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INTRODUCTION 

Stempelurets web interface tillader brugere at styre medarbejderne og stempelur eksternt 
via en webbrowser. 

BRUGER TYPER 

Der er 4 typer af brugere: 

1. Administrator: Administratoren kan få adgang til alle menuerne i web interfacet. Kun 
en administrator kan få adgang til menuen Setup. Dette omfatter urets 
netværksindstillinger, indstilling af klokkeslæt og tidszoner, indstilling af sirener og 
opdatering af urets firmware. 

2. Supervisor: En supervisor kan ændre oplysninger om alle de ansatte i uret, men har 
ikke adgang til opsætning af enheden. 

3. Bruger: En bruger med web-grænseflade adgangskode har kun adgang til hans / 
hendes egne oplysninger og har også mulighed for at ændre denne information. 

4. En bruger uden adgang til internettet: Denne bruger kan bruge uret, men er ikke 
tildelt en web-grænseflade adgangskode og har derfor ingen adgang til web 
interface. 

STANDARD WEB INTERFACE KNAPPER / LINKS 

 
Den blå trekant giver dig mulighed for at rette posten i samme linje. 

 
Det røde kryds vil give mulighed for at slette en post i samme linje eller angiver 
en slettet post. 

 Knappen Insert tillader en at tilføje en post i den relevante gennemse skærmen. 

 Knappen Save gemmer alle ændringer foretaget til en post. 

 
Knappen Cancel vil ignorere alle ændringer foretaget til en post, og vil vende 
tilbage til det forrige vindue. 

 Dette link vil returnere brugeren index siden i browser-vinduet 

 Dette link vil vise forrige rekord i det primære browser-vinduet. 

 Dette link vil vise den næste post i det primære browser-vinduet 
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 Denne knap åbner en kalender, hvorfra brugeren kan vælge en dato. 

 Knappen Apply vil anvende eventuelle ændringer af et datointerval. 

 Knappen Delete vil bekræfte sletning af en post. 

 
Send To knap eksporterer alle oplysninger i den aktuelle visning til en *. 
CSV-fil 

 
Begynd at søge efter en værdi indtastes i feltet "Søg efter" feltet. Dette vil 
filtrere poster, der returneres i browser-vinduet. 

 
Nulstil din "Søg efter" se filter for at vise oplysninger for alle dine 
medarbejdere i browse vinduerne. 

 
Logout linket i øverste højre hjørne af skærmen vil logge brugeren ud af 
webgrænsefladen 

 

ADGANG TIL WEB INTERFACE 

Når du har tilsluttet stempeluret til dit netværk, og givet uret en IP-adresse, skal du åbne en 
webbrowser og skriv IP-adressen i adresselinjen som følger: 

 

 

 

I ovenstående billede, erstattes "192.168.2.130" med IP-adressen på dit ur. 
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Hvis du ikke er sikker på, hvad IP-adressen er på dit ur, bedes gå op til uret, og gør følgende 
for at finde IP-adressen: 

På tastaturet, skal du trykke på # for at komme ind i tastatur menuen. Tryk på 2 
(»Forespørgsel«) og 2 igen (”Ur status "). Tryk på # to gange for at vise urets IP-adresse. 

Dette vil vise dig IP-adressen på uret i displayet. 

 
Gem denne adresse som en favorit, så behøver du ikke at huske IP-adressen. 

 

Når du har indtastet IP-adressen på dit ur i adresselinjen i en webbrowser, vil følgende 
login-skærmen vises: 

 

Som standard er Login: 9970. Standardadgangskoden er: password 

 

Indtast login og adgangskode, og klik på Log på. 
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Følgende vindue vises: 
 

 

 

Ovenstående vindue viser dig en liste over alle medarbejdere. Hvis der ingen medarbejdere 
er blevet indtastet i uret, vil kun oplysninger til Demo User vises. 
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MENUERNE 

BROWSE MENUEN 

 

Fra Browse menuen i venstre side kan du vælge: 

 Medarbejdere 
 Stemplinger 
 Kort og koder 
 Daglige timer 
 Løn timer 
 Fravær 
 Løn eksport 

Bemærk, at når du vælger en af disse indstillinger fra menuen til venstre, vil et vindue blive 
vist med dit valg. Detaljerne for alle medarbejdere vil blive vist. 

