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Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění. Stav k datu 1.10.2006

2

http://www.unisep.sk/


UNISEP alarm  www.unisep.sk          verzia 10/06 A1

1. Úvod

Tato příručka pojednává o základních termínech použití této čtečky a způsobech načítání a
ověřování otisků.

Význam tlačítek na klávesnici:

OK - potvrzovací klávesa, jejím stiskem potvrzujete prováděnou operaci,
M - klávesa pro vstup do programování (Menu),
C - stiskem klávesy zrušíte prováděnou operaci,
▲ - rolovací šipka, směr nahoru,
▼ - rolovací šipka, směr dolů,
0 - klávesa pro vypnutí/zapnutí napájení
  - tlačítko domácího zvonku,
1 – 9 - číselná tlačítka

1.2. Nezbytné upozornění

Neumísťujte zařízení na místo se silným osvětlením (sluneční, halogenové apod), protože
silné světlo může způsobit chyby v načítání otisků prstů a jejich ověřování.

Při umístění ve venkovním prostředí dbejte na provozní rozsah teploty 0 – 40 °C. 
Nízké teploty mohou způsobit problémy v provádění operací, načítání otisků apod. Chraňte jej před
přímým slunečním světlem, deštěm a chladem.
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Čtečka otisků prstů je jednoduchým terminálem pro řízení přístupu s využitím 
otisků prstů uživatel, vyznačující se jednoduchým používáním. Je předurčena 
pro ovládání vstupu do důležitých prostor vyžadujících autorizovaný přístup. 
V  kombinaci  s  vysoce  bezpečným  systémem  identifikace  otisků  prstů  a 
pokročilým řízením ovládáním přístupu představuje uživatelsky přístupný a 
vysoce bezpečný přístupový systém.
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2. Základní pojmy

2.1.1. Základní pojmy

Následující sekce obsahují základní definice a popis tohoto zařízení. Nejdůležitějšími je 
načítání a ověřování otisků prstů uživatel.

2.1.1. Načítání otisků prstů

Načítání otisků prstů představuje proces vytváření identifikačního čísla (ID číslo) a 
skenování otisků prstů uživatele. Samotný otisk je skenován 3x pro zajištění maximální přesnosti 
dat. Je připojen j ID číslu uživatele a s ním uložen. 

Při ověřování otisků jsou uložené otisky porovnávány s uloženými vzory pro potvrzení 
identity uživatele. Načtení otisku trvá asi 2 sekundy.

Každý uživatel může mít načteno několik otisků pod stejným ID číslem. Doporučuje se 
načíst otisky z obou rukou aby bylo možno využít kteroukoli z nich.

2.1.2. Ověřování otisků uživatele

Ověřování otisků je proces, kdy uživatel přiloží prst na senzor a na základě naskenování 
otisku je tento porovnán s databází uložených otisků. 

2.1.3. Stupně porovnání

Stupeň porovnání je číslo reprezentující stupeň ověření otisku uživatele s uloženým vzorem
otisku. 

Představuje rovnováhu mezi chybou přijetí otisku ( FAR) a chybou zamítnutí otisku (FRR).
FAR představuje chybu přijetí neautorizovaného otisku, FRR chybu zamítnutí autorizovaného
otisku. 

V programování můžete požadovaný stupeň porovnání částečně nastavit (1: N). Je-li
porovnání obtížné, můžete přijmout ověření 1 : 1.

FFR FAR 1 : N
Vysoká Nízká 45 25
Střední Střední 35 15
Nízká Vysoká 25 10
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2.1.4. Identifikační číslo uživatele

Před prvním načtením otisků je uživateli přiřazeno jeho identifikační číslo – ID. Toto číslo je
používáno při ověřování v databázi čtečky, může být zadáváno i z klávesnice, nebo jiných zařízení.

2.1.5. Stupně oprávnění uživatel

Uživatel – standardní uživatel, jehož otisk je při příchodu ověřován. Nemá žádná oprávnění
k programování čtečky.

Zapisovatel (Enroller) – uživatel s oprávněním k načítání nových uživatel a rušení 
stávajících uživatel.

Manažer (Manager) – uživatel s dalším oprávněním s výjimkou nastavování rozšířených
voleb a načítání nových uživatel – manažerů.

Supervizor – uživatel s přístupem ke všem funkcím a volbám v systému.

Poznámka: Není-li v systému žádný Supervizor či Manažer, bude jimi Zapisovatel.

2.2. Umístění prstu na senzoru

Správné umístění:
Umístěte prst co největší plochou na střed senzoru.
Nevhodné umístění prstu na plochu senzoru může snížit 
kvalitu
skenovaného otisku a zapříčinit odmítnutí vstupu.

