Terminal DDS
Publikacja Nr 07TE103 z 25 stycznia 2012

1. Wymagania wstępne
Kontroler domenowy (patrz rysunek na końcu tej strony) musi posiadać:
- TPL firmware z datą 12/10/2010 lub nowszy,
- zainstalowany zestaw COM 2 (U28 i U29),
- adres nr 00.
Pozostałe kontrolery z sieci domenowej muszą mieć:
- TPL: - TPL firmware z datą 12/10/2010 lub nowszy
- zainstalowany zestaw COM 2 (U28 i U29)
- DS216: - firmware z datą 03/08/2010 lub nowszy
- zainstalowany zestaw COM 2 (U16 i U17)
- każdy kontroler w domenie powinien mieć unikalny adres. Należy pamiętać, że kontrolery mogą
komunikować się za pomocą różnych sieci głównych i być podłączone do tej samej domeny przez drugi
port komunikacyjny,
- muszą być podłączone przez drugi port komunikacyjny do drugiego portu kontrolera domenowego.
Terminale DDS muszą być:
-skonfigurowane przy użyciu unikalnego adresu dla każdego terminala i za pomocą wewnętrznego przełącznika
typu DIP.Przełącznik ten znajduje się wewnątrz obudowy na płycie PCB i w pobliżu wyświetlacza LCD. 16
terminali może być podłączonych do tej samej szyny z adresami od 0 do 15, tak jak pokazano w tabeli,
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Podłączenie terminala DDS
- terminal powinien być podłączony przez RS485 do 2. portu
Klawiatura
Kontroler:
kontrolera domenowego. W stanie gotowości terminal wyświetla
AUX (CZER)
12Vdc
tekst "Wait for ID" (Czekaj na ID) oraz czas i datę.
COM (CZAR)
0V
Amadeus 5 musi spe łniać następujące warunki:
-wersja 2.2 lub nowsza,
BUS (ŻÓŁTY) Hi (2.szyna)
-prędkość komunikacji kontrolera: 9600 lub 19200 bodów,
BUS (ZIEL)
Lo (2.szyna)
-następujące ustawienia pliku INI: AlarmZones =1 i ControllerInputGroup = 1,
- jeśli używasz karty z terminalem DDS do czytania kodu szesnastkowego, ustaw format Wiegand ’09’ na
wszystkich czytnikach kontrolera domenowego:"Parametr >Kontroler>Czytnik>Różne/Format karty".
Alternatywnie, aby odczytać kartę w jednej z postaci dziesiętnych (formaty ”Decimal”, ”Decimal 24 bits” lub
”Decimal 6 digits"), formaty te muszą być zdefiniowane na wszystkich czytnikach kontrolera domenowego,
- standardowi użytkownicy kart lub nadzorcy muszą uzyskać autoryzację, aby używać terminala DDS poprzez
grupy dostępu i przez czytnik nr 1 kontrolera domenowego.

Przykładowa konfiguracja:
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2. Skrypty
Terminal do uruchomienia nie wymaga żadnego programowania. W momencie podłączenia do kontrolera
domenowego i zasilenia, zaczyna on szukać kontrolera domenowego (TPL nr 00). Po wykryciu go, terminal
wyświetla datę i godzinę, które są pobrane z kontrolera. W tym momencie terminal jest gotowy do odbioru i
wysyłania danych do kontrolera domenowego.
Dla niektórych zaawansowanych opcji i przy użyciu terminali kontroler domenowy może
otrzymać parametry przez skrypty HEX. Skrypty są wysyłane z programu Amadeus 5, tak jak
opisano to poniżej.
Aby wysłać skrypty do kontrolera, otwórz ekran ”Kontroler”, wybierz odpowiedni kontroler i naciśnij
jednocześnie Shift i F12, a pojawi się zakładka ”Skrypt”. Kliknij na tę zakładkę, napisz lub wklej komendę
(polecenie) w puste okno i przyciśnij ‘Zapisz’. Polecenia są wysyłane natychmiast. Należy pamiętać, że
polecenia te są również przesyłane przy użyciu komendy ‘Inicjowanie’ z zakładki ”Rozpoznanie”.