FILTRERING AF BROWSER INFORMATION 

Du vil bemærke følgende afsnit i bunden af hvert browser-vindue: 

 

For at se, hvilke områder i browser-vinduet kan du anvende en filtreret visning, klik på All 
Fields. Indtast derefter søgekriterierne for dette specifikke område. 

Eksempel: Hvis du kun vil have vist stemplinger for en specifik medarbejder på Browse 
Clockings vinduet, kan du indtaste medarbejder nummeret, skal du vælge No og klikke på 
Search. Se eksempel skærmbillede på næste side. 

Hvis du ønsker at se oplysninger på alle de ansatte igen, skal du klikke på knappen Reset. 
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SORTERING AF LISTER 

Information i listerne kan sorters i stigende og faldende orden ved at klikke på felt titlen.  

Eksempel: for at sorterer medarbejderne i orden efter efternavn, click på .  En  
  vises før titlen som indikerer at informationen er sorteret og en indikerer at 

sorteringen er i faldende orden. 

 

Lad os kigge på de forskellige vinduer i flere detaljer. 

SEND TO KNAPPEN 

Send To knappen i "Browse" vinduer giver dig mulighed for at eksportere oplysninger, som 
du ser på skærmen til en *. Csv-fil. En *. Csv-fil er en semikolonsepareret fil, der kan åbnes i 
regneark software som for eksempel Microsoft Excel. 
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Når du klikker på knappen vil nogle webbrowsere bede dig om at enten åbne eller gemme 
filen f.eks Mozilla FireFox: 

 

Vælg den ønskede indstilling, og klik på Ok. 

Du kan få vist følgende eller en lignende meddelelse til den nedenfor, hvis du åbner filen.  

 

I dette tilfælde filen, hvis du klikker på "Yes" vil filen blive åbnet som en skrivebeskyttet 
fil. Du vil skulle gemme filen med et andet navn for at kunne redigere den. Hvis du klikker på 
"No", vil Microsoft Excel oprette og åbne en kopi af filen, som du kan redigere. 
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MEDARBEJDERE 

Gennemse Medarbejdere er det første vindue der vises, når du logger ind på uret (se billede 
nedenfor). 

 

Du kan filtrere din visningen til kun at vise ikke-terminerede medarbejdere, alle ansatte eller 
kun viser opsagte medarbejdere. Se side 14 for en definition af en opsagt medarbejder. For 
at gøre dette, skal du klikke på drop down menuen ovenfor Gennemse Medarbejdere 
overskriften og vælge den ønskede indstilling:  
 

 

 
Hvis du kun ønsker at se på detaljerne (fx. Stemplinger / Kort og koder / Daglige Timer / 
orlov eller Medarbejder Detaljer) for en bestemt medarbejder, kan du vælge en af de små 
knapper før navnet på den medarbejder, du ønsker at se detaljerne for.  
 

 
Ur ikonet vil liste stemplinger for den pågældende medarbejder. 
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Kalender ikonet vil liste de daglige timer for den pågældende medarbejder. 

 
Kort ikonet vil liste kortene eller koderne til den pågældende medarbejder. 

 
Smiley ikonet vil liste de fravær for den pågældende medarbejder. 

 

Yderligere information for denne liste er status pilene:  indikerer at medarbejderens 

sidste stempling var en ind stempling, og  indigerer at medarbejderens sidste stempling 
var en ud stempling. 

