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1. Přihlášení do systému
Otevřete prohlížeč (Internet Explorer) a zadejte IP adresu docházkového panelu. např.:
Výchozí adresa zařízení: 192.168.1.88. Při prvním přihlášení na stránku zadejte uživatelské jméno a heslo
(výchozí uživatelské jméno: admin, heslo: admin), jak je znázorněno na Obr.1.

Obr. 1

2. Hlavní rozhraní
Hlavní rozhraní je zobrazeno na Obr. 2

Obr. 2
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3. Nastavení
3.1. Parametr systému
3.1.1. Systémové informace
Rozhraní pro nastavení systémových informací a základní parametry systému docházkového panelu jsou
uvedeny na Obr.3.1.1:

* Po změně jazyka zařízení, prosím zavřete prohlížeč a přihlaste se v novém okně.

Obr. 3.1.1
【System】 Zobrazuje název zařízení, číslo zařízení, verzi jádra a další informace. Název zařízení lze definovat
uživatelem.
Po nastavení parametrů klikněte na【Save】.
【Language/Jazyk】Po výběru jiného jazyka, zavřete prohlížeč a znovu se přihlaste k zařízení.

3.1.2. Správa uživatelů
Rozhraní nastavení správy uživatelů docházkového panelu je zobrazeno na Obr. 3.1.2:

Poznámka: Pro uživatelské jméno a heslo můžete použít malá nebo velká písmena Aa-Zz, číslice 0-9, podtržení (_) a samostatné
tečky (.). Mělo by to obsahovat 8 až 15 znaků. Po změně uživatelského jména a hesla se prosím přihlaste znovu.

Obr. 3.1.2
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Pro každý docházkový panel lze nastavit tři uživatele, jeden administrátor a dva běžní uživatelé.
Oprávnění správce: Lze nastavit všechny funkce a parametry řízení přístupu docházkového panelu.

Po nastavení parametrů klikněte na 【Save】.

Důležité: Uživatelské jméno a heslo musí obsahovat 8-15 znaků. Věnujte prosím pozornost
velkým a malým písmenům.

3.1.3. Nastavení času
Rozhraní pro nastavení docházkového panelu je zobrazeno na Obr. 3.1.3:

Obr. 3.1.3
【Date】 Zobrazená aktuálního data a času zařízení.
【NTP server】 Po aktivaci této funkce bude docházkový panel kontroly přístupu kontrolovat hodiny
docházkového panelu pomocí NTP server v aktuálním čase podle nastaveného časového pásma.
【Synchronize with Local PC】 Klikněte na “Synchronizovat s místním počítačem” a datum a čas zařízení budou
synchronizovány s datem a časem počítače.
【Set the time Manually】 Klepnutím na ruční nastavení nastavíte aktuální datum a čas zařízení.
【Time zone conversion】 Přepínač definice časového pásma (1/2 je volitelný)
【RTC switch】 RTC switch, výchozí: ON.
Po nastavení parametrů klikněte na 【Save】.
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3.1.4. Parametr kabelové sítě
Rozhraní nastavení kabelové sítě docházkového panelu je znázorněno na Obr. 3.1.4:

Obr. 3.1.4
【DHCP Enable】 Pokud je povolena funkce DHCP routeru, docházkový panel řízení přístupu automaticky
získá IP adresu ze směrovače.
【IP】 Nastavení IP adresy ovládacího panelu.
【Subnet Mask】Výchozí kód: 255.255.255.0 (nelze změnit klientem).
【Gateway】 Nastavení IP adresy brány docházkového panelu, např. Pokud bude zařízení připojeno k veřejné
síti prostřednictvím routeru, měla by být IP adresa brány nastavena jako IP adresa routeru ve veřejné síti.
【MAC】 MAC adresa docházkového panelu kontroly přístupu (nelze ji měnit klientem).
Po nastavení parametrů klikněte na【Save】 a restartujte zařízení pro ověření.

