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DE VERPAKKING BEVAT DE 
VOLGENDE ARTIKELEN:

1. Safescan TA-8000 serie terminal 
2. Ophangbeugel 
3. Schroeven en pluggen
4. Toegangscontrolesysteem aansluitstekkers 
 (TA-8015 / TA-8025 / TA-8035)
5. Schroevendraaier 
6. 5x RFID-kaart
 (TA-8010 / TA-8015 / TA-8030 / TA-8035) 
7. Ethernet (LAN) kabel
8. Netstroomadapter (12V)
9. Snelstarthandleiding

1x 1x

4x

4x

1x

1x

5x1x

  INTRODUCTIE EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

Wij danken u voor de aankoop van de Safescan TA-8000 serie tijdregistratieterminal; een complete oplossing voor een efficiënte 
tijdregistratie. Voordat u begint met het installeren en gebruiken van de TA-terminal, raden wij u aan om deze gebruiksaanwijzingen 
zorgvuldig te lezen en bij te houden voor toekomstige raadpleging. De handleiding beschrijft de standaard installatie van het apparaat, 
de geavanceerde instellingen en de gebruiksscenario's, alsook de details van elk menu-item van het apparaat. Raadpleeg ook de 
Snelstarthandleiding die is bijgevoegd in de doos van uw TA-terminal.

  1. BASISINSTALLATIE EN BEDIENING

1.1 VERPAKKINGSINHOUD
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1.2 WANDMONTAGE-INSTRUCTIE

1. Sluit de netstroomkabel en de  
 Ethernet (LAN)-kabel* aan op de 
 terminal. Sluit de netstroomadapter  
 nog NIET aan op het lichtnet. 

2. Boor 4 gaten (Ø 6 mm) in de muur  
 op de exacte positie waar u de 
 TA-terminal wenst op de hangen.
  Gebruik de ophangbeugel als 
 sjabloon om de juiste positie van de
 gaten te bepalen.

3. Schuif de terminal op de beugel totdat deze zichzelf 
 vastzet aan de beugel.

5. Sluit de Ethernet kabel aan op uw netwerk en sluit de
 netstroomadapter aan op het lichtnet. De terminal gaat automatisch  
 aan.

4. Bevestig de terminal aan de beugel door de daartoe bestemde 
 korte schroef aan de onderzijde van de terminal vast te draaien.

*Afhankelijk van het model kunt u ook ervoor kiezen de terminal draadloos (via WiFi) op uw netwerk aan te sluiten. Tevens kunnen alle modellen tevens als 
“standalone” functioneren, waarbij de klokgegevens via een USB stick te verkrijgen zijn.

Let op: de Mini-USB-aansluiting op de achterzijde van het apparaat, naast de Ethernet-aansluiting, is niet bedoeld voor de communicatie tussen de 
terminal en software (alleen voor fabrikantinstellingen).
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1.3 TERMINAL - BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN
Comm.

Ethernet

PC Connection

Wireless Network

ADMS

Ethernet

IP Address                          192.168.1.201

Subnet Mask               255.255.255.0

Gateway                  0.0.0.0

DNS             0.0.0.0

TCP COMM. Port             4370

DHCP

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.                 

System   

Personalize

Data Mgt.

Main Menu

Access Control

USB Manager

Attendace Search

Short Message

Work Code

Autotest

IP Address

Please input

                .                    .                   .

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

Comm.

Ethernet

PC Connection

Wireless Network

ADMS

Wireless Network

WIFI

Network 1

Network 2

Network 3

Authenti�cation

Network 1 selected

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

Enter security key

Wireless Network

WIFI

Network 1

Network 2

Network 3

Connected

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.                 

System   

Personalize

Data Mgt.

User Mgt.

New user                          

All users               

New user

User ID           1                          

Name               

User Role            Normal User

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Name

Please input

[Aa]

IN key to switch input method, OUT key to 
enter space

New User

Normal User                         

Super Admin

New user

User ID           1                          

Name               

User Role        Normal User                

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Enroll Fingerprint

Please select the �nger to be enrolled

0
1 2

3

4 5

6
7 8

9

New user

User ID           1                          

Name               

User Role        Normal User                

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Enroll Badge Number

Please swipe badge

Enroll Badge Number

Badge number:1234567

Password

Please input

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

New user

User ID           1                          

Name               

User Role        Normal User                

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.                 

System   

Personalize

Data Mgt.

System

Date Time

Attendance

Fingerprint

Reset

USB Upgrade

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Set Date

2014

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

10 15

Date Format

YY-MM-DD

YY/MM/DD               

YY.MM.DD               

MM-DD-YY

MM/DD/YY

MM.DD.YY

User Role

Super Admin

Normal User                         

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.

System   

Personalize

Data Mgt.

Personalize

User Interface

Voice

Bell Schedules

Punch State Options

Shortcut Key Mappings

User Interface

Language

Lock Power Key

Menu Screen Timeout (s)

Idle Time to Sleep (m)

Main Screen Style

Set Time

HH

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

MM SS YYYY MM DD

New user

User ID           1                          

Name               

User Role            Normal User

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Enroll Fingerprint(5-7)

Duplicated �nger

63

1

2

3

08 30 00

Comm.

Ethernet

PC Connection

Wireless Network

ADMS

Ethernet

IP Address                          192.168.1.201

Subnet Mask               255.255.255.0

Gateway                  0.0.0.0

DNS             0.0.0.0

TCP COMM. Port             4370

DHCP

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.                 

System   

Personalize

Data Mgt.

Main Menu

Access Control

USB Manager

Attendace Search

Short Message

Work Code

Autotest

IP Address

Please input

                .                    .                   .

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

Comm.

Ethernet

PC Connection

Wireless Network

ADMS

Wireless Network

WIFI

Network 1

Network 2

Network 3

Authenti�cation

Network 1 selected

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

Enter security key

Wireless Network

WIFI

Network 1

Network 2

Network 3

Connected

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.                 

System   

Personalize

Data Mgt.

User Mgt.

New user                          

All users               

New user

User ID           1                          

Name               

User Role            Normal User

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Name

Please input

[Aa]

IN key to switch input method, OUT key to 
enter space

New User

Normal User                         

Super Admin

New user

User ID           1                          

Name               

User Role        Normal User                

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Enroll Fingerprint

Please select the �nger to be enrolled

0
1 2

3

4 5

6
7 8

9

New user

User ID           1                          

Name               

User Role        Normal User                

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Enroll Badge Number

Please swipe badge

Enroll Badge Number

Badge number:1234567

Password

Please input

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

New user

User ID           1                          

Name               

User Role        Normal User                

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.                 

System   

Personalize

Data Mgt.

System

Date Time

Attendance

Fingerprint

Reset

USB Upgrade

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Set Date

2014

Con�rm (OK) Cancel (ESC)
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Date Format

YY-MM-DD

YY/MM/DD               

YY.MM.DD               

MM-DD-YY

MM/DD/YY

MM.DD.YY

User Role

Super Admin

Normal User                         

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.

System   

Personalize

Data Mgt.

Personalize

User Interface

Voice

Bell Schedules

Punch State Options

Shortcut Key Mappings

User Interface

Language

Lock Power Key

Menu Screen Timeout (s)

Idle Time to Sleep (m)

Main Screen Style

Set Time

HH

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

MM SS YYYY MM DD

New user

User ID           1                          

Name               

User Role            Normal User

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Enroll Fingerprint(5-7)

Duplicated �nger

63

1

2

3

08 30 00

Comm.

Ethernet

PC Connection

Wireless Network

ADMS

Ethernet

IP Address                          192.168.1.201

Subnet Mask               255.255.255.0

Gateway                  0.0.0.0

DNS             0.0.0.0

TCP COMM. Port             4370

DHCP

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.                 

System   

Personalize

Data Mgt.

Main Menu

Access Control

USB Manager

Attendace Search

Short Message

Work Code

Autotest

IP Address

Please input

                .                    .                   .

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

Comm.

Ethernet

PC Connection

Wireless Network

ADMS

Wireless Network

WIFI

Network 1

Network 2

Network 3

Authenti�cation

Network 1 selected

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

Enter security key

Wireless Network

WIFI

Network 1

Network 2

Network 3

Connected

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.                 

System   

Personalize

Data Mgt.

User Mgt.

New user                          

All users               

New user

User ID           1                          

Name               

User Role            Normal User

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Name

Please input

[Aa]

IN key to switch input method, OUT key to 
enter space

New User

Normal User                         

Super Admin

New user

User ID           1                          

Name               

User Role        Normal User                

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Enroll Fingerprint

Please select the �nger to be enrolled

0
1 2

3

4 5

6
7 8

9

New user

User ID           1                          

Name               

User Role        Normal User                

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Enroll Badge Number

Please swipe badge

Enroll Badge Number

Badge number:1234567

Password

Please input

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

New user

User ID           1                          

Name               

User Role        Normal User                

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.                 

System   

Personalize

Data Mgt.

System

Date Time

Attendance

Fingerprint

Reset

USB Upgrade

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Date Time

Set Date            28/04/14

Set Time                  16:21:35

24-Hour Time

Date Format                     DD/MM/YY

Daylight Saving Time

Daylight Saving Mode   By date/time

Set Date

2014

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

10 15

Date Format

YY-MM-DD

YY/MM/DD               

YY.MM.DD               

MM-DD-YY

MM/DD/YY

MM.DD.YY

User Role

Super Admin

Normal User                         

Main Menu

User Mgt.                          

User Role               

COMM.

System   

Personalize

Data Mgt.

Personalize

User Interface

Voice

Bell Schedules

Punch State Options

Shortcut Key Mappings

User Interface

Language

Lock Power Key

Menu Screen Timeout (s)

Idle Time to Sleep (m)

Main Screen Style

Set Time

HH

Con�rm (OK) Cancel (ESC)

MM SS YYYY MM DD

New user

User ID           1                          

Name               

User Role            Normal User

Fingerprint         0  

Badge Number

Password

Enroll Fingerprint(5-7)

Duplicated �nger

63

1

2

3

08 30 00

01. Programmeerbare functietoetsen
02. Programmeerbare functietoetsen
03. Bevestigingstoets
04. Terminal in inklok modus
05. Terminal in uitklok modus
06. Alfanumerieke toetsen

07. Links / Rechts navigeren / Aan-Uit toets
08. 1 stap terug naar voorafgaande menu-stap
09. Naar boven / beneden navigeren
10. Ga naar terminal menu
11. USB poort
12. Reset knop

TAALKEUZE

De standaard taal van de terminal is Engels. Om de taal te veranderen:

1. Druk op  en gebruik de pijltjestoetsen 

 om naar Personalize (personaliseer) te 

 navigeren en druk op .

2. Selecteer User Interface (gebruiksinterface) 

 en druk op .

3. Selecteer Language (taal) en druk 

 op . Navigeer naar de gewenste 

 taal en druk op .

01 02

05
08

10

09

03
04

06

07

11 12
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Menu-navigatie op het apparaat: 
U kunt navigeren tussen de menu-items van het apparaat met behulp van de pijltjestoetsen (links, rechts, omhoog en omlaag). U kunt uw keuzes 
bevestigen door te drukken op , of uw actie annuleren door te drukken op ESC.

Alfanumeriek toetsenbord: 
De verschillende modi van het alfanumerieke toetsenbord kunnen worden gekozen via de IN-knop 
[Aa] - de eerste letter is een hoofdletter, de rest van de tekst zijn kleine letters
[a] - kleine letters
[A] - hoofdletters

[123] - cijfers
[symbool] - symbolen
De OUT-knop voegt een spatie in

De linker   verwijdert de tekst

De toets met het symbool  wordt de IN-toets genoemd.
De toets met het symbool  wordt de OUT-toets genoemd.

 

1.4 VINGERAFDRUK - PLAATSEN VAN DE VINGER
Aanbevolen vingers: de wijsvinger, middelvinger en de ringvinger geven meestal de beste resultaten voor het registreren van een vingerafdruk.