Hvis du holder musen hen over den ansattes status pil, vises en popup med den sidste 
stemplings tid og dato:  

 

 

  



D-31xx/33xx Stempelur Web Interface Manual                                        
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Seneste updatering 28/8/2013                                                                                  Side 15 af 74  

TILFØJELSE AF EN MEDARBEJDER 

Du kan tilføje medarbejder ved at klikke på "Insert" knappen nederst på "Browse 
Medarbejder" vinduet. Følgende vindue vises: 

 

 
 

 Medarbejder Nummer: Dette nummer skal være unikt for hver enkelt 
medarbejder. Feltet tillader et alfanumerisk nummer på maksimalt 10 tegn. 

 Fornavn og efternavn: Indtast medarbejderens navn i disse områder. 

 Paynumber: Indtast medarbejderens løn nummer, hvis det er forskelligt fra 
medarbejderens nummer. 

 Supervisor: Giv medarbejderen supervisor status (se side 4 for definitionen af 
en supervisor). 

 Administrator: Giv medarbejderen administrator status (se side 4 for 
definitionen af en administrator). 
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 Password: Indtast web interface adgangskode for medarbejderen, hvis 
han/hun skal have adgang til web interface, eller har supervisor og / eller 
administrator rettigheder på uret. 

 Department: Vælg medarbejderens afdeling fra listen over afdelinger 
defineret under Device Setup af en administrator. 

 Payroll: Vælg hvilken løneksport der bruges til denne medarbejder. 

 Terminated on: Hvis relevant indtastes medarbejderens opsigelse dato. Efter 
denne dato vil medarbejderen ikke længere være i stand til stemple eller få adgang 
til web interface. Medarbejderens stemplinger og time historie vil blive gemt i uret 
og medarbejderen kan genindtræde igen ved at ændre eller fjerne ophørsdato. 

 Current area: Dette felt bruges i adgangskontrol og man kan indstille den 
indledende område, når der tilføjes en medarbejder. 

 TNA Status: Dette er medarbejderens status i uret. Hvis medarbejderen er i 
bygningen, og har stemplet ind på uret, vil den aktuelle status være IN. Hvis 
medarbejderen er gået for dagen, eller ikke har stemplet, vil den aktuelle status vise 
OUT. Vi anbefaler ikke at røre den aktuelle status her, men snarere tilføje en IN eller 
OUT stempling for medarbejderen hvis "TNA Status" ikke afspejler den faktiske 
situation. 

Klik på "Gem" for at gemme medarbejdernes detaljer eller "Cancel" for at vende tilbage til 
medarbejder listen. 
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ÆNDRE EN MEDARBEJDER 

Du vil se følgende vinduer, når ændre en medarbejder: 

 

 

I dette vindue kan du ændre: 

 Medarbejder nummer. 
 Fornavn. 
 Efternavn. 
 Lønnummer. 
 Sætte medarbejdere til Supervisor (se side Error! Bookmark not defined. for en 

definition af en supervisor). 
 Sætte medarbejdere til Administrator (se side Error! Bookmark not defined. for en 

definition af en administrator). 
 Give medarbejdere en adgangskode, så de kan logge ind i web interface. 
 Tildele en afdeling til en medarbejder. 
 Vælge hvilken løneksport der skal bruges til den aktuelle medarbejder. 
 Indtaste en ophørsdato. Dagen efter ophørsdatoen vil medarbejderens kort/kode 

være deaktiveret. En ophørt medarbejders detaljer og stemplings historik vil blive i 
stempeluret og medarbejderen kan blive genansat ved at fjerne ophørsdatoen. 
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 Ændre det aktuelle område en medarbejder er i. 
 Ændre den nuværende status af medarbejderen. Vi anbefaler ikke at røre den 

aktuelle status her, men snarere tilføje en IN eller OUT stempling for medarbejderen 
hvor "aktuelle status" feltet ikke afspejler den faktiske situation. 

FJERNELSE AF EN MEDARBEJDER 

Hvis du klikker på det røde kryds ud for medarbejderen navn vil følgende vindue åbne: 

 

Bemærk, at den eneste mulighed på dette vindue er at klikke Delete eller Cancel.  
 