Istnieją trzy rodzaje parametrów:
Wiadomość 45 00: określa, które kontrolery należą do domeny.
Wiadomość 45 1T: definiuje parametry terminalowe (strefy alarmowe, zwłokę na wyjście, itp.)
Wiadomość 51: ustawia tekst wyświetlany na wyświetlaczu terminala przy określonych transakcjach.
Uwaga: Celem tego dokumentu nie jest wyjaśnienie, jak napisać skrypt.
Zapoznaj się z dokumentem ‘ 07UE102 DDS Terminal Users Manual’ lub plikiem Excel ‘Script calculation for DDS
Terminal.xls‘, które są poręcznym narzędziem do tworzenia skryptów.

2.1 Definicja domentowa: Wiadomość 45 00
Polecenie to określa, które kontrolery należą do domeny. Ważne w systemach, gdzie wymagana jest
informacja podczas próby uzbrajania stref na wejściach, że obecny status tych wejść jest "ON". Gdy
polecenie to zostanie wysłane do kontrolera domenowego, to wejścia będące w stanie "ON" wyślą bez
ostrzeżenia alarm natychmiast po uzbrojeniu.
2.2 Parametry terminala: Wiadomość 45 1T
Wiadomość 45 1T umożliwia wykorzystanie jednej lub większej ilości opcji z wymienionych
poniżej, gdy zostanie wysłana do kontrolera domenowego:
(a) skonfigurować kryteria dostępu terminalu: Karta i / lub PIN / Tylko karta / tylko PIN,
(b) przydzielić domyślny kod transakcji do klawiszy <A>i<B>(do modułu Czas i Obecność lub w celu
wywołania procesu),
(c) używć diody LED ‘ARM’, jako wskaźnika stanu uzbrojenia dla jednej strefy,
(d) skonfigurować terminal, aby wywo ływał dźwięk ‘bip bip’ w czasie zwłoki na wejście lub wyjście,
(e) automatyczne anulować żądania uzbrojenia w przypadku, gdy przynajmniej jedno wejście jest w stanie
alarmu,
(f) zdefiniować zwłokę na wyjście dla strefy alarmowej przy uzbrojeniu (w tym celu niniejsza wiadomość
powinna zostać wysłana do kontrolera domenowego oraz do każdego kontrolera, który zarządza wejściem
danej strefy alarmowej).

2.3 Nazwa transakcji: Wiadomość 51
Podczas zapisu transakcji lub wywołując proces za pośrednictwem klawiszy < A >, < B > lub < C >, terminal
wyświetla kod transakcji (np. TRN. CODE = 10). Po wysyłaniu Wiadomości 51 do kontrolera domenowego,
istnieje możliwość zastąpienia tego tekstu określonym przez użytkownika tekstem ASCII. Można
zdefiniować do 31 ciągów tekstowych, składających się z 16 znaków każdy.

3. Zadania panelu alarmowego
Terminal DDS umożliwa użytkownikowi, który został zdefiniowany jako "Nadzorca", na uzbrajanie i
rozbrajanie stref alarmowych bezpośrednio przy użyciu terminala. Strefa alarmowa jest grupą wejść
alarmowych, zdefiniowanych jako grupa wejść w aplikacji Amadeus 5.
3.1 Jak uzbroić/rozbroić/zapytać o stan strefy alarmowej
1. Niezbędnym warunkiem jest określenie posiadacza karty i kodu PIN, i zdefiniowanie go jako "Nadzorca".
Odbywa się to na ekranie "Wszyscy użytkownicy kart> Osobisty ". Zdjęcie poniżej:

2. Otwórz ekran 'Obsługa zdarzeń> Grupa wejść' w aplikacji Amadeus 5 i utwórz strefy alarmowe (do 99),
które powinny być uzbrajane / rozbrajane przez terminal DDS. Wejścia każdej strefy alarmowej mogą
należeć do różnych kontrolerów. Należy pamiętać, że tylko te wejścia, które należą do tej samej Domeny
i nie są zdefiniowane jako przycisk 'Prośba wyjścia' (RTX), mogą być obsługiwane poprzez terminal
DDS.
3. Amadeus 5 przydziela automatycznie numer do każdej grupy wejść. Numer ten będzie używany przez
terminal do wykonywania operacji uzbrajania i rozbrajania. Naciśnij SHIFT + F12 na ekranie 'Grupa
wejść', aby zobaczyć numer strefy alarmowej. Zdjęcie poniżej:

4. Aby ustawić harmonogram dla strefy alarmowej, by mogła zostać automatycznie uzbrojona /
rozbrojona, należy przydzielić do niej program tygodniowy. Strefa zostanie automatycznie
uzbrojona w ciągu 'zielonego' okresu tego programu i rozbrojona w czasie 'czerwonego' okresu.
Alokacja programu tygodniowego odbywa się na ekranie 'Program obsługi zdarzeń'. Zaznacz V po
lewej stronie wybranej grupy wejść i przypisz jej program tygodniowy. Zapisz. Zdjęcie poniżej:

Aby ręcznie uzbroić strefę alarmową z terminala, należy:

Z kartą
Z kodem PIN
1. Użyj kartę 'Nadzorcy'
1. Wprowadź kod PIN 'Nadzorcy'
2. Wpisz numer Strefy Alarmowej 2. Naciśnij <Bypass>
3. Naciśnij <Arm >
3. Wpisz numer Strefy Alarmowej
4. Naciśnij <Arm>

Z kartą i kodem PIN
1. Użyj kartę 'Nadzorcy'
2. Wprowadź kod PIN 'Nadzorcy'
3. Naciśnij <Bypass>
4. Wpisz numer Strefy Alarmowej
5. Naciśnij <Arm>

Uwaga: Do uzbrojenia wszystkich stref w jednej operacji wprowadź '00', który jest numerem strefy
alarmowej.

Aby ręcznie rozbroić strefę alarmową z terminala, należy:
Z kartą
Z kodem PIN
1. Użyj kartę 'Nadzorcy'
1. Wprowadź kod PIN 'Nadzorcy'
2. Wpisz numer Strefy Alarmowej 2. Naciśnij <Bypass>
3. Naciśnij <Disarm> #
3. Wpisz numer Strefy Alarmowej
4. Naciśnij <Disarm> #

Z kartą i kodem PIN
1. Użyj kartę 'Nadzorcy'
2. Wprowadź kod PIN 'Nadzorcy'
3. Naciśnij <Bypass>
4. Wpisz numer Strefy Alarmowej
5. Naciśnij <Disarm> #

Uwaga: Do uzbrojenia wszystkich stref w jednej operacji wpisz '00', który jest numerem strefy alarmowej.
Do zapytania o stan strefy alarmowej z terminala, należy:

Z kartą
Z kodem PIN
1. Użyj kartę 'Nadzorcy'
1. Wprowadź kod PIN 'Nadzorcy'
2. Wpisz numer Strefy Alarmowej 2. Naciśnij <Bypass>
3. Wpisz numer Strefy Alarmowej
3. Naciśnij <Status>
?
4. Naciśnij <Status>
?

Z kartą i kodem PIN
1. Użyj kartę 'Nadzorcy'
2. Wprowadź kod PIN 'Nadzorcy'
3. Naciśnij <Bypass>
4. Wpisz numer Strefy
aaasdAAAlarmowej
5. Naciśnij <Status>
?

Przykład: Do uzbrojenia Strefy Alarmowej nr 2 przy użyciu karty 'Nadzorcy' przeprowadź następującą
procedurę:
[Karta] 02
Na terminalu zostanie wyświetlony następujący tekst: "ALARM ZONE No.02→ ARMED" (STREFA
ALARMOWA Nr.02 →UZBROJONA)
W dzienniku aplikacji Amadeus5 transakcja będzie opisana następująco:
Dostęp udzielony 'Smith Susan' z czytnika ‘Kontrolera 003 Terminala 0’ Kodu transakcji 26 (Aktywowane do następnej strefy
czasowej grupy wejść: Strefa Czasowa 02)

Wejścia zawarte w grupie wejść nr 2 zostaną uzbrojone. W tym momencie, gdy stan określonych wejść ulega
zmianie, Amadeus 5 będzie raportować "Początek alarmu" lub "Koniec alarmu" zgodnie ze zmianą.
Aby zapytać o stan strefy alarmowej nr 2 przy użyciu karty 'Nadzorcy', przeprowadź następującą procedurę:
[Karta] 02
?
Na terminalu LCD zostanie wyświetlony następujący tekst: "ALARM ZONE No.02!! → ARMED !!!!"
(STREFA ALARMOWA Nr 02!! → UZBROJONA!!!!)
W dzienniku aplikacji Amadeus 5 transakcja będzie opisana w podobny sposób:
Dostęp udzielony 'Smith Susan' z czytnika ‘Kontrolera 003 Terminala 0’ Kodu transakcji 29