Juiste vingerplaatsing:            Onjuiste vingerplaatsing:

1.5 DE TERMINAL IN UW NETWERK INSTALLEREN 
Netwerkverbinding
Uw terminal kan worden aangesloten op uw netwerk met behulp van Ethernet (LAN, bedraad) of WiFi (draadloos netwerk), afhankelijk van het model.  
Allereerst moet uw terminal een IP-adres krijgen van uw netwerk router. Om een   vrij IP-adres op uw netwerk te vinden kunt u het DHCP-protocol 
gebruiken, waarbij de terminal automatisch een IP-adres krijgt toegewezen. Als u geen DHCP wilt gebruiken kunt u ook handmatig een vast IP-adres 
toewijzen aan uw apparaat. Allereerst moet u het IP-adres van uw computer achterhalen (zorg ervoor dat deze is aangesloten op hetzelfde netwerk als de 
terminal!), omdat de terminal verbinding moet maken met hetzelfde IP-adresbereik.

Druk op de Windows-toets op uw 
toetsenbord van de computer en typ 'CMD' 
in de zoekbalk. Druk op Enter.

1.

2. Een klein venster verschijnt op uw scherm. In 
dit venster, typ 'ipconfig'. 

Bekijk meer resultaten

cmd| Afsluiten

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Gebruikers\Jan\ipconfig
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Als u een bericht ziet zoals 'Antwoord van 10.0.2.22 bytes = 32 time <1ms TTL = 64 ', betekent dit dat het geselecteerde IP-adres niet beschikbaar 
is. Probeer het opnieuw met een ander IP-adres. Als het IP-adres dat u geselecteerd hebt beschikbaar is zal u het volgende bericht zien: 'Doelhost niet 
bereikbaar'. Noteer dit adres, het zal moeten ingevoerd worden in de terminal.

1.6 LAN-VERBINDING

Het is niet noodzakelijk de andere instellingen te wijzigen. Druk een aantal keer op ESC om naar het hoofdscherm terug te keren. Uw apparaat is nu met 
uw netwerk verbonden via de Ethernet (LAN)-verbinding. 

Druk op ,navigeer naar ‘Comm’ met 
behulp van de pijltjestoetsen en druk op .

Selecteer ‘Ethernet’. Druk op . Selecteer ‘IP-adres’ en druk op .

Voer het vrije IP-adres dat u hebt gevonden 
in (zie 1.5 stap 4).

Het IP-adres van uw computer zal worden 
weergegeven.

3.

Om te zoeken naar een vrij IP-adres dat u 
kunt gebruiken voor de terminal, typ 'ping', 
gevolgd door het IP-adres, verander de twee 
laatste cijfers, en druk op Enter.

4.

1. 3.2.

4.

Ethernet

 Voer in aub

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

COMM.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

COMM.

Ethernet 

PC connectie

Draadloos netwerk

ADMS

Ethernet

IP-adres 192.168.1.201

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway 0.0.0.0

DNS 0.0.0.0

TCP COMM. Poort 4370

DHCP 

C:\Gebruikers\Jan\ping 10.0.2.22

C:\Gebruikers\Jan>ipconfig

Windows IP-configuratie

Ethernet-adapter LAN-verbinding:

Verbindingspecifiek DNS-achtervoegsel⇥:⇥networkname.local
Link-local IPv6-adres⇥:⇥fe80::852c:5404:4468:64c6%11 
IPv4-adres⇥: 10.0.2.15
Subnet Mask⇥: 255.255.255.0
Standaard gateway: 10.0.2.2
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1.7 WIFI-VERBINDING

 

1.8 DHCP: VOOR- EN NADELEN
Met behulp van DHCP kunt u uw terminal aansluiten op het netwerk zonder dat u een vrij IP-adres moet vinden, waardoor het verbindingsproces 
vereenvoudigd wordt. De DHCP-server zal automatisch een vrij IP-adres toewijzen aan de terminal. Echter, als - om welke reden dan ook - uw DHCP-
server opnieuw moet worden opgestart, is het mogelijk dat uw terminal een ander IP-adres toegewezen krijgt, wat op zijn beurt verbindingsproblemen kan 
veroorzaken. In deze situatie moet u het terminal IP-adres in de Safescan TA-software op uw computer handmatig wijzigen.  

1.9 EEN ADMINISTRATOR GEBRUIKER AANMAKEN (SUPER ADMIN)
Waarom een administrator instellen?
Ook al is het niet verplicht; het is ten zeerste aan te raden om een Administrator-gebruiker op de terminal aan te maken. Dit voorkomt dat werknemers 
toegang krijgen tot het menu van de machine en ongewenste activiteiten uitvoeren. Nadat de administrator gebruiker is geregistreerd, wordt de toegang 
tot het menu van de terminal afgesloten voor alle anderen. 

Druk op , navigeer naar ‘Comm.’ met 
behulp van de pijltjestoetsen. Druk op .

Selecteer 'Draadloos netwerk'. 
Druk op . 

Zorg ervoor dat ‘WiFi’ is aangevinkt. Een 
lijst van alle beschikbare netwerken wordt 
weergegeven. Selecteer het netwerk 
waarmee u verbinding wilt maken.

Wacht tot de verbinding tot stand is 
gebracht. De terminal is nu verbonden met 
het netwerk via de Wi-Fi-verbinding.

De terminal zal u vragen om het wachtwoord 
voor het netwerk. Voer het wachtwoord in 
met het toetsenbord van de terminal en druk 
op . 

1. 3.

5.

2.

4.

Druk op , navigeer naar 
‘gebruikersbeheer’ met behulp van de 
pijltjestoetsen, druk op . 

Selecteer 'Nieuwe gebruiker'. Druk op . 1. 2. Het apparaat selecteert de eerste 
beschikbare ID. Het is niet nodig om deze 
ID te wijzigen. Druk op de pijl omlaag om 
‘Naam’te selecteren en druk op .

3.

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer

Soort gebruiker

Comm.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

COMM.

Ethernet

PC connectie

Draadloos netwerk

ADMS

Draadloos netwerk

Wi-Fi

CoNetwork Verbonden

NetWerk_X

PrivateNet

Draadloos netwerk

Wi-Fi

CoNetwork Verbonden

NetWerk_X

PrivateNet

Authenticatie

CoNetwork geselecteerd

Voer wachtwoord in

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

Comm.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

Gebruikersbeheer

Nieuwe gebruiker

Alle gebruikers

Nieuwe gebruiker

Gebruikers-ID 1 

Naam

Soort gebruiker Standaard gebruiker

Vingerafdruk 0

Badgenummer

Wachtwoord
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Selecteer de manier van identificatie die u wilt gebruiken. Wij adviseren ten strengste, in ieder geval voor de Super admin, om het aanmelden met 
verschillende identificatie-modi in te schakelen. Zo kunt u - afhankelijk van het model terminal - bijvoorbeeld een vingerafdruk en een wachtwoord, of een 
RFID-kaart en een wachtwoord registreren. In het geval een bepaald identificatiemiddel niet (langer) beschikbaar is, is er altijd een andere oplossing om in 
het gebruikersmenu te komen. 

Wij raden aan om het administratorwachtwoord te noteren en op een veilige plaats te bewaren. Als u niet de mogelijkheid hebt om in 
te loggen op de terminal als administrator, dan kunt u alleen een volledige reset van de terminal, met als gevolg dat alle gegevens en 
instellingen verloren gaan.

1.10 EEN VINGERAFDRUK REGISTREREN

1.11 EEN RFID-BADGE REGISTREREN  

Selecteer ‘Soort gebruiker’ en druk op . Navigeer naar ‘Super admin’ en druk op 
.

Voer de gebruikersnaam in met het 
alfanumerieke toetsenbord. Als u klaar bent, 
drukt u twee keer op . U kunt dit veld 
ook leeg laten en de gebruikersnaam op een 
later moment bewerken met de Safescan TA 
PC-software.

Selecteer 'Vingerafdruk' en druk op  

Selecteer 'Badgenummer' en druk op .

Selecteer de vinger die u wilt registreren, met 
behulp van de pijltjestoetsen of de numerieke 
toetsen en druk vervolgens op . Het 
systeem zal uw vingerafdruk 3 keer nemen 

om een   betrouwbaar sjabloon te genereren. 
Wanneer de registratie succesvol is geweest, 
keert het systeem terug naar de 'Nieuwe 
gebruiker' registratiepagina.

1.

1.

5.

2.

Houd de RFID-kaart/key fob voor de sensor 
aan de voorkant van de terminal. U hoort een 
pieptoon ter bevestiging dat het RFID-nummer 
is geregistreerd, de terminal keert terug naar 
het scherm ‘Nieuwe Gebruiker’. 

2.

4. 6.

Naam

 Voer in aub

 [Aa]

 IN toets om de invoermethode te wijzigen, 
 UIT toets om een   spatie in te voegen

Nieuwe gebruiker

Gebruikers ID 1 

Naam

Soort gebruiker Standaard gebruiker

Vingerafdruk 0

Badgenummer

Wachtwoord

Soort gebruiker

 Standaard gebruiker

 Super Admin

Nieuwe gebruiker

Gebruikers ID 1 

Naam

Soort gebruiker Super Admin

Vingerafdruk 0

Badgenummer

Wachtwoord

Registreer vingerafdruk

Selecteer de te registreren vinger

Nieuwe gebruiker

Gebruikers ID 1 

Naam

Soort gebruiker Super Admin

Vingerafdruk 0

Badgenummer

Wachtwoord

Registreer badgenummer

Houd badge voor de sensor
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1.12 EEN WACHTWOORD (PINCODE) INSTELLEN

Wanneer de registratie voltooid is, kunt u op ESC drukken. Uw Super Admin gebruiker is nu automatisch opgeslagen.
Gebruiker vervalregel: Voor meer details over de gebruiker vervalgegevens, zie de “Geavanceerde gebruiksscenario” sectie, hoofdstuk 2.4.

1.13 DATUM- EN TIJDSINSTELLINGEN

1.13.1 DE DATUM INSTELLEN

 

Selecteer 'Wachtwoord' en druk op . U kunt een wachtwoord van maximaal 
8 numerieke karakters (geen letters) 
invoeren. Voer het wachtwoord in en druk 
op . Het systeem zal u vragen om het 
wachtwoord te bevestigen.

1. 2.

Navigeer naar 'Systeem', en druk op . Selecteer 'Datum Tijd' en druk op .1. 2.

Selecteer 'Stel datum in' en druk op . Navigeer tussen de dagen, maanden 
en jaren met behulp van de links/rechts 
pijlen. Om de waarden in te stellen kunt u 
de waarde verhogen of verlagen met de 
pijltjes omhoog/omlaag, of de waarde direct 
invoeren met het numerieke toetsenbord. 
Druk op  wanneer u klaar bent.

1. 2.

Nieuwe gebruiker

Gebruikers ID 1 

Naam

Soort gebruiker Super Admin

Vingerafdruk 0

Badgenummer

Wachtwoord

Wachtwoord

 Voer in aub

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

Comm.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

Systeem

Datum Tijd

Aanwezigheid

Vingerafdruk

Reset

USB update

Datum Tijd

Stel datum in 28/04/14

Stel tijd in 16:21:35

24-uurs klok

Zomertijd

Zomertijd modus Op week/dag

Stel datum in

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)
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1.13.2 DE TIJD INSTELLEN

1.13.3 TIJDSFORMAAT

VOOR EEN UITLEG OVER HET INSTELLEN VAN DE ZOMERTIJD, ZIE HOOFDSTUK 2.7 VAN DEZE HANDLEIDING.

1.14 GEBRUIKERS REGISTREREN (STANDAARD GEBRUIKER)
Het registratieproces van een standaard gebruiker is identiek aan de registratie van de administrator, zie hoofdstuk 1.9 tot 1.11. Het enige verschil is in de 
‘soort gebruiker’. 
 

U kunt 24-uurs klok of 12-uurs klok (AM / 
PM) selecteren. Om te selecteren kunt u 
het selectievakje van de optie ‘24 uurs klok’ 
aan- of uitvinken. 

Voor een gewone gebruiker moet u   
‘standaard gebruiker’ selecteren.

Selecteer 'Stel tijd in' en druk op . Navigeer tussen uren, minuten en seconden 
met behulp van de links/rechts pijlen. 
Om de waarden in te stellen kunt u de 
waarde verhogen of verlagen met de pijltjes 
omhoog/omlaag, of de waarde direct 
invoeren met het numerieke toetsenbord. 
Druk op  wanneer u klaar bent.

1. 2.

1.

1.