 

Hvis du vælger DELETE, vil ALLE detaljer for medarbejderen blive fjernet fra uret. Afhængig af 
hvor meget data der er gemt på den enkelte medarbejder kan slette processen tage op til et 
par sekunder. 
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STEMPLINGER 

VISNING AF STEMPLINGER 

I toppen af skærmen, kan du vælge en fra dato og en til dato. 

 

Der er en lille kalender ikon  ved siden af dato felterne: Dette vil bringe en kalender op, 
hvor du kan vælge den korrekte dato: 
 

 

Alternativt kan du skrive dato manuelt. 

Når du har ændret datoerne, bliver du nødt til at klikke på "Apply" for at søge efter 
stemplinger inden for det valgte datointerval. 
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Stemplingerne er anført i dato rækkefølge med den mest aktuelle dato øverst på 
skærmen. Du kan sortere stemplingerne, ved for eksempel at klikke på kolonneoverskriften 
Efternavn. 

Du kan se følgende ikoner til venstre for nogle af dine stemplinger: 

 Hånden angiver, at stemplingen blev ændret, eller er en manuel tilføjet stempling 

 Det røde kryds angiver, at stemplingen er markeret som slettet 

TILFØJELSE AF STEMPLINGER 

Klik på "Indsæt" for at tilføje en stempling for en medarbejder. 

 

 Dato: Indtast dato for stempling eller vælg det i kalenderen. 
 Kl: Indtast tidspunktet for stempling. Det er ikke nødvendigt at indtaste koloner (:), 

men man må indtaste mindst 4 cifre f.eks indtastning 1500 vil registrere som 
15:00:00. 

 Medarbejder: Vælg medarbejder fra drop down listen. 
 Type: Enhver stempling som tilføjes via web interface vil blive registreret som en 

”manual” stempling. 
 Reader S/no: Ekstraudstyr og udelukkende som reference. 
 Reader No: Valgfri og udelukkende som reference. 
 Område: Adgang område, hvor stempling blev foretaget blev foretaget. 
 Status: Vælg retning af stempling. 
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Klik på "Add" for at gemme stemplingen eller "Cancel" for at vende tilbage til "Gennemse 
stemplinger" vinduet uden at gemme. 

ÆNDRING AF EN STEMPLING 

Hvis du ønsker at ændre en stempling, så klik på den blå trekant for enden af den linje der 
viser stemplingen. 

 

 

I dette vindue kan du ændre dato, tid og status (retning). 

Du skal ikke bekymre dig om ”Reader No:” - det er nummeret på læseren der er forbundet 
til stempeluret, som informerer dig om, hvor stemplingen oprindeligt blev lavet. Ændring af 
dette vil ikke påvirke beregningen. 
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FJERNELSE AF EN STEMPLING 

Hvis du ønsker at fjerne en stempling, klik på det røde kryds for enden af linjen som viser 
stemplingen. 

 

Som du kan se, den eneste mulighed på dette vindue er at trykke på delete-knappen for at 
fjerne den valgte stempling, eller cancel-knappen for at afbryde sletningen. 

En slettet stempling er ikke helt fjernet, men snarere markeret som slettet. Slettede 
stemplinger kan "gendannes" ved at ændre stemplingen og gemme den. 
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KORT OG KODER 

Denne mulighed vil liste alle kortnumre og PIN-numre, der er blevet oprettet i uret.

 

Standarden bruger 9970 er forudindstillet i uret. I dette tilfælde er medarbejdernummer og 
kortnummeret den samme. 

 

 

 

Bemærk, at stempeluret ikke begrænser en bruger til ét kort / eller en pinkode. En medarbejder 
kan derfor stemple ved hjælp af mere end ét nummer, og stemplingen vil blive registreret 
under den ansatte, som er knyttet til kortet / pinkoden. 
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TILFØJELSE AF KORT ELLER PINKODER 

Klik på “Insert”.    

 

Indtast kortnummer og hvis relevant, et medarbejderen nummer tildele den til. For mere 
information om de biometriske indstillingerne se næste afsnit: Ændring af et kort eller PIN-
kode. 
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ÆNDRING AF ET KORT ELLER PINKODE NUMMER  

Klik på den blå trekant ved siden af det kortnummer, du ønsker at ændre. 

