor annak megfelelő időt 

vonunk le. Törzsidő 10:00-15:00-ig tart, ekkor mindenkinek bent kell lenni, csupán 

ebédszünet engedélyezett. Maximális munkaidő: 12 óra. 

Ha a túlóra 6:00 után és 20:00 előtt történik, akkor a rendszer automatikusan 

elszámolja. Ezen idősávon kívül végzett munka „nem engedélyezett munka”. 

Túlóra nincs, helyette munkaidő keret van. Havonta meg kell lennie az átlag napi 

8:00 óra munkának, havonta nullázódik a munkaidő keret. A munkaidő 

elszámolás perc alapú.  

 Munkanapok: a „vállalati naptár” vagy a „választott napok” lehetőséget 

választhatjuk, ezekben H-P számítson mukanapnak. 

 Munkaidő: 

o Munkaidő kezdete: 8:00, vége: 16:30. Az idővonalon megjelenik a 

normál munkaidő sáv zöld színnel 

o Maximális napi munkaidő: 12:00 

o Elfogadott idősáv: 6:00-20:00, kék sáv az idővonalon  

 Munkaidő sértés: 

o Törzsidő: 10:00-15:00, Idővonalon megjeleni a piros sáv. 
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 Munkaidő elszámolása: 

o Munkaidő egysége: 1 perc 

o Minimális munkaidő nincs 

 Elismert idő: Tényleges munkaidő alapján 

 Szünetek: Egyéni szünetek 

o Munkakód: Ebéd (3) 

o Kivehető: csak ha a munkaidő meghaladja a 6 órát 

o Szünet hossza: minimum 30 perc, maximum 45 perc (törzsidősértés 

küszöb) 

o Időpont: 11:00-14:00 időszakban vehető csak ki (ezen kívül 

törzsidősértésnek fog minősülni) 

 Bérpótlék: nincs 

 Szeretne túlmunkát kezelni? Munkaidő egyenleg lehetőséget kell választani 

o Gyakoriság: Havonta 

o Következő zárás: adja meg a hónap utolsó napját pl. 2017.03:31. 

Példa - Többműszakos 

Esetünkben hétfőtől vasárnapig három műszakban dolgoznak a 

munkavállalók. A műszakok 8 órásak, nincs törzsidő, nincs ebédszünet. 10 perc 

késés, vagy 10 perccel korábbi hazamenetel esetén nincs következmény, de ha 

ezt meghaladja a szabálytalanság, akkor munkaidősértésnek minősül. Maximális 

munkaidő: 12 óra. 30% bérpótlék jár 22:00-06:00 idősávban. Túlóra nincs. 

Munkanapok: a „vállalati naptár” vagy a „választott napok” lehetőséget 

választhatjuk, ezekben H-P számítson mukanapnak. A rendszer automatikusan 

sorolja műszakba a munkavállalókat. (Az éjszakai műszak beállítását mutatjuk be, 

a délelőtti, és délutáni műszakok beállítása ez alapján értelemszerű.) 

 Munkanapok: határozatlan, azaz bármelyik nap lehet munkanap 

 Műszakok: több műszak 

o Adjunk hozzá új műszakokat (délelőtt, délután, éjszaka) 

o Az éjszakai műszak esetén a nap vége 8:00-kor lesz, így tudunk egy 

műszakot éjfél után is értelmezni  

 Munkaidő:  

o Munkaidő kezdete: 22:00, vége: 06:00. Az idővonalon megjelenik a 

normál munkaidő sáv zöld színnel 

o Maximális napi munkaidő: 12:00 

o Elfogadott idősáv: 21:00-07:00, kék sáv az idővonalon  

 Munkaidő sértés: 

o Késés és korai távozás: tolerancia késés és korai távozás esetén is 

00:10 perc 

 Munkaidő elszámolása: 

o Munkaidő egysége: 1 perc 

 Elismert idő: Tényleges munkaidő alapján 

 Szünetek: Fix levonás 0 perc 

Szünet után a következő műszak konfigurálása következne, de ezeket az éjszakai 

műszak alapján elvégezhetjük. Ugorjunk a bérpótlékra. 

 Bérpótlék:  
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o jelöljük ki a h-p napokat, majd adjunk hozzá az idővonalhoz egy 30%-

os bérpótlék idősávot 00:00-06:00, majd 

o jelöljük ki a h-p napokat, majd adjunk hozzá az idővonalhoz egy 30%-

os bérpótlék 22:00-00:00 idősávot is 

o jelöljük ki a szombat, vasárnap napokat, majd adjunk hozzá az 

idővonalhoz egy 30%-os bérpótlék idősávot is teljes napra, azaz 00:00-

00:00 

Szeretne túlmunkát kezelni? Igen, egyszerűen, napi szinten 

VERZIÓKÖVETÉS 

Röviden leírjuk, hogy az egyes verziók milyen újításokat, módosításokat 

tartalmaznak az előzőhöz képest. 

1.1.5. 

Katasztrófavédelem almenü 

Manuális evakuáció 

Szünetek időbeli korlátozásának továbbfejlesztése (Munkaidő-nyilvántartás) 

Áthaladásfigyelés (Helyadatok frissítése a nyitásérzékelő alapján) 

Kamerakezelés: felügyelet 

Kamerakezelés: beállítások 

 

1.2.0. 

Táskaellenőrzés bővítése 

Helyadatok módosítása manuálisan 

Munkaidő riportok automatikus lekérdezése, küldése 

Hiányzó távozás kezelése 

Rendszerbeállítások / Vezérlő beállítások  

 

  

 

 

 


