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1.0 Popis 
 

Software slouží ke správě a kompletnímu nastavení přístupových a docházkových terminálů. K zařízení se lze 
připojit prostřednictví sítě LAN, přes USB, RS-232, nebo RS-485.    

 

1.1 Systémové požadavky  
 
Pro správnou funkci je nutné mít ve Windows oprávnění administrátora. Nedoporučujeme provozovat na „home“ 

verzích OS, kde se program může chovat nekorektně.  
 
Požadavky na PC: Windows XP a vyšší, CPU: 1Ghz a vyšší, RAM:min 512 Mb, HDD: 10Mb volného místa 
 

2.0 Instalace / odinstalace 
 

2.1 Instalace  
 

Před instalací vlastního software doporučujeme ukončit všechny běžící aplikace. Aktuální verzi naleznete na 
http://www.variant.cz (bude požadováno přihlášení) 
 
V případě hlášení o chybách zvolit „Ignorovat“ – pravděpodobně tato chyba nebude mít vliv na funkci SW. 
 

1. Otevřete složku s instalačními soubory a spusťte „setup.exe“ (v případě, že nemáte v PC nainstalovanou 
patřičnou znakovou sadu, bude obsah okna nečitelný). Vyberte „English“ a potrvrďte OK. 

 

 
2. Přečtěte si licenční pojednání, zvolte „I accept the agreement“ a stiskněte Next 

  

http://www.variant.cz/
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3. Zvolte adresář pro instalaci programu, implicitně se instaluje do Program Files. 
 

 
 
 

4.    Zvolte komponenty programu, které chcete nainstalovat (minimálně Fingerprint Access Control 

Software) 
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5.   Zadejte název pod kterým bude program v nabídce Start 

 

 
 
 

6. Po dokončení instalace stiskněte Finish – instalace je dokončena  
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2.2 Instalace češtiny 
 

1. Ukončete program Access Control Software 

2. V instalačním balíku otevřete složku „Čeština“  
3. Otevřete složku kde je software nainstalovaný (defaultně - C:\Program Files\zkemnetman) 
4. Překopírujte do složky „zkemnetman“ soubor češtiny: zkemnetman.en 
5. Spusťte program 

 

2.3 Odinstalace 
 
Otevřete nabídku Start a ve složce programu zvolte „Uninstall“.  
 

3.0 Správa zařízení 
 

3.1 Přidání Zařízení 
 

1. Abychom mohli se zařízením pracovat, je prvně nutné jej přidat do seznamu.  
 

 
 

2. Zde zvolíme název, způsob a parametry komunikace se zařízením. Výchozí IP adresa v novém zařízení je 

obvykle: 192.168.1.201  Komunikační klíč není z výroby nastaven (pole zůstane prázdné). 
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3.2 Info zařízení 
 

Vyberte zařízení, po stisknutí tlačítka „Stáhnout“ se stáhnou aktuální souhrné informace o zařízení s ohledem na 

to, které funkce dané zařízení podporuje. 

 

3.3 Komunikace 
 

Vyberte zařízení ze seznamu, zobrazí se nastavení, které používá program pro spojení se zařízením. Pokud chcete 
vidět aktuální nastavení stiskněte: Stáhnout Pokud chcete nastavení změnit, je nutné nejprve stáhnout 
aktuální nastavení ze zařízení a až potom zapsat zpět do zařízení. 

 
Tip: Pokud neznáte IP adresu zařízení, je možné ji zjistit jeho adresu pomocí RS-232, nebo RS-485(pokud má tato 
rozhraní). 
 
Komunikační heslo  - vyžadováno ke spojení se zařízením, dobře si jej poznamenejte!Továrně nenastaveno. 
Číslo zařízení   – pro správnou funkci programu by mělo mít každé zařízení vlastní unikátní číslo. 
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3.4 Wiegand 
 

Vyberte zařízení ze seznamu, zobrazí se nastavení. Pokud chcete vidět aktuální nastavení v zařízení stiskněte 

„Stáhnout“  
 
Pokud chcete nastavení změnit, je nutné nejprve stáhnout aktuální nastavení ze zařízení a až potom 
zapsat zpět do zařízení. 
 