3.2 Strefy alarmowe, LEDy i definiowane opóźnienie wyjścia
Poprzez wysłanie skryptu Wiadomości 45 1T (patrz powyżej) do kontrolera domenowego, istnieje
możliwość powiązania Terminala DDS ze strefą alarmową. Pozwala to na zdefiniowanie jednego lub
kilku elementów z poniższych opcji:
- używanie diody"ARM" w terminalu, jako wskaźnika stanu uzbrojenia dla tej strefy (dioda LED będzie
się świecić na czerwono, gdy strefa jest uzbrojona, dioda nie będzie się świecić, gdy strefa nie jest
uzbrojona),
- definiowanie czasu na wyjście przy uzbrajaniu strefy ręcznie, aby dać czas użytkownikowi na
opuszczenie strefy. Dioda "ARM" miga podczas odliczania czasu na wyjście,
- zaprogramowanie terminala tak, aby wywoływał dźwięk "bip bip" przez cały czas trwania odliczania
opóźnienia na wyjście.

Uwaga 1.: Jeśli strefa alarmowa ma kilka wejść należących do innych kontrolerów domeny, wejścia te
zostaną uzbrojone natychmiast nawet wtedy, gdy został zdefiniowany czas na wyjście. Aby przydzielić
opóźnienie również do tych wejść, skrypt (za pośrednictwem Wiadomości 45 1T) musi być wysłany do
każdego kontrolera, który zarządza tymi wejściami.
Uwaga 2.: Nadzorca może również uzbroić i rozbroić strefy alarmowe ręcznie za pomocą standardowego
czytnika zbliżeniowego wyposażonego w klawiaturę. Aby to zrobić, musi wpisać kod 26xx do uzbrojenia
lub 27xx do rozbrojenia, a następnie użyć swojej karty (zastępujemy " XX " przez numer strefy alarmowej
lub " 00" w celu aktywacji wszystkich stref alarmowych za jednym razem). W tej sytuacji, jeżeli strefa
alarmowa jest powiązana z terminalem, dioda "ARM" tego terminala będzie migać i terminal będzie
sygnalizować dźwiękiem "bip bip" czas odliczania opóźnienia na wyjście. Ustawienia migania diody i
dźwięku bip są realizowane przy użyciu skryptu Wiadomości 45 1T na kontrolerze domenowym, tak jak
wspomniano powyżej.
3.3 Ograniczony obszar dla nadzoru oraz definiowanie opóźnienia na wejście
Istnieje możliwość ograniczenia użycia kart zwykłych do wykorzystania w czytnikach kart i czytnikach z
klawiaturą, gdy określona strefa alarmowa jest uzbrojona. W tym czasie tylko posiadacze kart zdefiniowanych
jako "Nadzorca" i z nieodznaczoną opcją "Zachowaj karty jeśli zmotoryzowany czytnik " mogą uzyskać
dostęp do czytników, które są powiązane z daną strefą alarmową. Kiedy użytkownik uzyska dostęp do
czytnika, odpowiednia strefa jest rozbrajana tymczasowo (na czasie "opóźnienia wejścia”) tak, aby nadzorca
mógł dotrzeć do terminala i ostatecznie rozbroić strefę alarmową.
Aby skonfigurować ten tryb, przejdź do ekranu 'Czytnik> Różne / Format kart' na ekranie
odpowiedniego czytnika, wybierz odpowiednią strefę alarmową, okreś opóźnienie na wejście w
sekundach lub minutach i naciśnij przycisk 'Zapisz'.

Również w tym trybie, jeśli strefa alarmowa jest powiązana z terminalem, możliwe jest ustawienie
opcji migania LED 'ARM' tego terminalu i dźwięku ' bip bip', wywołanego podczas opóźnienia na
wejście. Ustawienia migania diody i dźwięku bip są wykonywane przy użyciu skryptu Wiadomości 45
1T na kontrolerze domenowym, tak jak wspomniano powyżej.