Datum Tijd

Stel datum in 28/04/14

Stel tijd in 16:21:35

24-uurs klok

Datumnotatie DD/MM/YY

Zomertijd

Zomertijd modus Op week/dag

Stel tijd in

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Datum Tijd

Stel datum in 28/04/14

Stel tijd in 16:21:35

24-uurs klok

Zomertijd

Zomertijd modus Op week/dag

Soort gebruiker

 Standaard gebruiker

 Super Admin

Nieuwe gebruiker

Gebruikers ID 1 

Naam

Soort gebruiker Standaard gebruiker

Vingerafdruk 0

Badgenummer

Wachtwoord

In de Nieuwe Gebruiker instellingsschermen 
ziet u nu "standaard gebruiker" in het 
gebruikersfunctieveld.

2.
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1.15 INKLOKKEN / UITKLOKKEN
 

1.16 GEBRUIKERS- EN KLOKGEGEVENS UIT DE TERMINAL HALEN MET EEN USB-STICK
Als u geen toegang tot een netwerkverbinding heeft, of ervoor kiest om de terminal niet in uw netwerk te installeren, dan kunt u een USB-stick (USB 
flash disk) gebruiken om de gebruikers- en klokgegevens uit uw terminal te halen en over te brengen naar de TA-software . Het is ook mogelijk om de 
gebruikersgegevens die werden bewerkt of aangemaakt met de TA-software in de terminal via een USB-stick te uploaden.

USB-stick vereisten 
De USB-stick moet geformatteerd zijn in het FAT of FAT32 bestandsformaat. De firmware van uw USB-stick moet Linux kernel 2.4 ondersteunen. Deze 
informatie moet vermeld staan op de verpakking van de USB-stick.

Gebruikersgegevens

Plaats een USB-stick in de USB-poort 
aan de linkerkant van de terminal. Wacht 
een paar seconden tot de USB-stick 
wordt geïnitialiseerd. Navigeer naar 'USB 
Manager', en druk op .

Selecteer 'Gebruikersgegevens' en druk 
op . De gegevens worden nu naar de 
USB-stick overgezet.

Selecteer 'Downloaden' en druk op .1. 3.2.

Hoofdmenu

Toegangscontrole

USB Manager

Zoek aanwezigheid

Kort bericht

Werkcode

Autotest

Download

Toegangsdata

Gebruikersdata

Werkcode

Kort bericht

USB Manager

Download

Upload

Download opties

Het standaard klokscenario: het scherm van de terminal laat steeds de 

klokstatus van het systeem zien. IN (  ) Of OUT (  ) wordt weergegeven 
in de bovenste balk van het scherm, en het bijbehorende symbool wordt 
gemarkeerd aan de onderkant van het scherm. De terminal heeft twee standaard 

statussen: IN (  ) en OUT (  ). Wanneer een werknemer met zijn dienst 
begint, dient hij/zij te controleren dat de klokstatus van de terminal ingesteld 

is op IN (  ), en zichzelf identificeren (vingerafdruk, RFID-bagde of pincode), 
de inkloktijd wordt daardoor geregistreerd. Als de werknemer klaar is met zijn 
dienst, dient hij te controleren dat de klokstatus van de terminal is ingesteld op 
OUT (  ) en zich identificeren - de uitkloktijd wordt daardoor geregistreerd.

• Met behulp van vingerafdruk-identificatie: Selecteer  of  , en druk de  
  vinger op de vingerafdruklezer op de terminal.
• Met behulp van RFID-identificatie: Selecteer  of  , en houd de badge/   
  key fob voor de RFID-lezer op de terminal.
• Met behulp van wachtwoord-identificatie: Selecteer  of  , typ het 
  gebruikers-ID, druk op , typ het wachtwoord en druk op . 

Voor meer geavanceerde scenario's (zoals klokken met werkcodes), verwijzen 
wij u naar de geavanceerde sectie van deze handleiding, hoofdstuk 2.10.
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Klokgegevens:
 

1.17 GEBRUIKERSGEGEVENS NAAR DE TERMINAL UPLOADEN
Gebruikersgegevens kunnen worden bewerkt in de Safescan TA-software. Als u deze wijzigingen wilt doorvoeren op de terminal moet u de 
gebruikersgegevens uploaden.
 

1.18 KLOKGEGEVENS OP DE TERMINAL CONTROLEREN
Het is mogelijk om de klokgegevens direct op de terminal te controleren. Er is standaard een snelkoppeling naar deze functie inbegrepen. In het 
klokscherm drukt u op F6, en identificeert u zich. De terminal zal een lijst van uw klokgegevens weergeven. Een super administrator kan de klokgegevens 
van alle werknemers zien.
 

Plaats een USB-stick in de USB-poort 
aan de linkerkant van de terminal. Wacht 
een paar seconden tot de USB-stick 
wordt geïnitialiseerd.  Navigeer naar 'USB 
Manager', en druk op .

Selecteer 'Toegangsgegevens' en druk op 
.  De gegevens worden nu naar de 

USB-stick overgezet.

Selecteer 'Downloaden' en druk op .1. 3.2.

Hoofdmenu

Toegangscontrole

USB Manager

Zoek aanwezigheid

Kort bericht

Werkcode

Autotest

Downloaden

Toegangsgegevens

Gebruikersgegevens

Werkcode

Kort bericht

USB Manager

Download

Upload

Downloadopties

Plaats een USB-stick in de USB-poort 
aan de linkerkant van de terminal. Wacht 
een paar seconden tot de USB-stick 
wordt geïnitialiseerd. Navigeer naar 'USB 
Manager', en druk op .

Druk op  en navigeer naar 'Zoek 
aanwezigheid'. Druk op .

Selecteer ‘Gebruikersdata’Selecteer 'Upload' en druk op .

Voer de ID in van de gebruiker van wie u de 
gegevens wilt bekijken en druk op . Als 
u het vakje leeg laat, zult u de klokgegevens 
van alle gebruikers zien (alleen bij 
identificatie als Super Admin).

1.

1.

3.2.

2.

Hoofdmenu

Toegangscontrole

USB Manager

Zoek aanwezigheid

Kort bericht

Werkcode

Autotest

Hoofdmenu

Toegangscontrole

USB Manager

Zoek aanwezigheid 

Kort bericht

Werkcode

Autotest

USB Manager

Download

Upload

Download opties

Gebruikers ID

 Voer in aub (zoek door alle data als u niets   
 invoert)

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Downloaden

Aanwezigheidsdata

Gebruikersdata

Werkcode

Kort bericht
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  2. GEAVANCEERDE GEBRUIKSSCENARIO'S

2.1 GEBRUIKERSBEHEER
Gebruikersinformatie kan gemakkelijk rechtstreeks worden beheerd op de terminal. U kunt elk detail van een specifieke gebruiker wijzigen en specifieke 
informatie of een hele gebruiker verwijderen.
 

2.2 GEBRUIKERS BEWERKEN

Ga naar het menu, selecteer 
'Gebruikersbeheer', druk op .

Er zijn twee opties beschikbaar: Bewerken 
of verwijderen.

Selecteer 'Bewerken' en druk op . Het 
is nu mogelijk om alle gebruikersgegevens 
te bewerken. Als u klaar bent, drukt u op 
ESC. De wijzigingen worden opgeslagen.

Het toestel zal een lijst van alle gebruikers 
in het geheugen van de terminal weergeven. 
Om een   gebruiker te selecteren, navigeer met 
de Omhoog en Omlaag toetsen, of gebruik 
de alfanumerieke toetsen. Als u de juiste 
gebruiker hebt gevonden, druk op .

Selecteer 'Alle gebruikers' en druk op .1.

4.

1.

3.2.

Gebruikersbeheer

Nieuwe gebruiker

Alle gebruikers

Gebruiker: 1 Jan

Bewerken

Verwijderen

Gebruiker: 1 Jan

Bewerken

Verwijderen

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

Comm.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

Alle gebruikers

1 Jan 

2 Paul

3 Marie

4 George

5 Peter
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2.3 GEBRUIKERS VERWIJDEREN
 

LET OP: BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN GEBRUIKER WORDEN ZIJN/HAAR KLOKGEGEVENS NIET VERWIJDERD.

2.4 VERVALREGEL
Het is mogelijk om de geldigheid van een gebruiker vooraf te bepalen in de terminal. Deze geldigheid kan worden ingesteld op een bepaalde datum en/of 
een bepaald aantal klokacties.
 

2.5 VERVALREGEL OPTIES
Er zijn 3 verschillende opties wanneer een gebruiker zijn/haar vervaldatum of maximaal aantal klokacties heeft bereikt.
 

Selecteer 'Verwijderen' en druk op . U krijgt een aantal opties: Gebruiker verwijderen 
alle gebruikersgegevens verwijderen. Soort 

gebruiker verwijderen (alleen beschikbaar als 
gebruiker hogere privileges dan een standaard 
gebruiker heeft): privileges resetten naar standaard 
gebruiker. Alleen vingerafdruk verwijderen 
(alleen beschikbaar als vingerafdruksjablonen 
zijn geregistreerd voor de gebruiker): alle 
vingerafdruksjablonen van de gebruiker 

verwijderen. Alleen wachtwoord verwijderen 
(alleen beschikbaar als er een wachtwoord 
is geregistreerd voor de gebruiker): het 
wachtwoord van de gebruiker verwijderen. Alleen 

badgenummer verwijderen (alleen beschikbaar 
als er een RFID-badge is geregistreerd voor de 
gebruiker): het RFID-nummer gekoppeld aan de 
gebruiker verwijderen.

1. 2.

Standaard is de vervalregel niet 
ingeschakeld in het systeem. Om het in 
te schakelen, drukt u op , selecteer 
'Systeem' en druk op .

Bewaar gebruiker, geen check op toekomstige 

klokactie De gebruiker wordt bewaard in het 
geheugen, hij/zij krijgt een bericht op het scherm 
waarin staat dat hun aanmeldings-gegevens ongeldig 
zijn. Bewaar gebruiker, check op toekomstige 

klokactie: De gebruiker wordt bewaard in het 

geheugen, hij/zij krijgt een bericht op het scherm 
waarin staat dat hun aanmeldingsgegevens 
ongeldig zijn, maar de klokacties zullen nog worden 
opgeslagen in het apparaat. Verwijder gebruiker: 
De gebruiker wordt verwijderd wanneer de 
vervalregel van toepassing wordt.

Selecteer 'Vervalregel', zorg ervoor dat het 
selectievakje Vervalregel is aangevinkt en 
druk op .

Selecteer 'Aanwezigheid' en druk op .1.

1.

3.2.

Zodra de ‘Vervalregel’ is ingeschakeld, 
is deze optie beschikbaar voor selectie 
in het gebruikersgegevensscherm. Om 
een   vervalregel in te stellen, ga naar het 
gebruikersgegevensscherm, selecteer 
'Gebruiker vervalregel' en druk op .

2.

Gebruiker: 1 Jan

Bewerken

Verwijderen

Verwijderen: 1 Jan

Verwijder gebruiker

Verwijder alleen vingerafdruk

Verwijder alleen wachtwoord

Verwijder alleen badgenummer

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

Comm.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

Systeem

Datum Tijd

Aanwezigheid

Vingerafdruk

Reset

USB Update

Aanwezigheid

Aanwezigheidslog alert 99C

Cyclische verwijdering  ATT Data Uitgeschakeld

Bevestig schermvertraging(en) 3

Bewaar verkeerd verificatierecord 

Vervalregel

Vervalregel opties Verwijder gebruiker

Bewerken: 1 Jan

Naam Jan

Soort gebruiker Standaard gebruiker

Vingerafdruk 2

Badgenummer 14/3248

Wachtwoord ******

Regel voor vervallen van gebruiker

Vervalregel opties

 Bewaar gebruiker, geen check op toekomstige klokactie

 Bewaar gebruiker, check op toekomstige klokactie

 Verwijder gebruiker
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2.6 WERKCODES
U kunt de terminal aanpassen volgens de klokbehoeften van uw bedrijf. Als u meer dan alleen de inklok- en uitkloktijden van uw werknemers wilt volgen, 
kunt u uw medewerkers laten inklokken met werkcodes om de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan een specifiek project, evenement of taak bij 
te houden.

2.6.1 EEN NIEUWE WERKCODE CREËREN
 

Ga naar het menu, navigeer naar ‘Werkcode’ 
en druk op .

Voer de naam in van de werkcode die u 
wilt creëren, bijvoorbeeld klantbezoek, een 
projectnaam, vakantie, ziekteverzuim enz. 