Formát wiegand - výstup 
 

1. Wiegand26 with DeviceID(Site Code) – 26bitů,přenos wiegand čísla: první tři číslice „Side kód“ definovaný 
níže, v rozsahu 0 – 255, dalších 5 číslic dle nastavení: Výstup 

 
2. Wiegand34 with DeviceID(Site Code) – 34bitů,přenos wiegand čísla: první tři číslice „Side kód“ definovaný 

níže, v rozsahu 0 – 255, dalších 5 číslic dle nastavení: Výstup 
 

3. Wiegand26 without DeviceID(Site Code) - 26bitů,přenos wiegand čísla: dle nastavení - Výstup 

 
4. Wiegand34 without DeviceID(Site Code) - 34bitů,přenos wiegand čísla: dle nastavení - Výstup 

 
Výstup/Vstup 
 

1. ID  – wiegand vždy přenáší pořadové číslo uživatele v zařízení (00001 až n) 

2. č.karty – wiegand přenáší číslo karty, které je definované v kartě uživatele bez ohledu na to, zda kartu 
použije.(přenese se i při ověření otiskem či kódem) 

 
 
Bitů 
 
Nastavení pro externí čtečku s rozhraním wiegand – standardně 26bitů. 

 
Ostatní nastavení 

 
Tyto nastavení není pro běžné použití zapotřebí měnit. Jestliže se jedná o specifickou aplikaci,  konzultujte 
s dodavatelem. 
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3.5 Biometrika 
 

Vyberte zařízení ze seznamu, zobrazí se nastavení. Pokud chcete vidět aktuální nastavení v zařízení stiskněte 

„Stáhnout“  
 
Pokud chcete nastavení změnit, je nutné nejprve stáhnout aktuální nastavení ze zařízení a až potom 
zapsat zpět do zařízení. 
 
Nastavení, která nejsou zařízením podporována jsou zašedlá.  
 

 
1. Otisk prstu 1:N úroveň - požadovaná kvalita otisku (porovnání vzorku s celou databází uživatelů) 
2. Otisk prstu 1:1 úroveň - požadovaná kvalita otisku (po přiložení prstu porovnává pouze s otisky daného 

uživatele) 
3. Snímek 1:N úroveň - požadovaná kvalita snímku (porovnání vzorku s celou databází uživatelů) 

4. Snímek 1:1 úroveň - požadovaná kvalita smímku (porovnání vzorku pouze obrázky daného uživatele) 
5. Vyhodnocovat pouze 1:1 - bude vyžadováno zadání ID (po přiložení prstu porovnává pouze s otisky 

daného uživatele) 
6. Karta bez dalš. potvrzení - povolí přístup kartou bez dalšího ověření 
7. Registrace pomocí Mifare - speciální registrace, pomocí Mifare karty, na které jsou uloženy data o 

uživateli 
 

Ve většině zařízení se snímačem otisků je podporováno pouze nastavení 1,2, nebo 5 
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3.6 Spánek 
 

Vyberte zařízení ze seznamu, zobrazí se nastavení. Pokud chcete vidět aktuální nastavení v zařízení stiskněte 

„Stáhnout“  
 
Pokud chcete nastavení změnit, je nutné nejprve stáhnout aktuální nastavení ze zařízení a až potom 
zapsat zpět do zařízení. 
 
Nastavení, která nejsou zařízením podporována jsou zašedlá, nebo nefunkční. 
 