Příklady nesprávného přiložení prstu na senzor:
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3. Načítání a ověřování otisků prstů

Tato kapitola popisuje jak načíst a ověřit otisky prstů uživatel. Zahrnuje následující kroky:

– načtení uživatele,
– test načtení,
– načtení záložního otisku uživatele
– ověření otisku uživatele,
– doporučení pro úspěšné načítání.

Poznámka: Pro načítání uživatel musíte mít oprávnění Zapisovatele, Manažera nebo Supervizora.

3.1. Načtení uživatele

První načtení otisku do nové čtečky může provést kdokoliv. Jestliže je již zaveden
Zapisovatel, Manažer či Supervizor, mohou načítání nových uživatel provést jen tito uživatelé.

Jsou tři možnosti načtení:
1. načtení otisku prstu,
2. načtení hesla,
3. načtení otisku a hesla.

Načtení otisku prstu postačuje pro většinu uživatel, kteří mají dobrou kvalitu otisků. Načtení
otisku a hesla je vhodné pro ty uživatele, kdy načtení proběhlo úspěšně, ale vyskytují se problémy s
ověřením. Použití pouze hesla vyhovuje pro asi 1% uživatel, jejichž otisky není možné úspěšně
ověřit.

Pro vstup do menu načítání otisků stiskněte klávesu „M“. Není-li v systému načten žádný
uživatel s oprávněním Zapisovatele, Manažera nebo Supervizora, bude možné načtení otisku.
Jestliže je některý z těchto uživatel již načten, je vyžadováno ověření oprávněným uživatelem.

Poznámka: Dále popisované zobrazení jednotlivých kroků na displeji se může lišit od skutečného
zobrazení z důvodu změny firmvare zařízení.
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3.1.1. Načtení otisku uživatele
1. Po stisku „M“ je zobrazena nabídka.
    Jejím potvrzením klávesou „OK“ je zobrazena další nabídka

2. Je možné potvrdit volbu, nebo šipkou přejít z načítání uživatele
   do načítání otisku Supervizora či smazání vybraného uživatele.

3. V dalším menu je možno zvolit načtení otisku prstu, hesla nebo
    otisk a heslo.

4. Potvrzením volby „Enroll FP“ je zobrazen dotaz zda chcete

    načíst nového uživatele. Volbu potvrďte „OK“.

5. Klávesami s šipkami vyberte číslo nového uživatele a potvrďte.

    Je možné zadat číslo uživatele přímo číselnými klávesami.

6. Přiložte prst na plochu senzoru pro načtení otisku.

7. Přiložení prstu opakujte ještě dvakrát až se zobrazí zpráva o

úspěšném načtení otisku. Potvrďte „OK“. Nedojde-li k
úspěšnému načtení otisku, je nutno opakovat proceduru od kroku
č. 5.

3.1.2. Načtení hesla uživatele

1. Postupujte jako v předchozím návodu až do bodu č 3. V tomto
    bodě šipkou dolů nalistujte nabídku „Enrol Pwd“. Potvrďte
    „OK“.

2. Vyberte uživatele, buďto nového stiskem „OK“, nebo po stisku
    „C“ vyberte číslo uživatele. Potvrďte „OK“. Zadejte číselné
   heslo (1 – 5 číslic) a potvrďte „OK“.

3. Potvrďte zvolené heslo jeho novým zadáním a stiskem „OK“.

4. Je-li potvrzené heslo přijato, bude zobrazena zpráva o přijetí
    hesla uživatele.
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3.1.3. Načtení otisku a hesla uživatele

Je kombinací předchozích postupů a umožňuje načtení otisku a následné zadání hesla
uživatele. Při tomto způsobu postupujte podle předchozích postupů. Nejprve načtěte otisk a
následně zadejte heslo.

3.2. Test načtení otisku uživatele

Po úspěšném načtení otisku proveďte ověření načteného otisku. Přiložte prst na plochu
senzoru a vyčkejte zvukového signálu. Při načtení čtečka krátce pípne a po úspěšném ověření ještě
jednou krátce pípne, rozsvítí se zelená LED a na displeji bude zobrazena zpráva „Verified“ s číslem
uživatele. Na nastavenou dobu se sepne relé dveří.

Není -li ověření úspěšné rozsvítí se červená LED a na displeji bude zobrazena zpráva:

3.3. Načtení záložního otisku

Při načítání záložního otisku postupujte jako při načítání nového
otisku až do kroku č. 4. Zde stiskněte klávesu „C“ a zobrazí se nabídka
načtení záložního otisku. Vyberte číslo uživatele, jehož záložní otisk
chcete načíst (šipkami nebo přímým zadáním čísla).