De terminal zal de eerst beschikbare  
Werkcode-ID weergeven. U kunt een 
ander ID-nummer selecteren als u dat wilt. 
Selecteer vervolgens Naam en druk op 

.

Selecteer ‘Nieuwe werkcode’ en druk op 
.

1.

4.

3.2.

Selecteer ‘verval opties’en druk op OK.
Het systeem zal de verschillende vervalopties 
weergeven:
Geen: geen vervalregel voor deze gebruiker. 
Vervaldatum: de gebruiker zal ongeldig 
worden op de geselecteerde datum. 

Klokacties: De gebruiker zal verlopen na het 
geselecteerde aantal klokacties. 
Vervaldatum en klokacties: De gebruiker 
zal alleen als geldig worden beschouwd 
gedurende een bepaalde periode en voor een 
bepaald aantal klokacties.

3.

Verval opties

 Geen

 Verval datum

 Klokacties

 Verval datum en klokacties

Hoofdmenu

Toegangscontrole

USB Manager

Zoek aanwezigheid

Kort bericht

Werkcode

Autotest

Werkcode

Nieuwe WerkcodeAlleen vingerafdruk verwijderen

Alle werkcodes

Werkcode opties

Nieuwe werkcode

ID   1

Naam

Naam

 Voer in aub

 [Aa]

 IN toets om de invoermethode te veranderen, 
 UIT toets om een   spatie in te voegen
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2.6.2 EEN BESTAANDE WERKCODE WIJZIGEN
 

LET OP: U KUNT ALLEEN DE NAAM VAN DE WERKCODE WIJZIGEN, NIET HET ID-NUMMER.

2.6.3 EEN WERKCODE VERWIJDEREN

b

Navigeer naar ‘Werkcode’ en druk op .

Navigeer naar ‘Werkcode’ en druk op .

Selecteer ‘Bewerken’ en druk op .

Selecteer ‘Verwijderen’ en druk op . 
De terminal zal u vragen om uw keuze te 
bevestigen. 

Selecteer ‘Alle werkcodes’ en druk op .

Selecteer ‘Alle werkcodes’ en druk op .

Navigeer naar de werkcode die u wilt 
bewerken en selecteer deze door te drukken 
op .

Navigeer naar de werkcode die u wilt 
bewerken en selecteer deze door te drukken 
op .

1.

1.

4.

4.

3.

3.

2.

2.

Hoofdmenu

USB Manager

Aanwezigheid opzoeken

Kort bericht

Werkcode

Autotest

Systeeminfo

Werkcode

Nieuwe werkcodes

Alle werkcodes

Werkcode opties

Alle werkcodes

1  Klantbezoek

2  Project 1

3  Vergadering

1.

Bewerken

Verwijderen

Hoofdmenu

USB Manager

Zoek aanwezigheid

Kort bericht

Werkcode

Autotest

Systeeminfo

Werkcode

Nieuwe werkcodes

Alle werkcodes

Werkcode opties

Alle werkcodes

1  Klantbezoek

2  Project 1

3  Vergadering

1.

Bewerken

Verwijderen
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2.6.4 INKLOKKEN MET EEN WERKCODE
Zorg ervoor dat de terminal is ingesteld op de gewenste in/uit-status. Druk op de werkcode-knop  (de standaard knop is F5). Selecteer een werkcode uit 
de lijst en druk op . Daarna moet de gebruiker zich identificeren met een vingerafdruk, RFID-badge of pincode.

2.7 ZOMERTIJD
Het is mogelijk om uw terminal automatisch aan te passen op zomer- en wintertijd. Er zijn twee verschillende manieren om dit te doen: volgens datum/tijd, 
volgens week/dag. De datum/tijd-modus is het makkelijkst in te stellen: noteer gewoon de datum en tijd waarop de zomertijd begint en eindigt. Het nadeel 
van deze methode is dat deze data variëren van jaar tot jaar, wat betekent dat ze elk jaar handmatig moeten worden ingesteld op de terminal. Hoewel 
de week/dag-modus misschien een beetje ingewikkelder lijkt om in te stellen, is het grote voordeel dat de zomertijd niet elk jaar opnieuw moet worden 
ingevoerd.

  LET OP: ALLEEN DE SUPER ADMIN GEBRUIKER KAN DE ZOMERTIJD-INSTELLINGEN BEWERKEN.

2.7.1 ZOMERTIJD: DATUM/TIJD INSTELLEN
 

Vanuit het startscherm, druk op  en 
identificeer u als super administrator. 
Navigeer naar ‘Systeem’ en druk op .

Navigeer naar 'Zomertijd', en selecteer 'Op 
datum/tijd'. Druk op .

Vul de datum in waarop de zomertijd ingaat. 
Bevestig door te drukken op .

Selecteer 'Datum Tijd' en druk op .

Selecteer 'Zomertijd instellen' en 
druk op .

Selecteer 'Begintijd' en druk op .

Zorg ervoor dat de optie ‘Zomertijd’ is 
aangevinkt. Zo niet, navigeer naar ‘Zomertijd’ 
en druk op .

Selecteer 'Begindatum' en druk op .

Voer de begintijd in. Bevestig door 
te drukken op .

1.

4.

7.

3.

6.

9.

2.

5.

8.

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

COMM.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

Systeem

Datum Tijd

Aanwezigheid

Vingerafdruk

Reset

USB upgrade

Datum Tijd

Stel datum in 28/04/14

Stel tijd in 16:21:35

24-uurs klok

 

Zomertijd

Zomertijd Modus Op datum/tijd

Datum Tijd

Stel datum in 28/04/14

Stel tijd in 16:21:35

24-uurs klok

 

Zomertijd

Zomertijd modus Op datum/tijd

Zomertijd instellen

Begindatum 00/00

Begintijd 00u00

Einddatum 00/00

Eindtijd 00u00

Zomertijd instellen

Begin dag Zondag

Begintijd 02:00

Eind maand 10

Eind week  5

Einddag Zondag

Eindtijd 02:00

Datum Tijd

Stel tijd in 16:21:35

24-uurs klok

Datumnotatie DD/MM/YY

Zomertijd

 Zomertijd Modus Op datum/tijd

Zomertijd instellen

Begindatum

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Tijd instellen

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)
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2.7.2 ZOMERTIJD: WEEK/DAG-INSTELLING
In sommige regio's is er een vaste regel voor wanneer de zomertijd begint en eindigt. Bijvoorbeeld in Europa begint de zomertijd altijd op de laatste 
zondag van maart om 02:00 uur en eindigt op de laatste zondag van oktober om 02:00 uur (Centraal Europese Tijd).

Selecteer 'Einddatum' en druk op .

Voer de eindtijd in. Bevestig door te drukken 
op . De terminal zal nu rekening gehouden 
met de ingevoerde zomertijd data en tijden.

Vul de datum in waarop de zomertijd eindigt. 
Bevestig door te drukken op .

Selecteer 'Eindtijd' en druk op .10.

13.

12.11.

Vanuit het startscherm, druk op  en 
identificeer u als een super administrator. 
Navigeer naar Systeem en druk op .

Navigeer naar 'Zomertijd', en selecteer ‘Op 
week/dag'.

Selecteer 'Datum Tijd' en druk op .

Selecteer 'Zomertijd instellen' en 
druk op .

Zorg ervoor dat de optie zomertijd is 
aangevinkt. Zo niet, navigeer naar 'Zomertijd' 
en druk op .

Selecteer 'Beginmaand' en druk op .
Kies de maand waarin de zomertijd begint (1 
= januari, 2 = februari, enz.). In ons voorbeeld 
moeten we 3 selecteren voor maart. Bevestig 
uw keuze door te drukken op .

1.

4.

3.

6.

2.

5.

Zomertijd instellen

Startdatum 29/04

Starttijd 02u00

Einddatum 00/00

Eindtijd 00u00

Zomertijd instellen

Begindatum 03/29

Begintijd 02:00

Einddatum 10/24

Eindtijd

Einddatum

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Eindtijd

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

COMM.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

Systeem

Datum Tijd

Aanwezigheid

Vingerafdruk

Reset

USB upgrade

Datum Tijd

Stel datum in 28/04/14

Stel tijd in 16:21:35

24-uurs klok

 

Zomertijd

Zomertijd modus Op week/dag

Datum Tijd

Stel datum in 28/04/14

Stel tijd in 16:21:35

24-uurs klok

 

Zomertijd

Zomertijd modus Op week/dag

Zomertijd instellen

Begin maand 3

Begin week 5

Begindag Zondag

Begintijd 02:00

Eind maand 10

Eind week 5

Datum Tijd

Stel tijd in 16:21:35

24-uurs klok

 

Zomertijd

Zomertijd modus Op week/dag

Zomertijd instellen
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Selecteer 'Eind maand' en druk op .
Selecteer de maand waarin de zomertijd 
eindigt. In ons voorbeeld moeten we 10 
selecteren voor oktober. Bevestig uw keuze 
door te drukken op .

Selecteer 'Eindtijd' en druk op .
Voer de tijd in wanneer de zomertijd begint 
(02u00 in ons voorbeeld). 
Bevestig met .

Selecteer 'Eindweek' en druk op
Selecteer het weeknummer in de maand. 
In ons voorbeeld moeten we week nummer 
5 selecteren. Let op: Zelfs als de laatste 
zondag plaatsvindt in week nummer 4 (in 
2016 bijvoorbeeld) zal het systeem zich 
aanpassen, en de juiste dag selecteren.

Selecteer 'Einddag' en druk op .
Selecteer de gewenste dag (zondag in ons 
voorbeeld). Druk op . 

10.

13.

12.11.

Selecteer 'Begin week', en druk op
Selecteer het weeknummer in de maand. 
In ons voorbeeld moeten we week nummer 
5 selecteren. Let op: Zelfs als de laatste 
zondag plaatsvindt in week nummer 4 (in 
2014 bijvoorbeeld) zal het systeem zich 
aanpassen, en de juiste dag selecteren.

Selecteer 'Begin dag' en druk op .
Selecteer de gewenste dag (zondag in ons 
voorbeeld). Druk op .

Selecteer 'Begintijd' en druk op .
Voer de tijd in wanneer de zomertijd begint 
(02u00 in ons voorbeeld). 
Bevestig met .

7. 9.8.

Zomertijd instellen

Begin Maand 3

Begin Week 5

Begin Dag Zondag

Begin Tijd 02:00

Einde Maand 10

Einde Week 5

Zomertijd instellen

Begin Maand 3

Begin Week 5

Begin Dag Zondag

Begin Tijd 02:00

Einde Maand 10

Einde Week 5

Zomertijd instellen

Begin Maand 3

Begin Week 5

Begin Dag Zondag

Begin Tijd 02:00

Einde Maand 10

Einde Week 5

Zomertijd instellen

Begin Dag Zondag

Begin Tijd 02:00

Einde Maand 10

Einde Week 5

Einde Dag Zondag

Einde Tijd 02:00

Zomertijd instellen

Begin Dag Zondag

Begin Tijd 02:00

Einde Maand 10

Einde Week  5

Einde Dag Zondag

Einde Tijd 02:00

Zomertijd instellen

Begin Dag Zondag 

Begin Tijd 02:00

Einde Maand 10

Einde Week  5

Einde Dag Zondag

Einde Tijd 02:00

Zomertijd instellen

Begin Dag Zondag

Begin Tijd 02:00

Einde Maand 10

Einde Week  5

Einde Dag Zondag

Einde Tijd 02:00
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2.8 ZELF TE DEFINIËREN SOORTEN GEBRUIKERS
Er zijn twee standaard soorten gebruikers in de terminal: Standaard gebruiker en Super administrator. Het is ook mogelijk om zelf een soort 
gebruiker te definiëren. Deze kunt u weer koppelen aan een gebruiker, en hiermee toegang tot bepaalde functies van de terminal toekennen. Deze zelf 
gedefinieerde soort gebruikers kunnen alleen worden aangemaakt door de super administrator.

Maak een nieuwe aangepaste gebruikersfunctie aan:
 

Selecteer 'Naam' en druk op . 

Het scherm is verdeeld in twee delen. Het 
linker gedeelte toont de belangrijkste menu-
items, en het rechterdeel toont de submenu-
items van het geselecteerde item.
U kunt alle functionaliteiten die wilt koppelen 
met een functie aan- of uitvinken. Voor meer 
informatie over de menu-items, verwijzen wij 
u naar hoofdstuk 3 van deze handleiding. 
Druk op ESC wanneer u klaar bent.