Poznámka: Po změně a uložení síťových parametrů se zařízení restartuje automaticky.
Pokud je zařízení používáno v sítí Lan, věnujte prosím pozornost tomu, aby nedošlo ke konfliktu
mezi IP adresou tohoto zařízení a IP adresami jiných zařízení v síti LAN.
3.1.5. Nastavení TCP portů

Obr. 3.1.5

【Data port】– Port pro přenos dat
【Web port】– Přístup k webovému rozhraní
【ONVIF port】– Připojení portu pomocí ONVIF protokolu
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3.1.6. Rozpoznání obličeje• Nastavení parametrů
【Enable】 Používá se k povolení algoritmu rozpoznání obličeje. Rozpoznání tváře může být provedeno a
další nastavení parametrů může být potvrzeno, pouze pokud je zaškrtnuto ZAP/VYP. Ve výchozím
nastavení je zapnuto.

Obr. 3.1.6-1
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【Time schedule】Je to doba nasazení a uživatel může definovat dvě období. Chcete-li to potvrdit, zaškrtněte
políčko 【Time schedule】. Výchozí: Jsou povoleny dvě období. Výchozí čas: 00: 00 – 23: 59.

Obr. 3.1.6-2

【Sensitivity】 Rozsah nastavení: 0-10.
Citlivost označuje citlivost rozpoznání obličeje. Vyšší citlivost by vedla k nižší míře chyb v hlášení a byla by vyšší
pravděpodobnost opětovného a náhodného zachycení. Nižší citlivost by poskytovala vysokou rychlost
snímání. Chybějící snímání však bude způsobeno, pokud je citlivost příliš nízká. Obecně lze nejlepšího účinku
dosáhnout, když je citlivost nastavena na 3-5.

Obr. 3.1.6-3
【Snapshot mode】Jednoduchý režim: Používá se ve spolupráci s 【Snapshots quantity】 a
【Snapshot interval】.

Obr. 3.1.6-4
Poznámka: Brána zkušebního místa. Když bránou projde mnoho lidí, bude zachycena pouze první osoba
(tvář s maximálními pixely na obrazovce). Podle nastaveného interval snímků, bude obličej zachycen v určitých
snímcích a nahrán na FTP server. Na obrazovce se zobrazí pouze jedna tvář.
【Face recognition max. pixels】 Rozsah nastavení: 300-500. Pokud pixely obličeje na obrazovce jsou větší než
nastavená hodnota, obličej nebude zachycen.

Obr. 3.1.6-5
【Face temperature testing min. pixels】 Rozsah nastavení: 0-500. Pokud pixely obličeje na obrazovce jsou
menší než nastavená hodnota, teplota nebude měřena.

Obr. 3.1.6-6

8

【Face recognition min. pixels】 Rozsah nastavení: 30-300. Pokud pixely obličeje na obrazovce jsou menší než
nastavená hodnota, obličej nebude zachycen.

Obr. 3.1.6-7
【Face scene】 Tento parametr se používá k přijetí různých strategií expozic obličeje pro různé scény aplikace.
Existují dva typy scén aplikace. Obyčejná a lobby scéna.
Výchozí: 【Lobby scene】.
Obyčejná scéna: Platí pro běžné prostředí.
Lobby scéna: Použitelné pro podsvícená prostředí.

Obr. 3.1.6-8

【Face tracking】 Tento parametr se používá pro superpozici polí pro sledování obličeje. Ve výchozím nastavení
je zapnuto.
【 FTP upload】 Tento parameter se používá pro nastavení FTP serveru pro odesílání obrázků lidské tváře. Ve
výchozím nastavení je zapnuto.
Podrobný návod konfigurace viz 5.4.7.

Obr. 3.1.6-9

【FTP upload image type】 Na FTP, lze obrázek nahrát ve formátu 【Upload face】 nebo
【Upload face and original picture】.
【FTP upload image quality】 Kvalita obrazu nahraného na FTP je ve výchozím nastavení dána hodnotou 99.
Čím větší hodnota, tím lepší je kvalita obrazu
【Human appearance analytics】 Ve výchozím nastavení je zapnuta.
【Human verification】 Ve výchozím nastavení vypnuto.
【Function priority】 Upřednostnění rychlosti nebo existence je volitelné. Výchozí: Upřednostnění rychlosti.
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3.1.7. Rozpoznání obličeje• Nastavení alarmu
Lze nastavit alarm na důvěryhodný seznam i černou listinu.