3.4 Sprawdzanie wejść stref alarmowych przed uzbrojeniem
Jeśli domena została określona przez wysłanie do kontrolera domenowego skryptu (poprzez Wiadomość 45
00) przed uzbrojeniem strefy alarmowej z terminalu, kontroler domenowy sprawdza status alarmowy każdego
wejścia tej strefy (nawet jeśli zarządzane jest przez inny kontroler z domeny):
→ jeżeli brak jest alarmu na wejściu, strefa alarmowa ( tj. wszystkie wejścia należące do tej strefy) zostanie
uzbrojona,
→ jeżeli jeden lub kilka z tych wejść jest w stanie alarmowym (na przykład wejście 3 kontrolera nr 02,
’C02/I3’, w terminalu LCD zostanie wyświetlone: " C02I3 on alarm! Continue?" Użytkownik będzie
miał 3 możliwości:
, aby wyświetlić następne wejście z alarmem (jeżeli istnieją),
1. naciśnąć <Status>
?
2. naciśnąć <Arm>
, aby zakończyć sprawdzanie i uzbroić strefę niezależnie od statusu wejścia
(wejść),
3. naciśnąć <Cancel > * , aby anulować operację uzbrojenia.

Gdy użytkownik nie użyje żadnego klawisza przez 10 sekund, operacja uzbrojenia zostanie anulowana.
Uwaga 1.: Jeśli użytkownik zdecyduje się uzbroić strefę, gdy wejście jest w stanie alarmu (i wysłana już
została wiadomość "Start of alarm"), alarm nie zostanie wywo łany, ponieważ system wysyła alarm tylko po
zmianie stanu wejścia, tzn. tylko wtedy, gdy wejście przechodzi od stanu normalnego do stanu alarmowego.
Uwaga 2.: Możliwe jest jednak uniemożliwienie użytkownikowi uzbrojenia automatycznego strefy w
przypadku, gdy przynajmniej jedno wejście jest w stanie alarmu. Powinno to być określone w skrypcie
kontrolera domenowego (poprzez Wiadomość 45 1T).

4. Wykorzystanie terminalu w module obliczania czasu pracy (Czas i Obecność)
Posiadacze kart mogą korzystać z terminala do rejestracji wejścia, wyjścia lub konkretnych transakcji (np.
wyjście na posiłek, szkolenia itp.), które będą używane przez Amadeus 5 w module rejestracji czasu pracy.
Każda transakcja rejestracji czasu pracy wysyłana z terminala za pomocą klawiszy <A>/<B>/<C> posiada
przypisany do niej kod transakcji. Kod transakcji jest niezbędny, gdy używamy modułu T+ w aplikacji
Amadeus 5. W tym module wszystkie różnice pomiędzy rodzajami zdarzeń opierają się na zdefiniowanych
kodach transakcyjnych (od 1 do 19 i od 30 do 97). Pełen opisu modułu T+ można uzyskać z publikacji
"10UE520 Instrukcja Obsługi Modułu Czas i Obecność".
4.1 Konfiguracja oprogramowania Amadeus 5
Oprócz domyślnych transakcji typu 'Wejście' i 'Wyjście' można utworzyć niezbędne transakcje na
Ekranie 'Transakcje' w module T+ aplikacji Amadeus 5. Do edycji raportów rozliczania czasu pracy
konieczne jest przypisanie transakcji wszystkich terminali do czytnika kontrolera domenowego. Należy to
zrobić za pomocą opcji pliku INI "TerminalReader", który może przybrać następujące wartości:
TerminalReader=1 przypisywanie transakcji terminalowych do czytnika nr 1 kontrolera domenowego
TerminalReader=2 przypisywania transakcji terminalowych do czytnika nr 2 kontrolera domenowego
TerminalReader =3 przypisywania transakcji terminalowych do czytnika nr 3 kontrolera domenowego
TerminalReader =4 przypisywania transakcji terminalowych do czytnika nr 4 kontrolera domenowego
Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w pliku INI, Amadeus 5 musi zostać ponownie uruchomiony.
Kolejnym niezbędnym wymogiem jest to, by odpowiedni czytnik kontrolera domenowego miał wybraną
opcję " Czytnik wejściowy\Czytnik wyjściowy na ekranie Parametr> Kontroler>Czytnik> Ogólne ".