 

Hvis uret har en fingeraftrykslæser, kan du ændre sikkerhedsniveau og kontrol 
indstillingerne for en medarbejders biometriske oplysninger tilknyttet til det specifikke kort 
eller PIN-kode. 

 Fingerprint Security Level: Optioner er lav, normal, høj, højest. 
 Reader Required:  

o Fingeraftryk påkrævet 
o Fingeraftryk påkrævet, men accepterer stempling hvis finger mislykkedes. 
o Ethvert fingeraftryk påkrævet, accepterer altid stemplinen. 
o PIN, Prox. eller finger accepteres. 
o PIN accepters ikke, Prox. eller finger accepteres. 

 Biometriske data: et billede af et fingeraftryk, vil blive vist, hvis en finger er blevet 
indlæst på kort eller PIN-kode. Bemærk: Dette billede er ikke et billede af det faktisk 
indlæste fingeraftryk. 

Når du har foretaget ændringerne, skal du klikke på Gem.  
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FJERNELSE AF KORT ELLER PINKODE 

Klik på det røde X ud for det kort, du vil fjerne. 

 

Klik på "Slet" for at fjerne kortet fra uret. 



D-31xx/33xx Stempelur Web Interface Manual                                        
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Seneste updatering 28/8/2013                                                                                  Side 27 af 74  

DAGLIGE TIMER 

 

Når du vælger "Daglige timer " på menuen i venstre side, vises ovenstående vindue. 

Du kan ændre fra dato og til dato, for at afspejle den periode, du ønsker at se på. 

På samme måde, som du kan ændre datoer på stemplinger skærmen, kan du vælge dato fra 
kalender billedet eller skrive datoen. 

Når du har foretaget ændringen, klik på "Apply". 

Som du kan se i ovenstående vindue er detaljerne opført i medarbejdernummer orden, og 
for hver dato medarbejderen har stemplet er stemplingerne vist og det samlede antal timer 
er beregnet. 
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Bemærk venligst: 

1. Stemplingerne og klokkeslet er opført i timer og minutter. Du kan ændre 
opsætningen af web interface til at vise decimaler timer. Se side 32. 

2. Hvis en medarbejder har stemplet UD efter midnat, er arbejdstimer noteret på 
dagen (dato) i IND stemplinen. 

Hvis du ønsker at udskrive valget, som du ser på skærmen, skal du klikke på "Send til" 
knappen nederst i vinduet. 

LØNTIMER 

 

Når du vælger denne mulighed fra menuen til venstre, er detaljerne for alle medarbejdere 
på skærmen. 

I dette vindue er dato udvælgelsen vigtig. 

Da uret ikke "kender" din lønperiode vil det summere alle stemplingerne på de enkelte 
medarbejdere i den valgte periode. 

Derfor, hvis du vælge en dato fra mandag til søndag, vil det samlede antal blive genereret 
indtil søndag. Hvis du vælger datoer fra mandag til fredag, vil det samlede antal blive 
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genereret indtil fredag. Det betyder også, at hvis folk har arbejdet i weekenden, og disse 
timer skal indgå i dine løntimer, vil der ikke blive taget hensyn til dem i et udvalg fra mandag 
til fredag. 

Hvis du klikker på  ikonet, vil "Gennemse daglige timer " vinduet blive vist, for at give 
dig en opdeling af de daglige timer, der tages i betragtning i beregningen af de samlede 
timer for ugen. De stemplinger er også vist på vinduet som vist nedenfor. 

 

 

FRAVÆR 

Stempeluret giver dig mulighed for at registrere fraværs data, da disse oplysninger er 
nødvendigt at beregne daglige timer korrekt. 

 

Bemærk venligst: Beregningen af daglige timer vil kun finde sted, hvis Advanced Processing er aktiveret Se 

side. 62. 
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Klik på "Indsæt" for at tilføje et nyt fravær. 