 
1. Nečinnost   - možnosti režimu spánku, které zařízení umožňuje 
2. Prodleva minut  - nastavení doby, po které dojde k přechodu do režimu spánku při  nečinnosti 

 
Tip: Pro zakázání spánku zadejte čas = 0 
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3.7 Nastavení přístupu 
 

Vyberte zařízení ze seznamu, zobrazí se nastavení. Pokud chcete vidět aktuální nastavení v zařízení stiskněte 

„Stáhnout“  
 
Pokud chcete nastavení změnit, je nutné nejprve stáhnout aktuální nastavení ze zařízení a až potom 
zapsat zpět do zařízení. 
 
Nastavení, která nejsou zařízením podporována jsou zašedlá, nebo nefunkční 
 

 
1. Čas zámku x 20ms – sepnutí výstupního relé – v násobcích 20ms (dle zařízení) 
2. Nastavení Anti-pass  - nastavení hlídání dvojího průchodu (lze pouze s použitím ext. wiegand čtečky)  
3. Ext. čtečka  - umístění externí čtečky 

4. Detekce dveří   - nastavení dohledu dveří  
5. Režim   - typ použitého senzoru na dveřích (není, NO, NC) 
6. Prodleva popl.  - čas kdy je povolen průchod bez vyvolání poplachu 
7. Čas alarmu  - čas po který bude aktivní poplachový výstup 
8. Chyb pro poplach - počet neplatných přístupů, po jehož překročení bude aktivován poplach 
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3.8 Mifare 
 

Tato sekce slouží k nastavení parametrů speciálních mifare karet, které umožňují přenášet data o uživateli. U námi 

dodávaných zařízení není tato funkce podporována. 
 
 
 

3.9 Čas, RESET, upgrade... 
 

 
 

1. Restart zařízení - restartuje zařízení bez nutnosti odpojovat napájení 
2. Upgrade firmwaru - u některých zařízení umožňuje upgradovat firmware 

3. Tovární nastavení - resetuje některá nastavení do defaultního stavu 
4. Vypnout zařízení - vypne zařízení, lze pak zapnout pouze odpojení a připojením napájení 
5. Smazat admin  - odstraní administrátorská oprávnění – umožní zadat nového administrátora 
6. Synchronizace času - nastaví čas v zařízení podle času počítače 
7. Načtení otisku  - některá zařízení umožňují zobrazit otisk (kontrola kvality otisku, funkce senzoru) 
 
 

Formát data  - formát zobrazovaného data: YY - rok, MM - měsíc, DD – den 
Mluva   - povolení, nebo zakázání hlasové nápovědy 
Zvuk potvr.   - povolení nebo zakázání potvrzení autorizace 

Zvuk kláves  - tón kláves 
Jazyk/Hlas   - nastavení jazyku hlasové nápovědy a menu ( LCD jednotky) 
Hlasitost   - hlasitost reproduktoru  
Čas návratu-LCD  - doba, za kterou se vrátí LCD jednotka do pohotovostního režimu při neaktivitě 

Algoritmus   - u některých čteček otisků prstů lze nastavit čtecí algoritmus 
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4.0 Správa uživatelů 
 

4.1 Vytvoření oddělení 
 
Jestliže chcete rozdělit uživatele do oddělení, v úvodní obrazovce programu v záložce „Základní možnosti“ zvolte 
možnost „Oddělení“ – přidejte požadovaná oddělení.   
  

4.2 Správa databáze uživatelů 
 
Tlačítka: začátek, zpět, vpřed a konec slouží k pohybu v seznamu uživatelů. Tlačítkem: přidat, smazat, editovat, 
uložit a zrušit se editují jednotliví uživatelé. 
 