Uwaga: Transakcje z terminalu są uwzględniane w raportach, jako pochodzące od wybranego czytnika

dostępu. Aby nie mieszać raportu transakcji modułu Czas i Obecność z czytnika wejściowego z tymi,
które wystepują w terminalu, zaleca się przypisanie transakcji terminalowych do wolnego czytnika
kontroli dostępu, tj. do czytnika, który potencjalnie może być podłączony, ale fizycznie jest niepodłączny.
W przypadku, gdy wszystkie 4 czytniki kontrolera domenowego są podłączone i muszą być używane do
kontroli dostępu (ale nie do modułu Czas i Obecność), należy postępowąć w następujący spsób:
-zdefiniuj opcję pliku INI jako TerminalReader i ustaw opcję Czytnik wejściowy/Czytnik wyjściowy dla
jednego czytnika,
-na ekranie 'Czytnik> Różne/Format kart czytnika' ustaw "Domyślny kod operacji", który nie jest używany na
ekranie Transakcje. Na przykład, jeżeli kod transakcji '5 'nie jest używany przez żaden z rodzajów transakcji, to
należy ustawić domyślny kod transakcji = 5. W efekcie tego wszystkie wejścia z udziałem tego czytnika
automatycznie przybiorą kod transakcji '5 '. W raporcie modułu Czas i Obecność transakcje te będą wyświetlane,
ale nie będą brane pod uwagę w kalkulacji naliczania czasu pracy.
4.2 Konfiguracja klawiszy <A>i <B>
Domyślnie klawisze <A> i <B> są skonfigurowane do wysyłania odpowiedniego kodu transakcji '00' i
'01', odpowiednio do domyślnych transakcji 'Wejścia' i 'Wyjścia'. Domyślne kody transakcji mogą być
zmienione po wysłaniu skryptu (poprzez Wiadomość 45 1T) do kontrolera domenowego.
4.3 Dostosowanie nazwy transakcji
Do 31 kodów transakcyjnych może mieć pewien tekst, który można wyświetlać na ekranie LCD terminalu przy
zapisie transakcji. Zdefinowane przez użytkownika tekst transakcji jest konfigurowany przez skrypt (poprzez
Wiadomość 51) i wysłany do kontrolera domenowego. Może okazać się to przydatne w przypadku posiadaczy
kart, którzy chcą przypomnieć sobie określoną transakcję i odpowiadający jej kod. Wpisując kod transakcji, a
następnie przyciskając klawisz <C>, ujrzą tekst przydzielony do tego konkretnego kodu (np. "Posiłek"). Po
naciśnięciu klawisza <A>lub <B>pojawi się tekst połączony z każdym z tych dwóch klawiszy.
Proszę zauważyć, że do specyficznego kodu transakcji nie jest przydzielony żaden tekst, a w momencie
wprowadzenia kodu transakcji, terminal LCD wyświetla ogólny tekst: " TRN. CODE =" następujący po typie
kodu transakcji.
4.4 Wprowadzenie transakcji do terminalu DDS

Wejście bez
aktywacji
przekaźnika
Wyjście bez
aktywacji
przekaźnika
Transakcja
z kodem

Z kartą
1. Użyj kartę
2. Naciśnij przycisk<A>

Z kodem PIN
1. Wprowadź kod PIN
2. Naciśnij przycisk<A>

1. Użyj kartę
2. Naciśnij przycisk <B>

1. Wprowadź kod PIN
2. Naciśnij przycisk <B>

1. Użyj kartę
1. Wprowadź kod PIN
2.Wprowadź kod transakcji 2. Naciśnij <Bypass>
3. Wprowadź kod transakcji
3. Naciśnij przycisk <C>
4. Naciśnij przycisk <C>

Z kartą i kodem PIN
1. Użyj kartę
2. Wprowadź kod PIN
3. Naciśnij przycisk<A>
1. Użyj kartę
2. Wprowadź kod PIN
3. Naciśnij przycisk <B>
1. Użyj kartę
2. Wprowadź kod PIN
3. Naciśnij <Bypass>
4. Wprowadź kod transakcji
5. Naciśnij przycisk <C>

Przykład: Użytkowniczka karty "Smith Susan", która ma kod PIN = 4567, powinna wprowadzić
transakcję, która ma kod transakcji 10. W tym przypadku procedura jest następująca:
4567
10 <C>
Jeśli przycisk <A> został zaprogramowany tak, aby wysłać kod transakcji 10, procedura może być następująca:
4567 <A>
Na terminalu zostanie wyświetlony następujący tekst: “CARD No.00003 TRN. CODE=10”
W dzienniku aplikacji Amadeus5 transakcja będzie opisana następująco:
Dostęp przyznana ‘Smith Susan’ z czytnika ‘Kontrolera 003 Terminala 0' Kod transakcji 10

Transakcja zostanie wyświetlona dla tego użytkownika w raporcie modułu Czas i Obecność .