 

 Re-proces: Hvis afkrydset, vil stempelure altid korrekt genberegne hver dags 
timer for den periode, hvor medarbejderen var fraværende. Denne indstilling er kun 
nødvendig, hvis Advanced Processing er aktiveret. 
 Godkendt: Marker denne blok til at angive, at fraværet er godkendt. Timer vil 
ikke blive beregnet for fravær, hvis posten ikke er blevet godkendt. 
 Medarbejder: Vælg medarbejder fra drop down listen. 
 Fra dato: Startdatoen for fraværsperioden. 
 Til dato: Den sidste dag i fraværsperioden. 
 Type: Typen af fravær. Du kan konfigurere fraværs typer under Processing 
menuen. Se side 55. 
  % Af Dag: Hvor stor en procentdel af arbejdsdagen skal afsættes til 
fraværet. Denne indstilling gælder kun, når Advanced Processing er aktiveret. 
  Årsag: Indtast en årsag til fravær, hvis det kræves. 
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 Vejleder: Vil standard være et en af supervisorerne, der godkender fraværet. 
 Godkendt den: Vil standard være den dato, hvor supervisor godkender 
fraværet. 
 Kommentar: Supervisor kan indtaste en kommentar, hvis det kræves. 

 

 
Bemærk venligst: Registreringer må ikke overlappe hinanden. 

LØN EKSPORT 

Lønningslisten udtræk sker fra dette menupunkt. 

 

Vælg lønningslisten periode Export navn, ændre filnavnet, hvis nødvendigt, og klik på 
"Gem". Dette vil gemme Payroll indstillingerne. 

Klik på “Export” for at generere filen. 
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MIN TID MENUEN 

Denne menu har alle funktionerne i "Gennemse"-menuen, bortset fra at den kun viser 
oplysninger om den indloggede bruger. 

Bemærk venligst: En web-interface bruger kan redigere nogen af deres egne oplysninger, 
dvs. medarbejdernes detaljer, kort / PIN-kode, stemplinger, daglige timer, løn timer og 
fravær. 

 

MINE DETALJER 

Fra "Mine detaljer" vinduet kan medarbejder se deres stemplinger, daglige timer, løn timer 
ved at klikke på de relevante ikoner til venstre for deres navn.  
 

 
 

 
Ur Ikonet vil liste stemplinger for den pågældende medarbejder 

 
Kalender ikonet vil liste de daglige timer for den pågældende medarbejder 

 
Kort ikonet vil liste de kort eller koder er tilknytte til den pågældende 
medarbejder 

 
Smiley ikonet vil liste fraværs registreringer for den pågældende medarbejder 

Medarbejderen kan ændre deres oplysninger ved at klikke på den blå trekant. 
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MINE STEMPLINGER 

“Mine Stemplinger” menuen vil kun vise stemplinger for den indloggede medarbejder. 

 

Medarbejderen kan tilføje, ændre eller fjerne deres egne stemplinger. 

MINE KORT 

Den indloggede bruger kan tilføje, ændre eller fjerne kort / pinkoder i "mine kort" menuen. 
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MINE DAGLIGE TIMER 

Den indloggede bruger kan se og eksportere deres daglige timer fra "Mine Daglige Timer " 
menuen. 

 

 

MINE LØNTIMER 

Den indloggede bruger kan se og eksportere deres lønningsliste timer fra "Mine Løntimer " 
menuen. 
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MIT FRAVÆR 

Den indloggede bruger kan tilføje eller ændre deres fravær fra "Mit Fravær" kalender. 

 

Brug "Antallet af måneder at vise" drop down listen for at se fravær for 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 
måneder. For at ændre visning periode brug "Forrige år", "Forrige måned", "Næste måned" 
og "Næste år" knapperne. 

Du kan vælge kun at få vist en bestemt type fravær ved at klikke på fravær type i listen til 
venstre. 

For at redigere et fravær, skal du klikke på et af de fremhævede dage for dette fravær. 