U kunt een specifieke naam geven aan 
de functie. Voer de naam in via het 
alfanumerieke toetsenbord van de terminal.

Selecteer de 'Gedefinieerde 
gebruikersfunctie' en druk op .

4.

7.

6.5.

Zelf gedefinieerde soort gebruiker 1

Schakel zelf gedefinieerde soort in 

Name Zelf gedefinieerde soort gebruiker 1

Gedefinieerd Gebruiker

Gebruikergedefinieerde functie 1

Enable Defined Role 

Name Zelf gedefinieerde soort gebruiker 1

Gedefinieerd Gebruiker

Naam

 Voer in aub

 [Aa]

 IN toets om de invoermethode te wijzigen, UIT   
 toets om een   spatie in te voegen

Zelf gedefinieerde soort gebruiker 1

 Gebruikersbeheer              Nieuwe gebruiker

 Comm.                               Alle gebruikers

 Systeem

 PersonaliseerMM-DD-JJ

 Databeheer

 Toegangscontrole

Vanuit het startscherm, druk op  en 
identificeer u als Super Admin. Selecteer 
'Soort gebruiker' en druk op .

3 aanpasbare soorten gebruikers worden 
weergegeven op het scherm, selecteer 
een en druk op .

Vink het selectievakje 'Gedefinieerde functie 
inschakelen' om deze functie te laten 
verschijnen in de gebruikersfunctielijst.

1. 3.2.

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

COMM.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

Soort gebruiker

Zelf gedefinieerde soort gebruiker 1 

Zelf gedefinieerde soort gebruiker 2

Zelf gedefinieerde soort gebruiker 3

Zelf gedefinieerde soort gebruiker 1

Schakel zelf gedefinieerde soort in 

Naam Zelf gedefinieerde soort gebruiker 1

Gedefinieerd Gebruiker

Soort gebruiker

 Standaard gebruiker

 Super admin

  Zelf gedefinieerde soort gebruiker 1

Van nu af aan, wanneer u een nieuwe 
gebruiker aanmaakt (zie hoofdstuk 1.5) 
zult u de gebruikersfunctie die u zojuist 
hebt gedefinieerd zien verschijnen in de 
keuzemogelijkheden.

8.
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2.9 KORT BERICHT
De terminal kan gebruikt worden voor interne communicatiedoeleinden. U kunt korte berichten aanmaken die aan een of meer specifieke gebruikers, of 
iedereen in het bedrijf zullen worden weergegeven. Het bericht verschijnt op het scherm wanneer de gebruiker zich identificeert met de terminal. Alleen de 
super admin gebruiker kan deze berichten aanmaken.

Een nieuw bericht maken:

Standaard wordt een bericht op het scherm 60 seconden lang weergegeven, tenzij een gebruiker drukt op  of ESC. Om deze waarde te wijzigen, ga 
naar het 'Kort bericht'-menu, selecteer ‘Berichtopties’ en 'Bericht tonen vertraging(en)'. Hier kunt u de waarde van uw keuze instellen.

Vervolgens moet u een vervaltijd (in minuten) 
voor het bericht instellen. De waarde van 
de vervaltijd kan ingesteld worden tussen 
1 minuut en 65535 minuten. U kunt er ook 
voor kiezen om dit bericht permanent weer 
te geven door de vervaltijd op 'nooit' in te 
stellen'.

Selecteer het type bericht. Het kan zowel 
een ontwerp zijn dat wordt opgeslagen in 
de terminal, maar niet wordt weergegeven, 
of een openbaar bericht, dat wordt 
weergegeven aan iedereen die op de 
terminal klokt, of een persoonlijk bericht dat 
alleen wordt getoond aan de geselecteerde 
gebruikers.

7. 8.

Vanuit het startscherm, druk op  en 
identificeer u als super admin. Selecteer 
'Kort bericht' en druk op .

Selecteer 'Nieuw bericht' en druk op . om uw bericht te typen, selecteer 'Bericht' 

en druk op

1. 3.2.

Kort bericht

Nieuw bericht

Algemene berichten

Persoonlijk berichten

Ontwerp bericht

Berichten Opties

Nieuw bericht

Bericht 

Begindatum 29/04/14

Begintijd 14:00

Verstreken tijd (m) 60

Berichttype Ontwerp

Hoofdmenu

USB Manager

Zoek aanwezigheid

Kort bericht

Werkcode

Autotest

Systeeminfo

U kunt uw bericht typen met behulp van het 
alfanumerieke toetsenbord. Druk op  
wanneer u klaar bent of op ESC als u wilt 
annuleren.

U kunt vervolgens een startdatum en -tijd 
selecteren om uw bericht weer te geven. 
Standaard zijn de startdatum en -tijd de 
datum en tijd van de creatie van het bericht.

Selecteer 'Startdatum' en druk op .4. 6.5.

Bericht

 [Aa]

Nieuw bericht

Bericht 

Begindatum 29/04/14

Begintijd 14:00

Verstreken tijd (m) 60

Berichttype Ontwerp

Stel datum in

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Nieuw bericht

Bericht 

Begindatum 29/04/14

Begintijd 14:00

Verstreken tijd (m) 60

Berichttype Ontwerp

Nieuw bericht

Bericht 

Begindatum 29/04/14

Begintijd 14:00

Verstreken tijd (m) 60

Berichttype Ontwerp
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2.10 DE FUNCTIETOETSEN VERANDEREN
De terminal heeft 8 gebruikerdefinieerbare functietoetsen. U kunt deze toetsen koppelen aan verschillende acties. Als uw werknemers regelmatig een 
specifieke actie uitvoeren die u wilt volgen, dan kunt u deze actie koppelen aan een van de functietoetsen. U kunt de toetsen ook gebruiken voor directe 
toegang tot een specifiek onderdeel van het menu. 

2.11 KLOKSTATUSWAARDEN
Telkens wanneer een werknemer klokt op de terminal, wordt deze klokactie geregistreerd met een klokstatuswaarde die kan worden geïnterpreteerd door 
de Safescan TA-software. De standaardwaarden zijn:

Standaard interpreteert de Safescan TA-software de klokstatuswaarde 4 als een genegeerde klokactie. Deze waarde kan niet worden veranderd. De 
waarde “4” kan niet voor een andere klokstatuswaarde gebruikt worden.

2.11.1 EEN KLOKACTIE KOPPPELEN AAN EEN   FUNCTIETOETS

Selecteer 'Functie' en druk op . Vink het vakje 'klokstatus' aan. Selecteer 'Klokstatuswaarde' en druk op 
.

4. 6.5.

F6

Klokstatus waarde 6

Functie Klokstatus opties

Naam

Stel Switch tijd in

F6

Functie Persoonlijk record zoeken

Vanuit het hoofdscherm, druk op  en 
identificeer u als super administrator.
Selecteer 'Personaliseer', en druk op .

1. Selecteer 'Sneltoets mappings' en druk op 
.

Selecteer de toets die u wilt bewerken en 
druk op .

3.2.

Personaliseer

Gebruiksinterface

Stem

Bel schema’s

Klokstatus opties

Sneltoets mappings

Sneltoets mappings

F1  Pauze

F2  Terug van pauze

F3  Overwerk IN

F4  Overwerk UIT

F5  Werkcode

F6  Persoonlijk record zoeken

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

COMM.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

Functie

 Ongedefinieerd

 Klokstatus opties

 Nieuwe gebruiker

 Alle gebruikers

 Ethernet

 Seriële comm

    Actie            klokstatuswaarde

INklokken 0

UITklokken 1

Pauze 2

Terug van een pauze 3
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w

U moet de Safescan TA-software instellen zodat het uw nieuwe klokstatuswaarde erkent. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Safescan 
TA-software handleiding.

2.12 MENU SNELKOPPELINGEN
 

Omdat de waarden 0~4 al vooraf zijn 
gedefinieerd in de Safescan TA-software 
moet u een waarde tussen 5 en 250 invullen.

Selecteer 'Schakelcyclus' en druk op  
om de dagen waarop u de kloksatus wilt 
activeren te selecteren. Druk op ESC 
wanneer u klaar bent.

Selecteer 'Naam' en druk op . Vul de 
naam van uw klokactie in.

Stel de tijd voor elke dag in. Selecteer de 
dag, druk op , en stel de tijd in wanneer 
de klokstatus zal worden geactiveerd. 
Bevestig met .

Het is ook mogelijk om een schakeltijd voor 
deze klokstatus in te stellen. Selecteer 'Stel 
schakeltijd in', druk op .

7.

10.

9.8.

11.

Stel schakeltijd in

Switch Cycle Dagelijks

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Frijdag

Klokstatuswaarde

 Voer in aub (0 ~ 250)

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

F6

Klokstatus waarde 6

Functie Klokstatus opties

Naam

Stel Switch tijd in

F6

Klokstatus waarde 6

Functie Klokstatus opties

Naam

Stel Switch tijd in

Maandag

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

Selecteer 'Functie' en druk op . Vink het vakje dat overeenkomt met de 
functie die u wilt koppelen aan de toets aan.

4. 5.

F6

Functie  Persoonlijk record zoeken

Vanuit het hoofdscherm, druk op , en 
identificeer u als super administrator.
Selecteer ‘Personaliseer', en druk op .

1. Selecteer 'Sneltoets definities' en druk op 
.

Selecteer de toets die u wilt bewerken en 
druk op .

3.2.

Personaliseer

Gebruiksinterface

Stem

Bel schema’s

Klokstatus opties

Sneltoets definities

Hoofdmenu

Gebruikersbeheer 

Soort gebruiker

COMM.

Systeem

Personaliseer

Databeheer

Functie

 Ongedefinieerd

 Klokstatus opties

 Nieuwe gebruiker

 Alle gebruikers

 Ethernet

 Seriële comm

Sneltoets definities

F1  Pauze

F2  Terug van pauze

F3  Overwerk IN

F4  Overwerk UIT

F5  Werkcode

F6  Persoonlijk record zoeken
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2.13 TOEGANGSCONTROLE
De Safescan TA-8015/8025/8035 modellen zijn uitgerust met standaard toegangscontrolemogelijkheden. U kunt uw toestel koppelen aan een elektrisch 
slot, een deursensor, een alarm en een deurschakelaar. Werknemers kunnen een deur die verbonden is met het apparaat openen door te klokken. Het is 
mogelijk om een   alarm te activeren in bepaalde situaties (deur opengelaten, inbraak, onbekende gebruiker). Raadpleeg het onderstaande aansluitschema 
en appendix 1.
Let op: U kunt geen Wiegand-communicatieapparatuur koppelen. 

Om de deur te openen moet de geregistreerde gebruiker aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
1. De huidige tijd moet binnen de gedefinieerde toegangstijd voor de gebruiker 
 of de groep waartoe de gebruiker behoort zijn.
2. De groep waartoe de gebruiker behoort moet toegangscontrolemogelijkheden
 hebben.

2.13.1 TOEGANGSCONTROLE STANDAARD INSTELLINGEN
Standaard is er slechts één gebruikerstoegangsgroep in de terminal, u kunt verschillende groepen creëren om tegemoet te komen aan de behoeften 
van uw bedrijf.

2.13.2 TOEGANGSCONTROLE TIJDSCHEMA'S

Eerst moet een schema worden opgesteld wanneer de deur zal worden toegestaan   om te worden geopend. Er zijn vijftig beschikbare schema's in de 
machine. Standaard wordt schema nummer één gebruikt, het laat toe dat de deur wordt geopend van zondag 00u00 tot zaterdag 23u59. U kunt dit 
schema bewerken of een ander schema selecteren om te bewerken.
 

U kunt de start- en de eindtijd voor deze dag 
instellen. Wanneer u klaar bent, bevestig 
met , of annuleer met ESC.

Om een tijdsschema te bewerken kunt 
u het nummer typen in het zoekveld aan de 
onderkant van het scherm.

4. 5.

Vanuit het hoofdscherm, druk op  en 
identificeer u als super administrator.
Selecteer 'Toegangscontrole' en druk op .

1. Selecteer 'Tijdschema' en druk op . Het apparaat zal standaard de eerste 
beschikbare van de vijftig schema's 
weergeven. U kunt van dag tot dag de tijd 
zien waarop de deur kan worden geopend. 
Als u de deuropeningstijd voor een 
specifieke dag wilt wijzigen, selecteer de 
dag en druk op .