5. Amadeus 5 z oddaloną stacją roboczą
Terminal może być używany, by umożliwić użytkownikowi wywołanie zdefiniowanego procesu aplikacji
Amadeus 5 (np. otworzyć wszystkie drzwi, wydrukować raport, uruchomić obchód wartownika, wysłać
poziom alarmu itp.).
5.1 Jak wywołać proces
Po pierwsze, należy utworzyć w aplikacji Amadeus 5 proces, który powinien być uruchamiany przez terminal
(np.aktywacja przekaźnika) i zdefiniować globalne działanie, które będzie wywoływane przez "Dostęp
udzielony" zgodnie ze zdefiniowanym kodem transakcji (od 1 do 19 i od 30 do 99). W polu czytnika wybierz
pole <Dowolny czytnik>.

Istnieje możliwość użycia globalnego działania sieciowego (globalne działanie bez udzia łu komputera). Aby
to zrobić, czytnik 1 kontrolera nr 00 musi zostać wybrany w polu 'Czytnik' ekranu 'Globalne działanie'.
Operacje przeprowadzane w terminalu:
Z kartą
1. Użyj kartę
2. Wprowadź kod transakcji
3. Naciśnij przycisk <C>

Z kodem PIN
1. Wprowadź kod PIN
2. Naciśnij <Bypass>
3. Wprowadź kod transakcji
4. Naciśnij przycisk <C>

Z kartą i kodem PIN
1. Użyj kartę
2. Wprowadź kod PIN
3. Naciśnij <Bypass>
4. Wprowadź kod transakcji
5. Naciśnij przycisk <C>

5.2 Użycie klawiszy <A> i <B> do wywołania procesu
Istnieje możliwość przyporządkowania kodów transakcyjnych do klawiszy <A>i <B>. Przydzielanie kodów
do klawiszy <A>i<B> odbywa się poprzez wysłanie skryptu do kontrolera domenowego za pośrednictwem
Wiadomości 45 1T. W tym przypadku procedura byłaby następująca:
Z kartą
1. Użyj kartę
2. Naciśnij <A> lub <B>

Z kodem PIN
1. Wprowadź kod PIN
2. Naciśnij <A> lub <B>

Z kartą i kodem PIN
1. Użyj kartę
2. Wprowadź kod PIN
3. Naciśnij <A> lub <B>

Przykład: Użytkowniczka karty "Smith Susan", która ma kod PIN = 4567 i powinna wywołać proces z
kodem transakcji 10. W tym przypadku procedura jest następująca:
4567
10 <C>
Jeśli klawisz <A> został skonfigurowany tak, aby wysłać kod transakcji 10, procedura może być następująca:
4567 <A>

Na terminalu LCD zostanie wyświetlony następujący tekst: “CARD No.00003 TRN.
CODE=10”
W dzienniku aplikacji Amadeus 5 transakcja będzie opisana następująco:
Dostęp udzielony ‘Smith Susan’ z czytnika ‘Kontroler 003 Terminala 0' Kod transakcji 10

5.3 Wyświetlanie zdefiniowanego przez użytkownika tekstu procesu na terminalu LCD
Należy pamiętać, że wysyłając do kontrolera domenowego skrypt (przez Wiadomość 51) istnieje możliwość
przydzielenia wstępnie zdefiniowanego tekstu (np. "Aktywacja przekaźnika"), aby wyświetlić ją na ekranie
LCD podczas uruchamiania procesu (zamiast ”TRN. CODE=10”). Można w ten sposób przypomnieć
użytkownikowi, jaki proces odpowiada określonemu kodowi transakcji. Wprowadzenie kodu transakcji i
naciśnięcie klawisza <C> ujawni zdefiniowany tekst dla danego kodu transakcji, np. "Aktywacja
przekaźnika". Jeżeli klawisz <A>lub <B> są skonfigurowane do uruchamiania procesu, naciśnięcie <A>lub
<B> spowoduje wyświetlenie tekstu zdefiniowanego dla tych dwóch klawiszy.