Obr. 3.1.7-1
【Alarm】 Zapnutí či vypnutí je volitelné (ve výchozím stavu je zapnut)
【Alarm of Known and VIP Person】 Zapnutí či vypnutí je volitelné. Alarm VIP seznamu (ve výchozím stavu je
zapnut)
【IO output】Typ IO výstupu je volitelný (ve výchozím nastavení je vybrán nepřetržitý výstup)
【Alarm output】Vyberte dobu trvání výstupu alarmu.
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【IO output type】 Typ IO výstupu je volitelný (ve výchozím nastavení je Normálně otevřený (NO))
【Recognition mode】 Vyberte režim docházkového panelu řízení přístupu (ve výchozím nastavení je to
rozpoznání jedné tváře)

Pic. 3.1.7-2
【Interval recognition】 Je-li obrázek tváře vyhledán v seznamu v rámci nastavených časů rozpoznávání,
rozpoznávání se zastaví. Pokud obrázek tváře nebude odpovídat žádnému z listu v rámci nastavených časů
rozpoznávání (např. Nastavená hodnota rozpoznání je 5 a tvář je porovnána 5krát od zachycení, zobrazí se
kontrastní informace a rozpoznání se zastaví). Pokud se obličej neshoduje ani po 5 ti násobném rozpoznání,
rozpoznání se zastaví. (Pouze pokud je rozpoznávacím režimem časové rozpoznání).
【Single recognition】 Podobné jako v režimu, jehož hodnota časového rozpoznání je 1, ale počet snímků je
rozpoznáván ( Pro docházkový panel řízení přístupu je doporučeno rozpoznávání jedné tváře).
【Continuous recognition】 Tvář bude rozpoznána podle nastaveného režimu snímání.
【Face similarity recognition ration】 Vyberte podobnost kontrastu obličeje. Pokud je nastavena podobnost
příliš nízká, může dojít k chybě (ve výchozím nastavení je podobnost nastavena na 75)
【ID similarity】 Vyberte podobnost ID karty. Pokud je nastavena podobnost příliš nízká, může dojít k chybě (ve
výchozím nastavení je podobnost nastavena na 60
【Working mode】 Vyberte režim docházkového panelu řízení přístupu z rozpoznání obličeje, detekce teploty,
detekce obličeje + teploty, ID karta + tvář + teplota, ID karta + tvář, ID karta nebo důvěryhodná listina + teplota
a ID karta nebo důvěryhodná listina. Ve výchozím nastavení je režim detekce teploty.

Obr. 3.1.7-3
【Face mask detection】 Zapnuto nebo vypnuto je volitelné. Ve výchozím stavu je vypnuto (poznámka: Je li
detekce masky vypnuta, musí být “contrast record/záznam kontrastu” a “mask/maska” nastavena na “Žádné”)
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【Temperature correction】 Inteligentní algoritmus a algoritmus nízké teploty. V režimu inteligentního
algoritmu lze nastavit vyrovnávací teplotu. Poté vždy po změření teploty zvyšte nastavenou vyrovnávací teplotu;
algoritmus nízké teploty znamená převádět nepřiměřenou hodnotu tělesné teploty na normální tělesnou
teplotu automaticky při nízké teplotě.
【Door opening with abnormal temperature】 Zapnuto nebo vypnuto je volitelné v případě alarmu vysoké
teploty. Ve výchozím nastavení je vypnuto. Pokud je detekovaná vysoká teplota při zapnutém režimu, bude
vydán alarmový signál, když teplota překročí hraniční hodnotu.
【Abnormal temperature level】 Lze nastavit hraniční teplotu. Pokud teplota přesáhne tuhle hodnotu, když
bude mít pracovní režim aktivovanou detekci teploty, bude vydán alarm. Hraniční hodnota je ve výchozím
nastavení 37,3 °C.
【Time frame without temperature measurement】 Nasazení může bát provedeno ve stanoveném čase (doba
nasazení je ve výchozím nastavení 00:00-23:59 a ve výchozím stavu je zapnutá)

3.1.8. Rozpoznání obličeje• Řízení přístupu
Nastavení souvisejících informací o řízení přístupu. Lze nastavit ovládání výstupu Wiegard, ovládání bílého světla,
filtraci stejné tváře a režim zobrazení obrazovky.

