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wydawanie kart - wpisywanie kart do rejestratorów
odczytywanie zdarzeń - sporządzanie raportów
instalowanie rejestratorów DS-2430

dodanie rejestratora - proszę wpisać nazwę oraz adres IP i port - proszę podać przy zamówieniu
standardowo ustawiamy Port 1007  oraz  IP  192.168.0.107

usunięcie rejestratora

"wyczyszczenie" pamięci zdarzeń
  w rejestratorze DS-2430

"wyczyszczenie" pamięci kart
  w rejestratorze DS-2430

włączenie przekaźników
- otwieranie drzwi
- wykonywanie zdjęć

zmiana trybu pracy rejestratora
- czytaj wszystkie karty
- czytaj tylko karty wpisane

ustawienie daty i czasu w rejestratorze

Zmiana adresu IP rejestratora

1. proszę zmienić adres IP rejestratora przy pomocy programu config_elarm_IP ,
    który znajduje się na płycie instalacyjnej 
2. program RCP_X po kliknięciu wiersza ( żółte podświetlenie ) będzie próbował połączyć się z rejestratorem.
3. proszę poczekać na zakończenie tej próby ( pełne rozwinięcie zielonej tasiemki na ekranie )

4. w okienko na górze ekranu proszę wpisać nowy adres IP i nacisnąć klawisz Zapisz
5. proszę całkowicie zamknąć program RCP_X
6. po ponownym uruchomieniu program połączy się z rejestratorem, którego IP zostało zmienione 

po kliknięciu w wiersz tabeli program połączy się z rejestratorem



program RCP_X
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importowanie z pliku C:\Elarm\osoby.txt

kopia danych do pliku tekstowego C:\Elarm\osoby....

wpisanie kart do pamięci rejestratora

sprawdzenie czy karty zostały wpisane

Przykład pliku z którego zostaną zaimportowane dane:

Nazwa pliku:   osoby.txt

Lokalizacja pliku:   C:/Elarm/osoby.txt

ilość sprawdzonych kart
i liczba błędów

Karty

dodanie nowej osoby i wydanie karty

zmiana danych osoby

009C697D Jaworska Katarzyna
009C6116 Jacaszek Sylwia
009BF6E0 Szostak Izabela
009BFDC6 Sobota Anna
009C3248 Nowak Wiesław
009C3248 Starczewska Elżbieta
009BF0B1 Kowalski Marcin
009BE85D Kubica Tadeusz
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odczytywanie zdarzeń z pamięci rejestratorów

sprawdzenie ilości zdarzeń w pamięci 

ustawianie daty i czasu w rejestratorach

program sporządza miesięczny raport godzin 
dla wybranej osoby

Zdarzenia

przeglądanie zapisów z jednego dnia

po kliknięciu kolumny Data oraz
klawisza Raport dnia program
wyświetli wszystkie wejścia i wyjścia
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Zdarzenia  - uzupełnianie raportu

kliknięcie kolumny Czas

kliknięcie Czas pracy

do Czas pracy zostanie
wpisana liczba godzin
z kolumny Czas

do Czas pracy zostanie
wpisana liczba godzin
z okienka norma

wyczyszczenie jednego
dnia kolumny Czas pracy

norma dzienna godzin pracy

norma dzienna godzin pracy
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do Czas pracy zostanie
wpisana liczba godzin
z okienka norma

norma dzienna godzin pracy

do Czas pracy zostanie
wpisana liczba godzin
z kolumny Czas

norma dzienna godzin pracy

wyczyszczenie kolumny 
Czas pracy

przeliczenie kolumny 
Czas pracy
po ręcznym wpisaniu
liczby godzin w dniu

przeliczenie kolumny 
Czas pracy
po ręcznym wpisaniu
liczby godzin w dniu

wyczyszczenie kolumny 
Czas pracy

Zdarzenia  - uzupełnianie raportu



program RCP_X

Program tworzy na C:/Elarm/RCP_X  pliki tekstowe dla każdego miesiąca - dane z pliku mogą importować inne programy

Opis rekordu:

EC  E3  00  00  00  FF  00830C2B000000  16  11  06  17  45  48  01   000000  9B6E

CRC

dla DS-2430 - FF

 dla DS-2430
     00     wyjście
      20     wyjście służbowe
      01    wejście
      21    wejście służbowe
 

minuta

sekunda

adres pamięci na którym 
był zapisany rekord

godzina

dzień

miesiąc

rok

numer linii   00 - dane z pierwszego rejestratora  01 - z drugiego  02 - z trzeciego

numer karty: 14 znaków lub 8 znaków + 000000
                             

nagłówek EC

rodzaj płyty  E3   DS-2430

wersja urządzenia 00

nie wykorzystywane 00

ECE3000000FF00830C2B000000161106174548010000009B6E
ECE3000000FF00830C2B0000001611061745532100001056B4
ECE3000000FF00830C2B00000016110617455700000020A81B
ECE3000000FF00830C2B000000161106174600200000303162
ECE3000000FF00830C2B000000161106175120010000009CBA
ECE3000000FF00830C2B000000161106175125210000109A92
ECE3000000FF00830C2B00000016110617512920000020515E
ECE3000001FF00830C2B000000161106181037010000008472
ECE3000001FF00830C2B0000001611061810410000001030F4
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