Hvis du vil tilføje et nyt fravær, skal du klikke på en af de tilgængelige datoer. "Tilføj Fravr" 
vinduet vises og fraværs detaljer kan indtastes. 

Hvis du holder musen over nogen af de fremhævede dage, vises et værktøjstip med dagens 

information:   . 
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OPSÆTNINGSMENUEN 

BEMÆRK: Kun medarbejdere, der er opført som administratorer vil få adgang til denne 
menu. 

 

BACKUP 

Backups er afgørende for ethvert elektronisk datasystem. Sørg for at sikkerhedskopiere dit 
urs database regelmæssigt. 

 

Din browser vil bede dig om at vælge, om du vil gemme eller åbne backup-filen. Venligst 
gem filen et sted på din computer eller netværk. Filen kan på dette tidspunkt kun 
gendannes fra et USB-drev på uret. Se venligst " Backup Procedure" for instruktioner om at 
genskabe en database. 
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INDSTILLING AF UR 

 

 Aktiveret: Hvis denne indstilling ikke er valgt, vil uret vise: "Enhed ikke 
aktiveret " og den røde LED vil være tændt. Den vil ikke acceptere nogen stemplinger 
eller indtastninger fra tastaturet. Ændring af denne indstilling kræver uret skal 
genstartes. 
 Tid vist i decimal: Vælg denne mulighed, hvis du ønsker at se daglige eller 
lønningslisten timer i decimal format, dvs. 8,50 timer i stedet for 8:30. 
 Aktiver avanceret hardware Valg: Dette vil gøre åbne for avanceret 
opsætning af ”Menupunkter”,  ”undermenu funktionerne”, Child Ure og Peer Ure 
menupunkter. 
 Aktivere adgang Adgangskontrol: Adgangskontrol menu til opsætning af 
Områder og Zoner. 
 Aktiver jobstyring: Aktiverer ”Job Costing” menu, hvor brugeren kan tilføje 
job og sekvenser. 
 Historie Dage: Antallet af dagene uret gemmer stemplinger i databasen. Ex 
hvis denne værdi er sat til 90, vil uret slette stemplinger i databasen ældre end 90 
dage. Standardindstillingen, 0, betyder det, at stemplinger gemmes på ubestemt tid. 
 Dato Format: Vælg formatet, der skal anvendes i web interface. 
 Standard Sequence: Tildel et Bundy script til at køre ved opstart. Som 
standard vil dette blive Unassigned. Nye scripts kan indlæses i Hardware menuen. 
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Ur Server IP og porte: Server IP og port numre i ovenstående vindue er standard værdier for 
enheden, og er blevet prækonfigureret før uret er installeret på dit netværk. Standard 
server port er 5123. Tal med din IT-afdeling mht. opsætning af enheden på netværket. 

AFDELINGER 

 

Som i de tidligere vinduer, vil "Indsæt" tillader dig at tilføje en ny afdeling, den blå trekant 
for at ændre en afdeling og det røde kryds for at slette en afdeling. 

Du kan tildele en afdeling til en medarbejder, når du ændrer medarbejderens detaljer under 
"Gennemse Medarbejder" vinduet. 
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NETVÆRK 

Tal med dig IT-afdeling for korrekt opsætning af disse parametre. 

 

 DHCP: Hvis denne valgmulighed er markeret, vil netværket automatisk tildele 
en IP-adresse til uret. Du kan finde IP-adressen der er tildelt uret ved fysisk at gå til 
uret og skrive #22. 
 IP: Hvis du ikke bruger DHCP indstilles IP-adressen på uret her. 
 Undernetmaske: Her indtastes subnet masken for det lokale netværk. 
 Broadcast IP: Dette udfyldes automatisk og bruges til at synkronisere 
medarbejder retninger mellem flere ure på netværket. 
 Gateway: Har at gøre med forbindelsen til verden "udenfor". Dette skal 
indstilles for at aktivere adgang til internettet. Dette vil gøre det muligt for en bruger 
at få adgang til web-interface eksternt, sætte uret til at opdatere klokken fra en 
tidsserver på internettet og lade en administrator opdatere firmwaren fra 
internettet. 
 Name Server 1 - 4: Indtast IP-adresserne på dine navneservere (DNS) 
her. Efterlader ud felterne tomme vil uret benytte foruddefinerede DNS-servere. 