Oddělení - pokud jsou vytvořena oddělení, lze přiřadit uživatele do daného oddělení 
Jméno  - uživatelské jméno pro identifikaci v systému 
ID  - pořadové číslo uživatele v databázi 
Práva  - vyberte oprávnění uživatele (neplatný, uživatel, zapisovatel, manager, supervizor) 

Číslo karty - zadejte s.n. karty(v dekadickém formátu), nebo po připojení zařízení pomocí LAN, lze s.n. karty 
načíst. 
Nastav heslo - zadání uživatelského hesla – pouze pro terminály s klávesnicí 

Připoj zařízení - zvolte zařízení, pomocí kterého chcete zadávat otisk / kartu 
Sejmi/ověř - při připojení kompatibilní čtečky lze zapsat / ověřit otisk uživatele  
FP 9.0/FP10.0 - určuje jaký algoritmus bude použit pro snímní otisků prstů 
 

 
Po zadání všech dat uživatele tyto data uložíme stiskem tlačítka uložit. 
 
Otisky  - zobrazí informace o uložených otiscích (u terminálů se čtečkou otisků) 

Obličej  - zobrazí informace o uložených obličejích (u terminálů I-Face) 
Import  - rozbalí nabídku pro importování databáze uživatelů (Excel, Access, DBF, XML, TXT, CSV) 
Export  - rozbalí nabídku pro exportování databáze uživatelů (Excel, Access, DBF, XML, TXT, CSV) 
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4.3 Správa uživatelů v zařízení 
 
Databáze uživatelů v počítači a v zařízení se může lišit. Dbejte opatrnosti! V případě, že bude databáze v zařízení 

odlišná od databáze v počítači při stažení dat do PC nebo do zařízení budou uživatelé se stejným ID nahrazeni 

staženými daty.  
 
4.3.1 Z PC do zařízení 
 
Zaškrtnutím vyberte data, která chcete přenést do zařízení. V pravé části obrazovky zvolte zařízení.  
 
Ulož  - uloží vybraná data do vybraných zařízení 

Smaž  - odstraní vybraná data ze zvolených zařízení 
Chyba Log - zobrazí seznam chyb, které nastaly při přenosu 
Zavři  - ukončí dialog: Z Pc do zařízení 

 
 
Vybrat vše / Invertovat vše – slouží k označení / odznačení výběru. 

Otisk prstu – při označení budou přeneseny i uložené otisky 

UserFace - při označení budou přeneseny i uložené obličeje (pouze terminály I-face) 
Cache mód – určuje způsob komunikace se zařízením, v některých případech zrychlí přenos dat 
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4.3.2 Ze zařízení do PC  
 

Před samotným stažením dat do počítače zvolte zařízení a vyhledejte uživatele v zařízení. Nalezená data se rozdělí 
do sloupce „Uživatelé v lokální databázi“ a do sloupce „Nový uživatel“. Toto rozdělení se provádí pouze na základě 
ID. Uživatelé v lokální databázi se nemusí shodovat s uživateli v zařízení přesto, že mají shodné ID.  
 

 
Zvolte požadované uživatele a stiskněte Přečíst. Položky z levého sloupce přepíší stávající databázi, položky 

z pravého sloupce se uloží do databáze jako noví uživatelé. 
 

4.4 Export/Import uživatelů 
 

Pro případ potřeby provést export, nebo import uživatelů, doporučujeme používat pouze formát xls (Excel), ostatní 
formáty nebyly testovány. 
 
Postup Exportu do xls: 

 
  

1. Zadejte cíl a název souboru pro export 
2. Zvolte formát MS Excel 
3. Spusťte export 
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PostupImportu z xls : 
 

 
 

 
 

  

1. Zvolte formát MS Excel 
2. Vyberte soubor pro Import 
3. Stiskněte Next 

1. Zadejte kolik řádků bude 

ignorováno (první řádek s názvy) 
2. Vyberte položku pro import 
3. Tlačítkem + vyvolejte dialog 

výběru sloupce 
 
 

1. Zadejte písmeno sloupce  

(náhled v předchozím okně) 

2. Stiskněte OK 
3. Po uzavření dialogu zvolte další položku a postup 

opakujte 
 
Po označení všech požadovaných sloupců stiskněte 
tlačítko Execute, proběhne Import 