3.2.

Toegangscontrole

Toegangscontrole opties

Tijdsplanning

Vakanties

Toegansgsgroepen

Gecombinerde verificatie

Duress opties

Hoofdmenu

Toegangscontrole

USB Manager

Zoek aanwezigheid

Kort bericht

Werkcode

Autotest

Tijdsplanning 01/50 

Zondag 00:00  23:59

Maandag 00:00  23:59

Dinsdag 00:00  23:59

Woensdag 00:00  23:59

Donderdag 00:00  23:59

Zoek tijdsperiode (1-50)

Tijdsplanning 01/50 

Zoek tijdsperiode (1-50)

Zondag

   Bevestig (OK)                    Annuleer (ESC)

00 00 00 00
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2.13.3 EEN TOEGANGSGROEP AANMAKEN
OPMERKING: Elke keer dat een groep wordt toegevoegd, moet naar deze groep worden verwezen in de gecombineerde verificatielijst. Als dit niet 
gebeurt, zullen de gebruikers die tot deze groep behoren niet in staat zijn om de toegang tot de deur te gebruiken, dat wil zeggen de deur te openen.
 

2.13.4 GECOMBINEERDE VERIFICATIE

Het is mogelijk om maximaal vijf toegangsgroepen te linken in een gecombineerd verificatiepatroon. Bijvoorbeeld: 

Gecombineerd verificatiepatroon Resultaat

01 00 00 00 00 Gebruikers die behoren tot groep 1 mogen de deur openen.

02 00 00 00 00 Gebruikers die behoren tot groep 2 mogen de deur openen.

03 02 00 00 00 Gebruikers die behoren tot groep 3 kunnen alleen maar de deur openen als een gebruiker uit groep 2 samen met hen klokt.

U kunt de ID van een nieuwe 'Toegangsgroep' 
veranderen. U kunt ook kiezen voor de 
standaard verificatiemodus (identificatie) voor 
de groep. Een toegangsgroep kan gekoppeld 
worden aan maximaal 3 verschillende 
perioden (= tijdschema's) om verschillende 
verschuivingen mogelijk te maken. Het is 

ook mogelijk om te beslissen of speciale 
vakantieschema's van toepassing zijn op deze 
toegangsgroep. Nadat alle bewerkingen zijn 
gemaakt, druk tweemaal op ESC om terug 
naar het toegangscontrole-menu te gaan. U 
zult nu uw nieuwe groep moeten registreren in 
de gecombineerde verificatielijst.

4.

Vanuit het hoofdscherm, druk op  en 
identificeer u als super administrator.
Selecteer 'Toegangscontrole' en druk 
op .

1. Selecteer 'Toegangsgroepen' en druk op 
.

Selecteer 'Nieuwe groep' en druk op .3.2.

Toegangscontrole

Toegangscontrole opties

Tijdsplanning

Vakanties

Toegansgsgroepen

Gecombinerde verificatie

Duress opties

Toegangsgroepen

Nieuwe groep

Alle groepen

Hoofdmenu

Toegangscontrole

USB Manager

Zoek aanwezigheid

Kort bericht

Werkcode

Autotest

Toegangscontrole

Nr.  2

Verificatiemodus          vingerafdruk/wachtwoord..

Tijdsperiode 1 1

Tijdsperiode 1 0

Tijdsperiode 1 0

Inclusief vakanties

Vanuit het scherm 'Toegangscontrole', 
selecteer 'Gecombineerde controle' en druk 
op .

1. Het systeem zal de lijst van de tien mogelijke 
gecombineerde verificatiepatronen 
weergeven.

2.

Gecombineerde verificatie

1  01 00 00 00 00

2  02 00 00 00 00

3  03 00 00 00 00

4  01 00 00 00 00

5  01 00 00 00 00

Toegangscontrole

Toegangscontrole opties

Tijdsplanning

Vakanties

Toegansgsgroepen

Gecombinerde verificatie

Duress opties
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2.14 VAKANTIES
U kunt verschillende vakantieperiodes vastleggen en deze koppelen aan een specifiek tijdschema 
 

Als u 'Alle vakanties' selecteert, zal de terminal de lijst van alle eerder gemaakte vakanties weergeven. Selecteer een regel, en druk op . U kunt de 
geselecteerde vakantie verwijderen of wijzigen.

2.15 KOPPELING TUSSEN GEBRUIKERS, TIJDSCHEMA'S VAN TOEGANGSGROEPEN EN VERIFICATIEMODI 

Gebruiker 1 behoort tot Toegangsgroep 1, zij gebruiken Tijdsschema 1 gekoppeld aan hun groep, maar is verbonden met de Verificatiemodus 1  
   in plaats van de Verificatiemodus 2 gekoppeld aan hun groep.
Gebruiker 2 behoort tot Toegangsgroep 2, en maakt gebruik van de standaard Tijdsschema en Verificatiemodus gekoppeld aan hun groep.
Gebruiker 3 behoort ook tot Toegangsgroep 2, ze gebruiken Verificatiemodus 2 gekoppeld aan hun groep, maar is verbonden met Tijdsschema 3.

Vanuit het scherm 'Toegangscontrole', 
selecteer 'Vakanties' en druk op .

1. U kunt ofwel een nieuwe vakantieperiode 
toevoegen, of de lijst met eerder gemaakte 
vakanties raadplegen. Selecteer 'Vakantie 
toevoegen' en 
druk op .

Bewerk de begindatum en de einddatum, 
en selecteer een tijdschema om te koppelen 
aan deze vakantie. Druk op ESC als u klaar 
bent.

3.2.

Toegangscontrole

Toegangscontrole opties

Tijdsplanning

Vakanties

Toegansgsgroepen

Gecombinerde verificatie

Duress opties

Tijdschema 01/50 

Zondag 00:00  23:59

Maandag 00:00  23:59

Dinsdag 00:00  23:59

Woensdag 00:00  23:59

Donderdag 00:00  23:59

Zoek tijdsperiode (1-50)

Verificatiemodus 1 Verificatiemodus 2

Toegangsgroep 1 Toegangsgroep 2

Gebruiker 1 Gebruiker 2 Gebruiker 3

Tijdschema 1 Tijdschema 2 Tijdschema 3

Vakanties

Voeg vakantie toe

Alle vakanties
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2.16 DWANGOPTIES
Deze optie activeert een alarm wanneer de gebruiker wordt gedwongen om de deur onder dwang te openen. U kunt één   of meerdere verificatiemodi 
selecteren die een alarm activeren. U kunt tevens de tijd tussen het moment waarop de gebruiker klokt en het moment waarop het alarm start instellen.

  

U kunt een of meerdere manieren gebruiken om het alarm te activeren. Houd er rekening mee dat u ook kunt gebruikmaken van een specifieke gebruiker 
vingerafdruk om het alarm te activeren. Dit kan worden ingeschakeld in de gebruikerspagina.

Over 1: 1 en 1: N overeenkomsten: 
Een 1: 1 overeenkomst treedt op wanneer de gebruiker voor het eerst zijn/haar ID invoert, en daarna zijn/haar vingerafdruk plaatst. De terminal   
vergelijkt de vingerafdruk met de vingerafdruksjabloon geregistreerd voor deze specifieke gebruiker.
Een 1: N overeenkomst treedt op wanneer de gebruiker direct zijn/haar vingerafdruk plaatst. De terminal vergelijkt de vingerafdruk met alle sjablonen in  
het geheugen.

Vanuit het scherm 'Toegangscontrole', 
selecteer 'Dwangopties' en druk op .

1. Dwangfunctie: Het alarm zal 
worden geactiveerd als de gebruiker 
voor het klokken een toets indrukt die is 
geregistreerd als dwangtoets. Raadpleeg de 
rubriek  "Functietoetsen aanpassen" om te 
leren hoe u een toets registreert. 
Alarm op 1:1 overeenkomst: Het alarm 
wordt geactiveerd als de gebruiker klokt met 
een 1:1 overeenkomst. 

Alarm op 1: N overeenkomst: Het alarm 
wordt geactiveerd als de gebruiker klokt met 
een 1: N overeenkomst. 
Alarm op wachtwoord: Het alarm wordt 
geactiveerd als de gebruiker klokt met een 
wachtwoord.
Alarmvertraging(en): Stel het interval tussen 
de klokactie onder dwang en het alarm in. De 
waarde kan tussen 1 en 999 seconden zijn.

2.

Toegangscontrole

Toegangscontrole opties

Tijdschema

Vakanties

Toegangsgroepen

Gecombineerde verificatie

Dwangopties

Gecombineerde verificatie

1  01 00 00 00 00

2  02 00 00 00 00

3  03 00 00 00 00

4  01 00 00 00 00

5  01 00 00 00 00
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  3. BESCHRIJVING VAN ALLE  FUNCTIES EN MENU-ITEMS 

OPMERKING: Uw Safescan TA-terminal wordt geleverd met de optimale instellingen vooraf in de fabriek ingesteld. Het veranderen van 
een deel van de instellingen van de machine kan problemen met de werking van het apparaat veroorzaken. Tenzij u zeker bent van de 
veranderingen die u maakt, wordt aanbevolen om de instellingen van het apparaat niet te wijzigen. Bij twijfel, neem contact op met de 
technische supportafdeling van Safescan voor hulp.

3.1 GEBRUIKERSBEHEER
 

Dit gedeelte bevat gebruikergerelateerde functies.

Nieuwe gebruiker - een nieuwe gebruiker registreren. 
1. Gebruikers-ID - Unieke identificatie voor de gebruiker in de terminal. Wij raden aan om de suggestie van de gebruikers-ID van de terminal te volgen.
2. Naam - De gebruikersnaam zal elke keer dat een gebruiker een klokactie op de terminal uitvoert worden weergegeven.
3. Soort gebruiker- Er zijn twee gebruikersfuncties Super Admin en standaard gebruiker. De super administrator heeft het toegangsrecht tot alle   
functies van de terminal. Bovendien kunt u gebruiker-gedefinieerde functies creëren. U kunt elk menu-item toewijzen aan deze gebruikergedefinieerde  
 functies. Een standaard gebruiker heeft alleen het recht om klokacties uit te voeren en zijn/haar eigen eerdere klokgegevens te bekijken. 
4. Vingerafdruk - Registreer de vingerafdruk van de gebruiker
5. Wachtwoord - Een wachtwoord registreren voor de gebruiker (alleen cijfers, maximaal 8 cijfers).
6. Vervalregel gebruiker. Bepaal welke vervalregel van toepassing is op de gebruiker. Opmerking: vervalregels moeten worden ingeschakeld in   
"Systeem -> Aanwezigheid".
 Vervalregel opties:
 6.1 Geen. Er is geen vervalregel van toepassing op de gebruiker.
 6.2. Vervaldatum. De vervalregel wordt toegepast op een bepaalde datum.
 6.3. Klokacties. De vervalregel wordt toegepast na een bepaalde hoeveelheid klokacties.
 6.4. Verlopen datum en ingaven. De vervalregel wordt toegepast na een bepaalde hoeveelheid klokacties binnen een bepaalde termijn.
7. Toegangscontroleregel. Bepaal de instellingen voor toegangsbeheer voor de gebruiker.
 7.1. Toegangsgroep. Koppel de gebruiker aan een specifieke toegangsgroep.
 7.2. Verificatiemodus. Selecteer de verificatiemodus om toe te passen op de gebruiker. Het kan deze omschreven voor de groep, of een andere zijn.
 7.3. Dwang vingerafdruk. Bepaal een vingerafdruk dat het alarm zal activeren wanneer de gebruiker wordt gedwongen om de deur onder dwang  
  te openen.
 7.4. Pas groep tijdsperiode toe. Het is mogelijk om de groepsperiode toe te passen voor de gebruiker of om een andere eerder gedefinieerde  
  periode te selecteren.
8. Alle gebruikers - Geeft een lijst weer van alle gebruikers die in de terminal zijn geregistreerd, en waar u - indien nodig  -  een gebruiker kunt   
 bewerken of verwijderen.

3.2 SOORT GEBRUIKER
 

Creëer, bewerk en activeer aangepaste soorten gebruikers. Een maximum van drie verschillende soorten gebruikers kunnen worden gedefinieerd en 
beheerd.

1. Zelf geedefinieerde soort gebruiker
 1.1. Schakel zelf gedefinieerde regel in - Stel de functie in als actief of inactief.
 1.2. Naam - Bepaal een naam voor de functie.
 1.3. Definieer soort gebruiker - Selecteer de actieve menu-items voor de soort gebruiker.

