Instrukcja użytkowa programu UniTime
1.

Konfiguracja urządzenia
Każde urządzenie serii Unitime posiada wbudowany serwer
WWW. Możemy zarządzać urządzeniami z pozycji przeglądarki.
Wpisując w przeglądarce adres IP urządzenia (adres pozyskujemy z
naklejki na płytce lub naciskamy na urządzeniu dwukrotnie *).
Login: admin
Hasło:888888
Po zalogowaniu w pozycji Net możemy zmienić adres IP urządzenia.
Zmiany zatwierdzamy klawiszem Save i restartujemy urządzenie.

2.

Logowanie do programu Unitime
Do programu pierwszy raz logujemy się poprzez:
Login:admin
Hasło:
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3.

Dodanie nowego urządzenia
Nowe urządzenie dodajemy w sekcji Urządzenie.
Jeżeli jest to urządzenie typu TCP/IP zaznaczamy właśnie ten interfejs
i prawym przyciskiem myszki rozwijamy menu. Wybieramy Szukaj
(automatyczne wyszukanie) lub Nowy kontroler (dodanie ręcznie).

W okienku edycji podajemy nazwę, numer seryjny (naklejka na płytce),
adres IP. Zaznaczamy interfejs TCP lub RS485. Zapisujemy OK.
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Po zapisaniu i poprawnej komunikacji na liście pojawi się skonfigurowany
punkt. Jeżeli z punktem jest komunikacja zaznaczony jest kolorem
zielonym (brak szary). Możemy teraz zarządzać naszym przejściem.

Naciskając prawym przyciskiem myszki na nowy punkt pojawi się lista.
Z listy możemy poprzez edycję zmienić parametry urządzenia.
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Z tego poziomu możemy zarządzać urządzeniami. Możemy m.in.:
- Otworzyć jednorazowo drzwi
- Zamknąć jednorazowo drzwi
- Pozostawić drzwi otwarte na stałe
- Zablokować drzwi na stałe
- Uruchomić alarm na drzwiach np: pożar
- Zakończyć alarm
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Na dodanym przejściu możemy ustawić strefy (harmonogram otwarcia).
Naciskamy na dodany kontroler prawym przyciskiem myszki i z menu
wybieramy Czas strefa. W ustawieniach określamy czas otwarcia oraz dni.
Z tej pozycji wybieramy też tryb weryfikacji na urządzeniu. Po ustawieniu
harmonogramu, na kontrolerze (test) wybieramy z listy Aktualizuj.

4.

Dodawanie pracownika
Przed dodaniem pracownika możemy dodać nowe struktury do
których pracownik będzie przypisany. Nowy wydział dodajemy zaznaczając
Wszystko i naciskamy prawy przycisk myszki. Po rozwinięciu menu
naciskamy nowy i podajemy nazwę dla wydziału.
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W sekcji pracownicy naciskamy prawy klawisz myszki. Z menu wybieramy
nowy i możemy edytować nowego pracownika.
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W edycji pracownika podajemy numer użytkownika, imię i nazwisko.
W pozycji aktywacja określamy czas zatrudnienia pracownika a w dacie
wygaśnięcia datę zwolnienia. Przypisujemy kartę RFID, uprawnienia na
kontroler, ewentualne hasło lub wydział.

5.

Użytkownicy systemowi
W sekcji Użytkownicy możemy dodać nowych użytkowników
programu. Naciskamy prawy klawisz myszki i z menu wybieramy Nowy.
W wyświetlonym okienku wpisujemy nazwę oraz określamy hasło.
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Wybierając z menu Autoryzacja możemy określić uprawnienia
wybranych funkcji programu.

do

6.

Czas pracy konfiguracja
W sekcji tej po wstępnej konfiguracji będziemy mogli generować
raporty z czasem pracy. Kolejno konfigurujemy:
A. Zmiany
Nową zmianę dodajemy naciskając prawy klawisz myszki. Po
rozwinięciu menu wybieramy Dodaj.

W edycji podajemy nazwę i zaznaczamy dla jednej zmiany pole Aktywny.
Podajemy czas obowiązywania zmiany. Jeżeli pracownik czasem
przychodzi wcześniej i zostaje w nadgodzinach to wówczas możemy ten
czas zaliczyć. Ustawiamy czas przed np: 60min. To wówczas zaliczymy
czas w przypadku gdy pracownik zacznie pracę godzinę wcześniej.
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Jeżeli chcemy wprowadzić zmiany na cały tydzień musimy dodać wpisy na
każdy dzień w tym dni wolne (dni wolne w edycji nie mają zaznaczonej
żadnej zmiany).

B. Harmonogram
Jeżeli chcemy ustawić pracownikom harmonogram czasu pracy musimy
przypisać wprowadzoną wcześniej zmianę lub zmiany.
Zmiany najlepiej przypisać do konkretnego działu (nie musimy wówczas
przypisywać
zmian
indywidualnie).
Zmianę do harmonogramu
przypisujemy naciskając prawy przycisk myszki. Z menu wybieramy Dodaj.
W edycji określamy do kiedy zmiana ma obowiązywać oraz wybieramy
konkretną zmianę.
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C. Strategia
Do harmonogramu możemy określić też strategię (ustawienia zaliczania
czasu). Strategię przypisujemy do harmonogramu analogicznie jak zmianę
z listy wybierając Dodaj strategię. Określamy czas obowiązywania strategii.
W poszczególnych zakładkach ustawiamy ustawienia zaliczania czasu np:
w określamy po jakim czasie czas ma być zaliczany jako nadgodziny.

D. Absencje
W sekcji Absencje możemy wprowadzać absencje pracowników.
Aby dodać nową nieobecność naciskamy prawy klawisz myszki i z menu
wybieramy Dodaj.
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Wybieramy pracownika oraz określamy przewidywany czas
nieobecności. Wpisujemy nazwę nieobecności i zapisujemy OK.

Wprowadzoną absencję musimy zatwierdzić.
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D. Opcje
W opcjach rcp ustawiamy m.in. sposób liczenia czasu. Liczenie wg
standardu (zgodnie z harmonogramem) lub wg rejestracji.
Możemy wybrać też format zaliczania czasu w blokach minutowych,
półgodzinnych lub godzinnych.
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6. Czas pracy raporty
Ważne: Przed wygenerowaniem raportu najlepiej przeliczyć czas używając
funkcji Czas Pracy rozliczenie.

Aby w raporcie pojawiło się zestawienie z wybrany czas naciskamy prawy
klawisz myszki w sekcji. Pojawi się menu w którym wybieramy Wyszukaj.
Określamy czas za jaki chcemy wyświetlić raport.

Pojawi się raport z czasem pracy na podstawie danych z rejestratorów.
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Jeżeli pracownik zapomniał karty lub zapomniał zarejestrować wyjście to
możemy wprowadzić m.in. edycję rejestracji na wybranym dniu.

Z menu wybieramy Edytuj rejestrację. Przejdziemy do edycji rejestracji.
Wpisujemy czas, wybieramy kontroler i kierunek rejestracji. Następnie
naciskamy klawisz Dodaj.
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Po dodaniu nowych rejestracji naciskamy klawisz Przelicz aby odświeżyć
wprowadzone zmiany.
Wprost z zestawienia rozliczenia czasu pracy możemy generować raporty
zapisywane np: do Excel. Na rozliczeniu naciskamy prawy klawisz myszki i
z menu wybieramy Drukuj. Teraz możemy zapisać raport do pliku.

15