 
Pozn.: Nedoporučujeme importovat víc jak 5 sloupců 
najednou. Import lze provést opakovaně. 
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5.0 Události 
 

5.1 Stažení událostí ze zařízení 
 
V úvodní obrazovce stiskem pravého tlačítka myši na zařízení vyvoláme dialog a vybereme: Číst log 
 

 

5.2 Vyhledání již stažených událostí 
 
Pokud je potřeba vyhledat starší události, které již byly staženy do počítače dříve, vyvoláme nabídku Události  
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6.0 Možnosti řízení přístupu 
 

V zařízení lze různým uživatelům, nebo skupinám uživatelů nastavit různá oprávnění a omezení přístupu. 
 

6.1 Časové zóny 
 
Můžeme nadefinovat několik časových zón. Zobrazený příklad umožňuje přístup 24hod. denně bez omezení. 

 
 
 

6.2 Skupina 
 
Pro každou skupinu lze nastavit různé kombinace autorizace a až 3 různé časové zóny, nebo nastavit status 
dovolená kdy dočasně této skupině uživatelů zakážeme přístup. 
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6.3 Možnosti odemčení 
 

Nastavením této sekce lze určit kombinaci skupin, která musí být splněna, aby byl povolen uživateli přístup. 

Pro sloupce: Skupina 1.-5. platí logický součin AND. 
 

 
Tip: Aby byla skupina platná musí být uvedena v možnostech odemčení viz obrázek. 
 

 

6.4 Nastavení oprávnění 
 
6.4.1 Oprávnění 

 
V případě řízeného přístupu, je nutné všem uživatelům přidat patřičná oprávnění. Jejich přehled je vidět na 
obrázku.  
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6.4.2 Editace uživatelských oprávnění 
 

Označeného uživatele lze přiřadit do předem definovaných skupin (Zvolit skupinu), nebo mu individuálně přidělit 
časovou zónu a Způsob ověření. Jestliže tyto parametry zadáme individuálně, v obrazovce oprávnění nebude 
zaškrtnuté zatržítko „Ve skupině“ 
 

 

Do pravého sloupce přesuňte ty uživatele, kterým chcete přidat oprávnění přístupu a terminály ke kterým se tyto 
oprávnění vztahují. Tlačítkem „Povolit přístup“ uložíte nastavení. Stejným postupem lze přístup zakázat. 
 

6.5 Zápis oprávnění 
 
Zvolte zařízení do kterých chcete nahrát nové parametry přístupu a stiskněte „Zápis oprávnění“  
 

 
Parametry přístupu - zapíše do zařízení časové zóny, skupiny, možnosti 
Práva uživatelů  - zapíše do zařízení udělená uživatelská oprávnění 

 
Tip: Pokud nevíte jistě, kdy byly parametry v zařízení naposledy aktualizovány, vyberte raději obě možnosti. 
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7.0 Ostatní 
 

7.1 Otevřít dveře 
 
Na vybraném zařízení se aktivuje výstupní relé na nastavení čas. 
  

7.2 Monitorování 
 
Spuštěním monitorování se naváže spojení se všemi dostupnými definovanými zařízeními a události se vypisují do 
logu on-line. 
 

7.3 Heslo pro přístup do programu 
 
V záložce „Správa systému“ – „Nastavení operátora“ lze přidat operátory a nastavit jim přístup jenom do těch 

sekcí programu, kam je požadováno. 
 

7.4 Reset nastavení programu 
 
V záložce „Správa systému“ – „Inicializace nastavení“ – dojde k obnovení nastavení a smazání většiny dat. 
 

 
 
 
Ostatní nastavení a možnosti softwaru, které nejsou v tomto manuálu popisovány, buď nejsou zařízeními 
podporovány, nebo nejsou vyžadovány pro správnou funkci zařízení. 
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