Volbu potvrďte „OK“ a proveďte načtení otisku. Postup je shodný s načítáním otisku.

Poznámka: Pro dlouhodobé uživatele je vhodné mít načteny alespoň dva otisky, dovoluje-li to
kapacita systému.

3.4. Doporučení
Je-li kvalita otisku dobrá, bude ověřování rychlé, jinak může dojít ke zpomalení či výskytu

chyb.

Otázka Doporučení
Špinavý nebo seschlý
prst

Špinavý prst stačí důkladně umýt, vysušený prst s nevýraznými liniemi
doporučujeme namočit na krátkou dobu do vody.

Který prst mám
vybrat?

Doporučuje se levý či pravý ukazováček či prostředník. Použijte prst
nepoškozený a nezraněný. Jestliže ukazováčky mají nízkou kvalitu 
otisku,
použijte prostředník či prsteník. Je možné použít i palec.

Jak umístit prst při
načítání?

Pro úspěšné načtení by měl prst zakrývat asi 2/3 plochy senzoru. Prst by
neměl být přiložen kolmo na senzor. Nepohybujte pstem během
skenování.
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4. Systémové volby

Stiskem klávesy „M“ vstoupíte do nabídky programovaní
čtečky. Z úvodní obrazovky se použitím šipky dolů dostanete do
voleb „Options“.

V této nabídce jsou dostupné další položky:
–  Systém Opt (systémové volby),
–  Power Mng (management napájení),
–  Comm Opt (volby komunikace),
–  Log Opt (volby přihlašování),
–  Access Options (volby přístupu),
–  Auto-test.

4.1. Systémové volby

V položce „Systémové volby“ jsou následující možnosti:
–  Date Time (datum a čas) – možnost nastavení datumu a času,
–  Fmt (formát datumu)
–  Adv Option (pokročilé volby)

4.1.1. Pokročilé volby

–  Reset Opts – reset všech voleb na tovární hodnoty.
–  Del Att Log. - vymaže všechny záznamy o přihlášení uživatel z paměti čtečky.
–  Clear All Data – vymaže všechny otisky a záznamy o přihlášení uživatel.
–  Clr Admin Pri – změní manažerská práva (Supervizor, Manažer, Zapisovatel) na práva
   standardního uživatele.
–  Mst Input ID – uživatel musí nejprve zadat své ID a pak teprve přiložit prst.
–  Show Score – zobrazení kvality načteného otisku v pravém horním rohu displeje, hodnoty 
   jsou 1 – 5 (nejvyšší).
–  Match Thr – možnost nastavení porovnávací hodnoty načtení kvality otisku. Viz 2.1.3  
   Stupně porovnání. Výchozí hodnota je 45.
–  1 : 1 Thr – nastavení hodnoty načtení v režimu 1 : 1.
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4.2. Management napájení

Čtečka je vybavena inteligentním systémem řízení napájení, který umožňuje časované
zapnutí/vypnutí systému či režim „spánku“.

–  Shut Down – vypnutí napájení čtečky v nastaveném čase.
–  Power On – zapne napájení v nastaveném čase.
–  Sleep – zapne režim „spánku“ v nastaveném čase. Stiskem jakékoli klávesy bude systém
   aktivován.
–  Idle – vloží nastavený režim (vypnutí, spánek) po době nečinnosti (Idle Minute)
–  Idle Minute – souvisí s předchozí volbou. Je to stanovení doby nečinnosti (minuty) , po 
   níž systém přejde do definovaného stavu. Je-li doba „0“, funkce je neaktivní.
–  Lock Power – je-li „Y“, nebude možné stiskem klávesy „0“ vypnout čtečku. Není-li  
   aktivní, je možné čtečku vypnout podržením klávesy „0“ po dobu asi 3 sec.
– Power Off – potvrzením volby vypnete napájení čtečky.

4.3. Komunikační volby

–  Baud Rate – volba komunikační rychlosti sériové linky,
–  Dev Num – ID číslo čtečky v rozsahu 1 – 255,
–  IP Addr – nastavení IP adresy pro TCP/IP. Výchozí adresa je 192.168.1.201.
–  Net Speed – rychlost komunikace po TCP/IP, výchozí je 10M – F.
–  Ethernet – volba „Y“ povolí komunikaci po TCP/IP.
–  RS 232 – volba „Y“ povolí komunikaci po sériové lince RS 232.
–  RS 485 - volba „Y“ povolí komunikaci po sériové lince RS 485.
–  COMM key – volba čísla komunikačního klíče.