Obr. 3.1.8-1
【Wiegand output】Lze nastavit zapnutý či vypnutý výstup Wiegand, nebo zvolit verzi Wiegand 26 nebo 34,
kter je volitelná.
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Obr. 3.1.8-2
【White light control】: Lze zvolit zda bílé světlo bude zapnuto nebo ovládání času bílého světla a bílé světlo
bude vypnuto. Ovládání času bílého světla je nastaveno odpovídajícím způsobem s denním/nočním čase vpravo
(Obr. 3.1.7-3). Výchozí nastavení: Bílé světlo je vypnuto.

Obr. 3.1.8-3

【Monitor mode】Vždy zapnuto a displej zhasnut, pokud tam nikdo není. Výchozí nastavení: Pokud se tam nikdo
neobjeví do 10s obrazovka zhasne.

Obr. 3.1.8-4
Stejná filtace obličeje: Doba filtrace obličeje z určeného seznamu je ve výchozím nastavení 3s.

3.1.9. Tovární nastavení
Rozhraní pro nastavení do továrního nastevní docházkového panelu je znázorněno na Obr. 3.1.8

13

Obr. 3.1.9-1

Klikněte na 【Restore factory settings】 a zadejte heslo podle návodu k restartování zařízení a dojde k obnově
do továrního nastavení.
【Network】Zaškrtnutím obnovíte výchozí síťové parametry. Ve výchozím nastavení je to 192.168.1.88
【User Name】 a 【password】 Zaškrtnutím obnovíte výchozí uživatelské jméno a heslo. Ve výchozím
nastavení je nastaveno admin/admin.

Obr. 3.1.9-2

3.1.10. Nastavení e-mailu
Nastavení parametrů pro zasílání oznámení na e-mail.

Obr. 3.1.10-1
Zadání e-mailové adresy.
Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
Chcete-li konfigurovat nastavení odchozí pošty, kliknětě na ikonu 【Add sender】
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Obr. 3.1.9-2
【From】 Zadejte e-mailovou adresu odesílatele
【Password】Zadejte autorizační heslo pro poštovní schránku
【MAIL Title】Název pošty
【SMTP Port】Určete autorizační port poštovního serveru
【SSL】V případě potřeby aktivujte šifrování

【Push type】Určuje typ oznámení, které je třeba odeslat.

Obr. 3.1.10-3
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3.1.11. Vnitřní úložiště

Obr. 3.1.11
Tato karta obsahuje informace o počtu paměťových zařízení, jejich velikosti a stavu. Je možné vybrat požadovaný
typ a formátovat ho tak, aby odpovídal formátu zařízení.

3.1.12. Nastavení zvuku
Chcete-li aktivovat audio vstup, klikněte na【Enable】

Obr. 3.1.12
【Audio Input】– Výběr různých typů vstupních signálů. Dostupné možnosti připojení: mikrofon nebo lineární
zvukový signal.
【Compression Type】– Výběr typů komprese zvuku. Dostupné audio formáty: AAC, G.726, G.711A and G.711U
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3.1.13. Restart zařízení
Rozhraní pro nastavení restart docházkového panelu je znázorněno na Obr. 3.1.9.

Obr. 3.1.13
Automatický restart systému – Vyberte období pro automatické restartování zařízení.
【Manual system restart】 Klikněte

a zadejte heslo podle výzvy k restartování zařízení.
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3.2. Nastavení HTTP nahrávání
Je-li režim přenosu HTTP přijat pro server související s docházkovým panelem řízení přístupu, nastevte příslušné
parametry server v nabídce, jako je znázorněno na Obr. 3.3 (obrázek ukazuje HTTP verze V1.1.14 ve výchozím
nastavení). HTTP lze upravit podle vlastní potřeby. Po změně bude zařízení restartováno.

