ОБЕКТИ

Обучение - 4
Създаване на обект
тип Карта Раб. време?
1.

ДАННИ ЗА НОВА RFID КАРТА

Избрали сте GPS обект, който има четец за карта на водача. В полето
„Водач“, всяка не въведена карта, ще се показва само като номер напр.:
EEEEEE0004967394.
2.

АКО ИСКАТЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ ПОЛЗВАТЕЛ НА НЕИЗВЕСТНАТА КАРТА

За да създадете нов обект, ще трябва да копирате номерът, който виждате в
полето „Card Number”.
3.

СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ОБЕКТ ТИП – „Карта Раб. Време“

РЕАЛНО ВРЕМЕ

TrafficControl Ltd.

СПРАВКИ

АЛАРМИ

1.

Ако полето “Card
Number”съдържа само
номер – копирайте го!

2.

Така изглеждат данните
за водача, след като е
създаден обект от тип
Карта Раб. Време със
съответния номер
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ОБЕКТИ

Създаване на обект
от тип Карта Раб. Време
1.ОБЕКТ БЕЗ ПОЗИЦИЯ за RFID карта

След
като
имате
предварително
създадени шаблони или ние сме ви
осигурили такива, можем да пристъпим
към
създаването
на
обекти,
с
информация на картодържателя и номер
на RFID карта.

1.

Натиснете върху
„Нов обект“

2. Изберете „Нов обект“ – обект
без позиция, видим в дървото на
обектите и табличен вид

ИЗБИРАМЕ „НОВ ОБЕКТ“

Натискате върху стрелката на „Нов обект“ и от
падащото меню избирате - „Нов обект“. Той няма
да се позиционира върху картата. Въпреки това
ще се появи прозорец за попълване на данни.
Обекта ще се вижда само в дървото на обектите и
при двукратен клик върху текста с името му - ще
видите неговите данни, в табличен вид в средата
на екрана, както и свойствата му в дясно.

ИЗБОР НА ШАБЛОН

В появилия се прозорец, за Име на обекта,
изписвате имената на картодържателя така, както
искате да се изписва след това в справките. При
създаване на обект за карта, от списъка със
Драйвер, избирате – „Security Static“, а от
списъка с шаблони – „Карта Раб. Време“.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ

След като сте избрали и написали всичко, което
се изисква в този прозорец, натискаме бутона
„Потвърди“. Прозореца изчезва, а на негово
място в списъка с обекти от ляво, в тип „Карта
Раб. Време“ ще видите обекта, който създадохте.

РЕАЛНО ВРЕМЕ

TrafficControl Ltd.

СПРАВКИ

3. Избор на тип обект –
„Security Static“

АЛАРМИ

4. Избор на шаблон „Карта. Раб. Време“
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Редактиране на обект
1.ИЗБИРАТЕ ОБЕКТ ЗА РЕДАКЦИЯ

Създаден вече обекта е видим в “Дървото на обектите”. Кликнете с левия бутон на мишката
двукратно върху него, от дясно на екрана ще видите всички данни и свойства, по които можете да
извършите корекции на информацията - Име, Служебен номер, Card ID.
Ако служителят загуби или унищожи карта. При Смяна на карта, създайте нов обект, като
редактирате стария.

2. БУТОН ЗА „РЕДАКЦИЯ“ / „ЗАПИС“

Ако искате да коригирате информацията в полетата с данни, то натиснете този бутон. Това
освобождава текстовите полета с данни за писане. След всички необходими корекции, натискаме
отново същия бутон. Данните се записват, а полетата стават отново забранени за писане.

Бутон за „Редакцияна
данните в обекта

Въвеждане/Редакц
ия на Служебен
номер на
служител/водач

Бутон за „Запис“ на
данните в обекта

Въведете ИМЕ на
служител/водач

Бутон за „Отказ“ от
редакция

Данни, които съдържа
обекта. Отворените
полета, разрешават
редакция

РЕАЛНО ВРЕМЕ
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Въведете номер на
RFID изписана
върху картата или
копирана от
страницата реално
време, за вече
маркирана карта в
системата

Свойства, имащи отношение в СПРАВКИ

Служебен номер / Име:
ЕКРАННА СПРАВКА Маршрути(+карта №)–маршрути по карти,
ПЕЧАТНА СПРАВКА - Карта–работа – печатен вид, общо времетраене.

СПРАВКИ

АЛАРМИ
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Справки за Карта Раб. Време

ЕКРАННА СПРАВКА
Маршрути(+карта №)

ПЕЧАТНА СПРАВКА
Карта–работа

РЕАЛНО ВРЕМЕ

TrafficControl Ltd.

СПРАВКИ

АЛАРМИ
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