4.4. Volby přihlašování

–  Alm Super Log – nastavení maximálního počtu záznamů o přihlášení v paměti čtečky.
–  Alm Att Log – nastavení počtu záznamů o přihlášení, kdy dojde automaticky k  
   akustickému upozornění na dosažení povoleného počtu.
–  ReCheck Min – nastavení rozpětí času v případě, kdy probíhá načítání a není tedy možno
   zobrazit dva uživatele současně v systému.

10
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4.5. Volby přístupu
Tyto volby určují způsob a možnosti přihlašování uživatel (způsob přihlášení, časové zóny,

kombinace přístupu,...). Tyto jednotlivé volby mají další položky pro nastavení dané volby.

Volby přístupu jsou:
–  Define TP (definice časové zóny), až 99 ČZ,
–  User Acc Opts (volba přístupu uživatele), pro každého uživatele přiřazení do skupiny   
    přístupu,
–  GRP TP Define (definice skupiny přístupu), volba ČZ skupiny přístupu,
–  Access Comb (kombinace přístupu), určení varianty uvolnění přístupu a zámku,
–  Lock (doba otevření zámku dveří), (0 ~ 255) x 20 ms
–  Dsen. Delay (zpoždění poplachu) doba, po které při otevřených dveřích bude spuštěn  
   poplach,
–  Dsen. Mode (použití dveřního kontaktu), nic, NC, žádný,
–  Dures Option (volby nátlakového přístupu)

4.5.1. Definice časové zóny
Je možno definovat až 50 časových zón (ČZ). Každý uživatel může mít přiřazeny až 3

nezávislé ČZ. Každá zóna může být dlouhá až 24 hodin. Jestliže je konečný čas před počátečním
časem (23:57 – 23:56) bude v tento celý den přístup zakázán. Nastavení pro povolení přístupu po
celý den je 00:00 – 23:59.

Výběr časové zóny Programování ČZ

4.5.2. Volba přístupu uživatele
Tato volba ve třech krocích provádí přiřazení vybraného uživatele do některé skupiny

přístupu, umožňuje využití ČZ této skupiny nebo výběr jiné ČZ.

1. Výběr uživatele 

2. Přiřazení uživatele do skupiny

3. Použití/zamítnutí ČZ skupiny

4. Výběr ČZ

11
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4.5.3. Definice skupiny přístupu
Je možno rozdělit uživatele do skupin a kombinovat rozdílné skupiny s různými

kombinacemi odemknutí. Je definováno 5 skupin. Noví uživatelé jsou automaticky zahrnuti do 1
skupiny, není obtížné převést je do jiné skupiny. Každá skupina má možnost definování 3
skupinových ČZ.

4.5.4. Kombinace přístupu

Kombinace přístupu představují přímé ovládání odemykání. Definují které skupiny přístupu
mohou dané dveře ovládat. Např. kombinace 123 dovoluje uživatelům ve skupinách 1, 2 a 3
ovládání dveří, uživatelům jiných skupin nebude ovládání povoleno.

Může být definováno až 10 kombinací přístupu.
Výchozí kombinace pro čtečku je nastavena na 1.

4.5.5. Doba otevření zámku dveří
Nastavení doby uvolnění zámku dveří ve 20 ms intervalech. Hodnota „0“ zabrání otevření

dveří. Maximální hodnota je 255, což odpovídá 5,08 sec.

4.5.6. Zpoždění poplachu
Definuje čas od otevření dveří, po jehož uplynutí bude vyhlášen poplach, nebudou-li dveře

zavřeny. Poplach trvá dokud dveře nejsou zavřeny.

Je-li nastavena doba „0“, je po zavření dveří na displeji
zpráva „Door is closed“ (Dveře jsou zavřeny), je-li současně 
použit dveřní kontakt NC.

4.5.7. Použití dveřního kontaktu

Volba určuje zda bude hlídán dveřní kontakt. Volby jsou:
–  N O – není použit dveřní kontakt,
–  N C – je signalizováno zavření dveří
–  N ONE – nebude signalizováno zavření dveří
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4.5.8. Volby nátlakového přístupu

Volby umožňují definovat načtený otisk prstu jako „Nátlak“ a při jeho ověření systém zašle
poplachový signál o nuceném otevření dveří. Načítání otisku je obdobné jako u standardního
uživatele.

4.5. Auto-test

Volba pro provedení testu systému. Zahrnuje test paměti, LCD displeje, snímacího senzoru,
klávesnice a zobrazení displeje. Je možné spustit celý test, nebo jen jednotlivé položky.

5. Systémové informace

Volba umožní zjištění údajů jako počet uživatel, počty uživatel s oprávněním Supervizora,
počet uživatel s heslem, počet přihlášení uložený v paměti čtečky, dostupnou kapacitu paměti, ID
číslo čtečky, informace o verzi systému a firmware apod.
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