6. Wyświetlana informacja tekstowa
Amadeus 5 może wyświetlić zdefiniowany przez użytkownika tekst (do 32 znaków) na terminalu przez 5
sekund. Tekst może być wyświetlany tylko na tym terminalu, którego wewnętrzny adres jest ‘00’
(proszę zauważyć, że mowa tutaj o adresie Terminala, a nie kontrolera).
Odbywa się to za pomocą akcji aplikacji Amadeus 5 "Wyświetl wiadomość na kontrolerze". Tekst może
być nawet wyświetlany w formie rzeczywistego tekstu dynamicznego.
Na przykład, aby wyświetlić "Hello" plus nazwisko posiadacza karty po każdym wejściu przy użyciu
terminala, utworzyć akcję "Wyświetl wiadomość na kontrolerze" dla kontrolera domenowego i wpisz
tekst:
Hello %c
w polu ' Wiadomość '. Naciśnij ' Zapisz ' i ’Utwórz Proces’. Następnie tworzymy globalne działanie,
które będzie wywoływać ten proces po zdarzeniu ’Dostęp udzielony’. Wiadomość zostanie wyświetlona
na kilka sekund po każdym udzielonym dostępie.
Uwaga: Globalne dzia łanie jest zależne od prawidłowej komunikacji z komputerem, a wiadomość będzie
wyświetlona na terminalu tylko wtedy, gdy aplikacja Amadeus 5 jest uruchomiona i nie występują zakłócenia
w komunikacji.

7. Korzystanie z terminalu
Aby wykonać dowolny typ transakcji w terminalu, użytkownik musi najpierw dokonać identyfikacji przez
użycie karty i / lub przez wpisanie swojego kodu PIN. Dopiero następnym etapem jest wykonanie transakcji.
Kryteria dostępu (karta i / lub PIN) dla terminalu mogą być modyfikowane przez wysłanie Wiadomości
45 1T do kontrolera domenowego.
Kiedy kontroler domenowy uzna transakcję, wyświetla numer posiadacza karty (Num_Badge) w pierwszej
linii terminalu LCD oraz kod transakcji wykorzystywany przez posiadacza karty w drugiej linii. Dla
określonych kodów transakcji możliwe jest modyfikowanie drugiej linii tekstu, zdefiniowany przez
użytkownika tekst, po wysyłaniu skryptu (przez Wiadomość 51) do kontrolera domenowego.
Sygnał dźwiękowy (brzęczyk) jest odtwarzany, gdy karta jest poprawnie odczytana lub po naciśnięciu
klawisza.
Maksymalnie i dopuszczalne opóźnienie pomiędzy wprowadzeniem dwóch klawiszy upływa po 8
sekundach. W przypadku, gdy czas ten upłynął, użytkownik musi ponownie wprowadzić kod od
początku.

7.1 Klawisze specjalne
Naciśnij

*

w każdej chwili, gdy chcesz anulować /usunąć bieżącą transakcję.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz

*

na kilka sekund, aby zresetować terminal.

Naciśnij i przytrzymaj <D> na kilka sekund, aby wyświetlić wersję oprogramowania terminala (np.
12.01.2010). Na niektórych terminalach symbole mogą być zastąpione przez tekst, co pokazano
poniżej:
=

Bypass

#/

=

Arm

#

= #Disarm

?

=

Status

7.2 Dostosowanie tekstu Stand-by
W trybie czuwania, tzn. gdy terminal oczekuje na transakcję, wyświetlany jest tekst "Wait for
ID. " w pierwszej linii oraz aktualny czas i data w drugiej linii. Istnieje możliwość dostosowania tekstu
Stand-by. Zamiast tekstu " Wait for ID ' można użyć do 16 znaków. Odbywa się to poprzez wysłanie do
kontrolera domenowego skryptu (poprzez Wiadomości 0C). Po wysłaniu odpowiedniej komendy 0C, nowy
tekst trybu Stand-by zostanie wyświetlony po przeprowadzeniu następnej transakcji. Proszę zauważyć, że
zresetowanie tekstu terminalu jest związane automatyczne z powrotem do "Wait for ID", dlatego wymagane
jest wysłanie ponownie skryptu z poleceniem 0C, aby tekst został ponownie zdefiniowany przez użytkownika.
Ten dokument nie wyjaśnia, jak napisać skrypt. W napisaniu skryptu może pomóc dokument ‘Script
calculation for DDS Terminal.xls’ lub ‘07UE102 DDS Terminal User Man