Obr. 3.2

【HTTP uploading】Přepněte na odesílání dat na server.
【Uploading address】Adresa server pro příjem informací.
【Uploading type/ Typ nahrávání】 Kontrola typu nahraných výsledků mezi úspěšnými, nahrávání všech lidí,
nahrávání na černou listinu, na důvěryhodnou listinu, nahrávání VIP listu, cizí nahrávání a nahrávání na jiné
listiny. Ve výchozím nastavení je nastaveno úspěšné nahrávání.
【Information content】 Informace o obličeje a porovnání informací je volitelné. Obě by měli být vybrány
podle doporučení.
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【Image content】 Nahrávání obrázku je volitelné u obrázku obličeje, pozadí a seznamu obrázků,
【Uploading attempts】 Počet opětovného nahrávání, kdy se záznamy nenahrají úspěšně. Ve výchozím
nastavení je počet 0.
【Registration】Přepněte, zda chcete nahrát registrační údaje.
【Registration information upload address】Adresa serveru, která přijímá registrační informace.
【Heartbeat upload】Přepněte, zda chcete nahrát informace o srdečním tepu.
【Heartbeat information upload address】 Adresa server, která přímá informace o srdečním tepu.
【Heartbeat interval】 Interval srdečního tepu, jednotka: sekunda.
【Instruction address acquisition】 Adresa pro získání instrukcí.
【Instruction acquisition interval (s)】 Časový interval pro získání pokynů, jednotka: sekunda.
【Active obtain the task address】 Adresa pro aktivní získávání úkolů.
【Address to report tasks result】 Adresa pro hlášení výsledku úkolu.
【Sign verification】 Ověření podpisu ZAP/VYP. Výchozí: VYP.
【Operation mode】 Offline a online režim je volitelný. Výchozí nastavení: Offline režim.
【HTTP version】 HTTP lze upravit podle vlastní potřeby. Po změně bude zařízení restartováno.
Po nastavení parametrů klikněte na【Save】.
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3.3. Aktualizace softwaru
Rozhraní pro upgrade softwaru docházkového panelu je zobrazeno na Obr. 3.4.:

Obr. 3.3
【Upgrade】 Klikněte na “Procházet” a vyberte správný aktualizační soubor (základní soubor, přípona .uot) a
klikněte na “Upgrade” pro aktualizaci. V tomto procesu se zobrazí procentuální průběh a docházkový panel řízení
přístupu se po aktualizaci automaticky restartuje. Přihlaste se znovu k zařízení, přejděte na stránku aktualizace
software a zkontrolujte, zda je základní verze verzí aktualizovanou.

Důležité:

1.

Ujistěte se, že během procesu aktualizace nemůže dojít k přerušení napájení nebo sítě
docházkového panelu.

2.

Pro uživatele systému Windows7 nastavte před aktualizací parametry IE podle instrukcí
níže. V opačném případě nebude sloupec procentuálního průběhu zobrazen. Kroky:
Otevřete IE prohlížeč – nástroje – možnosti internetu – zabezpečení – vlastní úroveň –
místní cesta k adresáři je obsažena, když je soubor nahrán na povolený server.
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3.4. Nastavení videa
Nastavení obrazu, jako je jas, kontrast, sytost atd.

Obr. 3.4

【Mirror】– Zapnutí/vypnutí zrcadlového obrazu
【LSC】– Změna formátu obrázku
【3D-DNR】– Digitální redukce šumu
【Flip】– Převrácení obrazu nahoru/dolů
【Monitor frequency】– Výběr frekvence podle regionálních energetických standardů
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3.5. Video stream
Nastavení pro kódování primárních a sekundárních toků videa.

Obr. 3.5

【Profile/ Profil】- Kódování výběru profilu
【Coding/ Kódování】– Výběr kódování komprese Н.264\Н.265\MJPEG
【Resolution/Rozlišení】– Nastavení rozlišení toku videa
【Quality/ Kvalita】– Kvalita překladu video proudu
【Bitrate type/ Typ datového toku】- CBR – konstantní datový tok proudu přenášeného kamerou do sítě. VBR
se liší v závislosti na obrázku snímku
【Bitrate/ Datový tok】– Nastavení maximálního datového toku přenášeného kamerou
【Frame rate/ Frekvence snímku】– Nastavení FPS pro streamování videa. K dispozici od 1 do 25 snímků/s
【GOP】– Počet referenčních snímků pro kódování
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3.6. Nastavení RTSP