3.3 COMMUNICATIE
Instelling van de communicatie tussen het apparaat en een netwerk.

1. Ethernet - Beheer de LAN-verbindingsinstellingen.
 1.1. IP-adres - Het standaard IP-adres van het apparaat is 192.168.1.201, het is mogelijk dat u dit moet veranderen op basis van uw   
  netwerkinstellingen.
 1.2. Subnet Mask - De standaardwaarde is 255.255.255.0, u kunt het veranderen als dat nodig is.
 1.3. Gateway - De standaardwaarde is 0.0.0.0, u kunt het veranderen als dat nodig is.
 1.4. DNS - De standaardwaarde is 0.0.0.0, u kunt het veranderen als dat nodig is.
 1.5. TCP COMM Port - De standaard communicatiepoort is 4370, verander dit niet tenzij uitdrukkelijk geïnstrueerd door een Safescan erkende  
  technicus.
 1.6. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, gebruikt door een server om een IP-adres dynamisch toe te wijzen aan het apparaat.
 1.7. Weergave in de statusbalk - Activeer het netwerkstatusinformatie-pictogram op het hoofdscherm van het apparaat.
2. Serieel comm
 2.1. USB. Schakel de USB-poort van het apparaat in voor communicatie met een PC. Dit mag alleen worden ingeschakeld op verzoek van een  
  Safescan technicus om speciaal onderhoud uit te voeren.
 3. PC connectie - Maak verbinding tussen de terminal en een pc.
 3.1. Comm Sleutel - U kunt een wachtwoord op de terminal instellen die zal moeten ingevoerd worden in de pc-software. Standaard is er geen  
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   wachtwoord ingesteld. Dit wachtwoord bestaat alleen uit cijfers (1-6 cijfers). 
 3.2. Apparaat ID - Als u meer dan een Safescan TA-terminal gebruikt, moet u verschillende ID's toewijzen aan elke terminal.
4. Draadloos netwerk
 4.1. WiFi. WiFi in- of uitschakelen
 4.2. WiFi-netwerk toevoegen. Een WiFi-netwerk handmatig toevoegen als uw netwerk-SSID niet wordt weergegeven op het scherm.
 4.3. Geavanceerd
  4.3.1 DHCP. DHCP inschakelen
  4.3.2. IP-adres. Voer  een IP-adres in voor uw apparaat als DHCP niet is ingeschakeld.
  4.3.3. Subnet Mask. Voer het adres van het subnet mask is als DHCP niet is ingeschakeld.
  4.3.4. Gateway. Vul het adres van de gateway in als DHCP niet is ingeschakeld.
5. ADMS. Het apparaat kan de ADMS-instellingen gebruiken om te communiceren met computers via internet. Op dit moment, zelfs als de functies zijn  
 uitgevoerd, wordt het niet door het apparaat gebruikt.
 5.1. Schakel domeinnaam in. Rechtstreeks communiceren met een domeinnaam.
 5.2. Server adres. Als de domeinnaam niet is ingeschakeld, geef dan een IP-adres op voor de communicatie.
 5.3. Server poort. Als de de domeinnaam niet is ingeschakeld, specificeer dan een poort voor communicatie. 
 5.4. Schakel proxyserver in. Schakel deze optie uit als u een proxyserver nodig hebt om te communiceren.
 5.5. Proxy server IP
 5.6. Proxy server poort
 5.7. Toon in statusbalk. De ADMS-verbindingsstatus weergeven in de statusbalk.

3.4 SYSTEEM
Standaard systeeminstellingen.

1. Datum Tijd - Alle datum/tijd-gerelateerde instellingen
 1.1. Stel datum in - Stel de datum van de terminal in.
 1.2. Stel tijd in - Stel de tijd van de terminal in.
 1.3. 24-uurs klok - U kunt kiezen tussen 24-uurs of 12-uurs klok
 1.4. Datumnotatie - Kies de weergavenotatie van de datum.
 1.5. Zomertijd - Stel de automatische omschakeling naar de zomertijd in.
 1.6. Zomertijd modus - 2 modi kunnen worden geselecteerd Datum/tijd of Week/dag.
 1.7. Zomertijd instellen
  Datum/tijd: 
  1.7.1. Begindatum - Vul de dag en de maand in waarop de zomertijd begint
  1.7.2. Begintijd - Vul het uur in waarop de zomertijd begint.
  1.7.3. Einddatum - Vul de dag en de maand in waarop de zomertijd eindigt.
  1.7.4. Eindtijd - Vul het uur in waarop de zomertijd eindigt en terugkeert naar de normale tijd.
  Week/dag:
  1.7.5. Beginmaand - Selecteer de maand waarop de zomertijd begint (1 is voor de maand januari, 12 is voor de maand december)
  1.7.6. Beginweek - Kies het weeknummer van de maand waarin de zomertijd begint. 
  1.7.7. Begindag - Selecteer de dag in de week
  1.7.8. Begintijd - Selecteer het uur van de dag.
  1.7.9. Eindmaand - Kies de maand waarin de zomertijd eindigt.
  1.7.10. Eindweek - Kies het weeknummer in de maanden waarin de zomertijd eindigt.
  1.7.11. Einddag - Selecteer de dag in de week.
  1.7.12. Eindtijd - Kies het uur van de dag.
2. Aanwezigheid Alle instellingen met betrekking tot klokacties en de manier waarop de klokacties en gegevens van de gebruikers worden behandeld.
 2.1. Klokperiode dubbelen (min) - Selecteer de hoeveelheid tijd om dubbele klokacties te negeren (tussen 1 en 60 minuten).
 2.2. Aanwezigheidslog alert - Genereert een waarschuwing wanneer de beschikbare ruimte onvoldoende wordt (tussen 1 en 99).
 2.3. Cyclisch verwijderen van aanwezigheidsdata - Specificeer het maximum aantal aanwezigheidslijsten die kunnen worden gewist   
  wanneer hun aantal de bovengrens bepaald in aanwezigheidslog waarschuwing bereikt.
 2.4. Bevestig schermvertraging(en) - Specificeer de tijd voor het weergeven van de authenticatieresultaat (tussen 1 en 9 seconden).
  Bewaar verkeerd verificatierecord - Gelinkt aan toegangscontrole. Behoudt de klokactie wanneer iemand niet daartoe geautoriseerd is
 2.5. Vervalregel - Pas de vervalregels gedefinieerd in de 'Vervalregel opties' toe.
 2.6. Vervalregel Opties - Stel de regels in die moeten worden toegepast wanneer een gebruiker zijn/haar  vervalregel heeft bereikt.
  2.6.1. Bewaar gebruiker, geen check op toekomstige klokactie - De gebruiker behouden, maar de nieuwe aanwezigheidslijsten niet  
   opslaan.
  2.6.2.  Bewaar gebruiker, check op toekomstige klokactie - De gebruiker behouden en de aanwezigheidslijsten blijven opslaan.
  2.6.3.  Gebruiker verwijderen - De gebruiker van de terminal verwijderen.
3. Vingerafdruk Instellingen voor de vingerafdruksensor.
 3.1. 1:1 Match drempel - Evalueert de gelijkenis tussen de vingerafdruk en het sjabloon voor een bepaalde gebruiker (de gebruiker geeft   
 zijn ID voordat hij zijn vinger op de sensor plaatst ter identificatie).
 3.2. 1:N Match drempel - Evalueert de gelijkenis tussen de vingerafdruk en alle geregistreerde sjablonen (de gebruiker klokt alleen in/uit   
 met de vingerafdruk).
 3.3. V.A. sensor gevoeligheid - Gevoeligheidsinstellingen voor de vingerafdruk: de standaardwaarde is medium, u kunt deze wijzigen naar 'hoog'  
  als de terminal geïnstalleerd is in een droge omgeving, u kunt het instellen op 'laag' als de machine geïnstalleerd is in een vochtige omgeving.
 3.4. 1:1 keer opnieuw proberen - Stel het aantal pogingen in voor momenten waarop het 1: 1 verificatieproces wordt gebruikt.
 3.5. Vngerafdruk beeld - Geef aan of u het beeld van de vingerafdruk wilt weergeven bij het registreren van een gebruiker.
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4. Reset - Reset alle opties terug naar de fabrieksinstellingen en start de machine opnieuw op
5. USB update. Het is mogelijk, indien nodig, om de firmware van uw terminal te upgraden met een bestand op een USB-stick.

3.5 PERSONALISEER
Pas instellingen van het systeem aan volgens uw persoonlijke voorkeuren.

1. Gebruiksinterface
 1.1. Taal - Selecteer de taal van de terminal.
 1.2. Vergrendel aan/uit-toets - U kunt ervoor kiezen om de aan/uit-knop uit te schakelen, om ongewenst uitschakelen van de terminal te   
  voorkomen. Als de optie niet is ingeschakeld, kunt u de terminal uitschakelen door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Als de optie  
  is ingeschakeld, is het niet mogelijk om de terminal uit te schakelen door op de knop te drukken.
 1.3. Menuscherm Timeout (sec) - Het apparaat keert terug naar het hoofdscherm als er geen actie wordt uitgevoerd gedurende de ingestelde tijd  
  (de functie kan worden uitgeschakeld, tussen de 60 en 99999 seconden).
  1.4. Inactief tijd tot slaapmodus (min) - Het toestel zal in de slaapstand gaan na de tijd die ingesteld is in deze optie (van 1 tot 999 minuten). U  
  kunt het apparaat wekken door op een toets te drukken of door uw vinger op de sensor te houden.
 1.5. Hoofdscherm stijl - U kunt kiezen welke informatie wordt weergegeven op het hoofdscherm. Stijl 1 toont de in en uit pictogrammen en de  
  datum en tijd. Stijl 2 toont de functies die gekoppeld zijn aan de functietoetsen.
2. Stem
 2.1. Stem Prompt - Kies voor het inschakelen van de geluidseffecten van de machine (het geluid dat wordt afgespeeld tijdens het in- en  uitschakelen). 
  Houd er rekening mee dat deze instelling de authenticatie geluidsberichten niet uitschakelt.
 2.2. Keyboard Prompt - U kunt het geluid dat te horen is wanneer u op een willekeurige toets op het toetsenbord drukt in- of uitschakelen.
 2.3. Volume - Pas het volume van de geluiden uitgezonden door uw terminal aan.
3. Belschema's De terminal kan beltonen afspelen volgens een bepaald schema.
 3.1. Nieuw belschema - Voeg een nieuwe geplande beltoon toe.
 3.2. Belstatus - Schakel de geselecteerde bel in
 3.3. Beltijd - Selecteer de tijd die de bel moet rinkelen.
  3.2.1. Herhaal - Selecteer de dag(en) waarop de bel moet rinkelen.
  3.2.2. Ringtone - Selecteer een beltoon voor de bel.
  3.2.3. Interne belvertraging (sec) - Specificeer de afspeelduur van de bel.
 3.4. Alle belschema's - Geeft een overzicht van alle geplande bellen in de terminal. Het is mogelijk om een van deze items te bewerken of te verwijderen.
4. Klokstatusopties
 4.1. Klokstatusmodus
  4.1.1 Uit. Elke statustoets (inclusief de IN  of OUT  toetsen) zijn niet langer beschikbaar. 
  4.1.2 Handmatige modus - De statustoetsen worden handmatig geschakeld, de status verdwijnt na de ingestelde tijd.
  4.1.3 Automatische modus - De terminal schakelt de toestand automatisch op de door de gebruiker gedefinieerde tijd.
  4.1.4 Handmatige en automatische modus - De terminal schakelt de klokstatus automatisch naar in of uit op de door de gebruiker   
   gedefinieerde tijd. Het is ook mogelijk om de statustoetsen handmatig op in of uit te schakelen. De terminal schakelt terug naar de   
   automatisch vastgestelde status na een bepaalde tijd.
  4.1.5 Handmatige vaste modus - De terminal behoudt de status gedefinieerd op een handmatige schakelaar.
  4.1.6 Vaste modus - De terminal kan alleen de status gedefinieerd in het menu gebruiken.
 4.2. Klokstatus time-out(s) - Specificeert het aantal seconden dat een status wordt weergegeven.
 4.3. Klokstatus benodigd - Specificeert of een status moet worden geselecteerd bij het klokken.
5. Sneltoets definities - De functietoetsen van de terminal kunnen worden gebruikt als snelkoppelingen naar veel menu-items, ze kunnen ook gebruikt  
 worden als klokstatustoetsen voor klokacties. 

3.6 DATABEHEER
Voer terminalgegevens-gerelateerde operaties uit zoals het verwijderen van, opslaan van of het herstellen van gegevens van een eerdere back-up.

1. Verwijder data
 1.1. Verwijder aanwezigheidsdata - U kunt de aanwezigheidsgegevens verwijderen en kiezen als u alle gegevens of alleen de gegevens   
 van een bepaalde periode  wilt verwijderen.
 1.2. Alle data verwijderen - Verwijder alle gebruikers, klokgegevens en toegangscontrolegegevens.
 1.3. Verwijder toegangscontrole - Verwijder toegangscontrolelijsten.
 1.4. Verwijder Admin-functie - Verander alle administrators naar standaard gebruikers.
2. Back-up data. Het is mogelijk om een   back-up van uw terminal te creëren, hetzij op een USB-stick, of op de terminal zelf.
 2.1. Back-up naar apparaat - U kunt een back-up van uw gegevens direct op een specifieke geheugenlocatie van de terminal creëren.
  Let op U kunt slechts één back-up op het apparaat opslaan.
  2.1.1. Back-up inhoud - Er zijn twee verschillende soorten gegevens waarvan u een back-up kunt maken: De bedrijfsgegevens,   
  (gebruikers en hun klokgegevens) en de systeemgegevens (alle gegevens).
  2.1.2. Back-up notities - U kunt een notitie toevoegen aan de back-up (back-up datum, back-up naam enz)
  2.1.3. Start backup - Start het back-upproces
 2.3. Back-up naar USB-stick - U kunt ook een back-up van uw gegevens maken op een USB-stick.
  Opmerking: Als er al een back-up op de USB-stick staat, wordt deze overschreven.
3. Data terugzetten - U kunt uw terminalgegevens terugzetten vanaf een vorige back-up van dit menu.
 3.1. Zet terug vanaf apparaat. Herstellen vanaf een back-up opgeslagen op het apparaat.
 3.2. Zet terug vanaf USB-stick. Herstellen vanaf een back-up opgeslagen op een USB-stick.
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3.7 TOEGANGSCONTROLE
Alle toegangscontrole-gerelateerde instellingen

1. Toegangscontrole opties
 1.1. Deurslot vertraging (sec). Stel het aantal seconden in dat het slot ontgrendeld blijft na opening.
 1.2. Deursensorvertraging (sec). Stel het aantal seconden in dat de deur open kan blijven voordat het alarm afgaat. Dit zal alleen werken als een  
  sensor verbonden is met de terminal.
 1.2. Deursensor type. Selecteer het type sensor dat moet worden gebruikt met de terminal.
 1.3. Deuralarm vertraging (sec). Stel de tijd in voordat het alarm afgaat als een abnormale deursensorstatus wordt gedetecteerd.
 1.4. Aantal keren opnieuw voor alarm. Stel het aantal afgewezen identificaties in voordat het alarm afgaat.
 1.5. NC-tijdsperiode. Kies de periode wanneer de deur altijd gesloten moet zijn.
 1.6. NO-tijdsperiode. Kies de periode wanneer de deur altijd geopend moet zijn.
2. Tijdschema. Het is mogelijk om tot 50 verschillende tijdschema's (= periode) te bepalen. Voor elke tijdsschema kunt u de periode bepalen wanneer  
 de deur geopend kan worden. Het is mogelijk om maximaal drie tijdschema's te koppelen aan een toegangsgroep, of gebruiker.
3. Vakanties. Om aan speciale vakantieschema's aan te passen, kunt u een specifiek tijdschema koppelen aan een bepaalde periode.
 3.1. Voeg vakantie toe. Een nieuwe vakantie toevoegen
 3.2. Alle vakanties. De lijst van alle vakanties weergeven.
4. Toegangsgroepen. Laat de tijdzones en de methodes voor de identificatie beheren door groepen werknemers. Standaard kunnen werknemers hun  
 groepsperiode-instellingen gebruiken. Wanneer een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt, wordt hij/zij standaard gekoppeld aan toegangsgroep 1.  
 Gebruikers kunnen worden toegewezen aan een bepaalde groep vanuit het gebruikerbewerkingsscherm.
 4.1. Nieuwe groep. Een nieuwe groep aanmaken.
 4.2. Alle groepen. De lijst van alle groepen weergeven.
5. Gecombineerde verificatie. Definieer de groep(en) die toegestaan is/zijn   om de deur te openen.
6. Dwangopties. De terminal beschikt over verschillende manieren voor het activeren van een alarm als een werknemer de deur onder dwang moet  
 openen (= wordt ongewild gedwongen om de deur te openen).
 6.1. Dwangfunctie. Wanneer ingeschakeld zal het drukken op de "Dwangtoets" vóór het klokken de deur openen en het alarm activeren. De   
  "Dwangtoets" kan worden gekoppeld aan een functietoets van het apparaat.
 6.2. Alarm aan 1: 1 Match. Het alarm zal worden geactiveerd telkens wanneer een gebruiker het 1:1 overeenkomst verificatieproces gebruikt.
 6.3. Alarm aan 1: N Match. Het alarm zal worden geactiveerd telkens wanneer een gebruiker het 1:N overeenkomst verificatieproces gebruikt.
 6.4. Alarm aan wachtwoord. Het alarm zal worden geactiveerd telkens wanneer een gebruiker het wachtwoord authenticatieproces gebruikt.
 6.5. Alarmvertraging (sec). Stel de vertraging voordat het alarm afgaat in.

3.8 USB MANAGER
Als u een netwerkverbinding niet kan, of niet wilt gebruiken om te communiceren met de pc-software, kan u de terminal gegevens laten ophalen of 
verzenden via een  USB-stick.

1. Download. De gegevens van de terminal naar de USB-stick verzenden.
 1.1. Aanwezigheidsdata - De klokgegevens.
 1.2. Gebruikersdata - Alle gebruiker-gerelateerde informatie.
 1.3. Werkcode
 1.4. Kort bericht
2. Upload. De gegevens van de USB-stick naar de terminal verzenden.
 2.1. Gebruikersdata - Upload gebruikersgegevens na bewerking in de software.
 2.2. Kort bericht
 2.3. Schermbeveiliging
 2.4. Achtergrond
3. Downloadopties
 3.1. Verwijder aanwezigheidsdata

3.9 ZOEK AANWEZIGHEID
Als u geen toegang hebt tot de Safescan TA-pc-software, is het altijd mogelijk om de aanwezigheidslogs direct op de terminal te controleren. Voer de 
ID van de gebruiker van wie u de gegevens wilt controleren in. Als u geen gebruikers-ID invoert, zal het systeem de klokgegevens van alle gebruikers 
weergeven.

3.10 KORT BERICHT
U kunt korte berichten voor de gebruikers direct op het terminalscherm weergeven. Deze berichten kunnen worden weergegeven voor een of meerdere 
gekozen gebruikers, of voor iedereen.
1. Nieuw bericht - Maak een nieuw bericht.
 1.1. Bericht - Typ de tekst van het bericht.
 1.2. Begindatum - Specificeer de datum waarop het bericht zal worden weergegeven.
 1.3. Begintijd - Specificeer de tijd waarop het bericht zal worden weergegeven.
 1.4. Verstreken tijd (min) - Bepaal hoe lang het bericht te lezen zal zijn.
 1.5. Berichttype - Bepaal het type van het bericht.
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  1.5.1. Algemeen - Een algemeen bericht zal aan iedereen die op de terminal klokt worden weergegeven.
  1.5.2. Persoonlijk - Een persoonlijk bericht zal worden weergegeven aan een of meerdere gekozen gebruiker(s).
  1.5.3. Ontwerp - Kies ontwerp wanneer u wilt dat het bericht moet worden opgeslagen in het geheugen van de terminal, maar nog niet   
   worden weergegeven.
2. Algemene berichten - Geeft een lijst van alle openbare berichten die in de terminal zijn opgeslagen. Deze berichten kunnen worden bekeken,   
 bewerkt of verwijderd.
3. Persoonlijke berichten - Geeft een lijst van alle persoonlijke berichten die in de terminal zijn opgeslagen. Deze berichten kunnen worden bekeken,  
 bewerkt of verwijderd.
4. Berichtontwerpen - Geeft een lijst van alle ontwerpberichten die in de terminal zijn opgeslagen. Deze berichten kunnen worden bekeken, bewerkt of  
 verwijderd.
5. Berichtopties
 5.1. Bericht tonen vertraging (sec) - Selecteer de hoeveelheid tijd die een bericht wordt weergegeven.

3.11 WERKCODE
Werkcodes (worden ook wel functiecodes genoemd) kunnen worden gebruikt om speciale activiteiten/evenementen te volgen tijdens de werkuren. U kunt 
een kloksnelheid koppelen aan een werkcode.

1. Nieuwe werkcode - Definieer een ID en een naam voor een nieuwe werkcode.
2. Alle werkcodes - Lijst van alle werkcodes die aanwezig zijn in de terminal. Het is mogelijk om de naam van een specifieke werkcode te bewerken, of  
 deze te verwijderen uit de terminal.
3. Werkcode opties
 3.1. Werkcode benodigd - Wanneer ingeschakeld, worden gebruikers gevraagd om een   werkcode te selecteren telkens wanneer ze in/uitklokken.
 3.2. Werkcode omschrijven - Wanneer ingeschakeld, moeten gebruikers een werkcode uit de bestaande lijst met werkcodes    
 selecteren. Zo niet, dan is het mogelijk om een   nummer in te voeren, zelfs als dit nummer overeenstemt met een werkcode-ID in de werkcodelijst. 

3.12 AUTOTEST
Verschillende tests om te controleren of de terminal goed werkt.

1. Alles testen. Alle tests uitvoeren.
2. LCD test. Test LCD-display.
3. Geluidstest. Test luidspreker.
4. Toetsenbord test. Test het toetsenbord.
5. Vingerafdruksensor test. Test de vingerafdruksensor.
6. Klok RTC test. Test de apparaatklok.

3.13 SYSTEEMINFO
Informatie over de terminal.
1. Apparaatcapaciteit - Aantal ingeschreven gebruikers, administrators, wachtwoorden, vingerafdruksjablonen, RFID-kaarten, en aanwezigheidslogs.
2. Apparaatinfo - Diverse informatie van het apparaat, waaronder het serienummer, het vingerafdrukalgoritme, en het MAC-adres.
3. Firmware info - Versienummers van de verschillende services die actief zijn op de terminal.

3.14 GEBRUIK VAN BIOMETRISCHE GEGEVENS
Het systeem dat wordt gebruikt door Safescan slaat geen enkele afbeelding van de vingerafdruk op, maar alleen een anonieme, wiskundige 
verwijzingssjabloon. De persoonlijke kenmerken van de vingertop worden gevectoriseerd in unieke punten en omgezet door de terminal in een complexe 
numerieke code, met behulp van een speciaal algoritme. Het overeenkomstige werknemersnummer wordt dan gekoppeld aan deze waarde. Het 
vingerafdrukbeeld kan nooit worden gereproduceerd door de terminal of uitgevoerd worden uit de terminal - alleen de numerieke code wordt opgeslagen. 
Misbruik van persoonsgegevens door onbevoegden wordt daardoor vermeden. 

Aangezien alle Safescan TA-terminals een dubbele authenticatie-optie bieden, voor het geval uw werknemer(s) zich zorgen maakt over het klokken met 
een vingerafdruk, is er altijd de mogelijkheid voor de werknemer om hun eigen 8-cijferige pincode te kiezen en zich te identificeren met deze code op de 
terminal.

Safescan, als de leverancier van het apparaat, zal niet wettelijk aansprakelijk, direct of indirect, gehouden worden voor de gevolgen als gevolg van het 
gebruik van onze producten. Voor een conflict met betrekking tot de privacy bij het gebruik van onze producten, neem dan direct contact op met uw 
werkgever.
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APPENDIX - DEUR TOEGANGSCONTOLE AANSLUITSCHEMA’S

  LET OP: LAAT ALTIJD EEN ERKEND INSTALLATEUR DE TOEGANGSCONTROLE OP UW TA TERMINAL AANSLUITEN
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3. Overige aansluitingen
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