Obr. 3.6

Chcete-li zapnout RTSP, klikněte na【Enable/ Povolit】
【Authentification/ Ověření】– Připojení RTSP pomocí autentiazce
【Onvif Password Enable/ Povolení Onvif hesla】– Připojení pomocí protokolu Onvif za použití ověření
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3.7. Nastavení FTP
Nastavení FTP serveru

Obr. 3.7

【Server URL】– Síťová adresa server pro stahování souborů
【Server port】– Server port
【FTP Catalog/ FTP katalog】– Stažení cesty do katalogu na server, kde se stahují souboru
【User name/ Uživatelské jméno】– Přihlášení pro přístup na server
【Password/ Heslo】– Heslo pro přístup na server
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4. Správa seznamu
4.1. Správa seznamu
Přidanou knihovnu obličejů lze prohledávat a důvěryhodnou listinu lze přidat do knihovny různými způsoby.

Obr. 4.1-1
1.

Seznam tváří je prohledáván různými způsoby

【General search/ Obecné vyhledávání】Proveďte přesné vyhledávání podle času zahájení, dokončení, typu
seznamu, pohlaví, věku a čísla přístupové karty.
【Name search/ Hledání dle jména】 Vyhledejte jméno pomocí níže uvedeného pole pro zadání jména.
【Duplicate ID number search/ Vyhledávání duplicitních indentifikačních čísel】 Vyhledávání podle
opakovaných identifikačních čísel.
【Search for duplicate access card number/ Vyhledávání dle duplicitního čísla přístupové karty】 Vyhledejte
podle opakovaného čísla přístupové karty.
2.

Přidejte důvěryhodný seznam v 【List management/ Správa seznamu】 takto

Obr. 4.1-2

25

Krok 1: Klikněte na “Add list/ Přidání listu”
Krok 2: Klikněte na “Browse/ Procházet” a vyberte obrázek, který chcete vložit podle cesty úložiště
Krok 3: Vyberte metodu generování čísla přístupové karty mezi “public card number/veřejným číslem karty”,
“automatic generation/ automatickým generováním” a “manual input/ ručním zadáním“.
Krok 3: Zadejte název obrázku, identifikační číslo a další související informace.
Krok 4: Klikněte na “Save/Uložit”

Poznámka: Pravidla číslování a názvů obrázku: číslo obrázku nelze opakovat.
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4.2. Skupinové vkládání
Skupinové vkládání lze použít k aktualizaci seznamu, vkládání důvěryhodného seznamu a VIP seznamu po
skupinách.

Obr. 4.2-1

Obr. 4.2-2
Krok 1: Klikněte na “Batch import/ Skupinové vložení”
Krok 2: Klikněte na “Browse/ Procházet” a vyberte obrázek, který chcete vložit dle cesty uložiště.
Krok 3: Vyberte metodu generování čísla přístupové karty mezi “public card number/veřejným číslem karty”,
“automatic generation/ automatickým generováním” a “manual input/ ručním zadáním“.
Krok 4: Vyberte typ seznamu, který chcete vložit.
Krok 5: Klikněte na “Save/Uložit”
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5. Zpráva
Seznam záznamů obsahuje hlavní obrázek (existující obrázek nebo cizí obrázek na stránce), jméno, číslo, seznam,
tělesnou teplotu, čas a podrobnosti. Podrobnosti zahrnují podobnost, dobu návštěvy, dobu první návštěvy, stav
použití masky a výsledek detekce tělesné teploty (podrobnosti o cizinci zahrnují pouze stav použití masky a
výsledek detekce tělesné teploty). Nejnovějších 10 000 záznamů lze dotazovat podle času, typu seznamu, jména,
čísla a dalších podmínek dotazu.

Obr. 5
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6. Docházka
Je možné si prohlédnout záznam o účasti v kterémkoli dni nebo období.

Obr. 6
1. Nastavení času a pracovního dne, libovolné období dne lze nastavit jako čas docházky a libovolný den v týdnu
lze nastavit jako pracovní den.
2. Podmínky dotazu:
1. Dotaz na období: Zadejte libovolné období pro zobrazení
2. Dotaz na docházku: Vyberte jakýkoli parametr pro zobrazení záznamu docházky pro určený stav
3. Dotaz na jméno a číslo: Zadejte jméno nebo číslo jakékoli existující osoby k nalezení jména a čísla této určené
osoby.
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