 

  



D-31xx/33xx Stempelur Web Interface Manual                                        
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Seneste updatering 28/8/2013                                                                                  Side 40 af 74  

STIL TID 

Dette giver dig mulighed for at skifte dato og tid på uret via web interface. 

 

Foretag de nødvendige ændringer, og klik på "Set Time" for at ændre. 

SETUP PAYROLL EXTRACTS 

En række lønningsliste udtræk vil være tilgængelig på uret. Du er i stand til at bruge mere 
end én type af lønliste udtræk. 

 

Hvis du vil tilføje en ny løn type, klik på "Indsæt". 
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 Standard eksport: Dette layout vil blive brugt til alle medarbejdere som 
standard, medmindre et andet layout er blevet tildelt i medarbejdernes detaljer. 
 Navn: Beskrivelsen af eksport. 
 Payroll Export Type: Vælg lønningslisten eksporttype du ønsker at bruge fra 
drop down listen. 
 Export File Name: Indtast standard filnavn, du vil eksportere til. 
 Sitet Code: Indtast løn webstedets kode, hvis det kræves. 
 Payroll Code: Indtast transaktionen eller lønningslisten kode for tidens 
kategori. 
 Eksport: Vælg tidstype kategorier, der skal eksporteres. 

Klik på "Gem" for at gemme lønningslisten ekstrakt. 

SIRENER 

Sirener kan tilsluttes uret. For mere information om, hvordan man rent fysisk skal tilsluttes 
en sirene, skal du kontakte din leverandør. 
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TILFØJELSE AF SIRENE TIDER 

 

Klik på "Indsæt" under "Browse Siren Times" vinduet (se billedet ovenfor). Følgende 
indstillinger er vist (se billedet på næste side): 

 Tid: Indtast det klokkeslæt i 24-timers format, hvor sirenen skal udløses. 
 Vælg de dage i ugen, hvor sirenen skal gå i gang på ovenstående tidspunkt. 
 Hvis sirenen ikke må udløses fra alle ure, skal du vælge uret, der skal udløse 
denne specifikke sirene fra dropdown listen. 
 Vælg relæ på uret, som sirenen er tilsluttet. Hvis du vælger "Buzzer" vil urets 
indbyggede summer aktiveres på det valgte tidspunkt. 
 Indtast varigheden af sirenen i sekunder. 
 Indtast en valgfri beskrivelse til at identificere sirenen i web interfacet. 
 Indtast valgfri tekst der skal vises på displayet, når sirenen slukker. 
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Når du har opdateret oplysningerne, klik på "Gem/Save" for at bevare ændringerne. 

ÆNDRING AF SIRENE TIDSPUNKT 

 

Klik på den blå trekant ved siden af den sirene tid du vil rette. 
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REMOVING A SIREN 

Klik på det røde kryds ud for sirenens tid. "Slet Siren Time" vinduet åbnes. Hvis du klikker på 
knappen Slet vil sirenens tid blive fjernet fra uret. 

VERDENS TIDSZONE 

Når uret først installeret, er du nødt til at indstille TimeZone til den korrekte tidszone uret er 
placeret i. 

 

Denne indstilling er nødvendig, hvis uret er forbundet til internettet. Uret opdaterer tiden 
automatisk hvert minut fra en tidsserver på internettet, eller når det genstartes. 

 

WEB OPDATERING 

Denne funktion vil automatisk udføre en opdatering af firmwaren på uret. 

 



D-31xx/33xx Stempelur Web Interface Manual                                        
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Seneste updatering 28/8/2013                                                                                  Side 45 af 74  

Klik på "Vis Log", hvis du ønsker at se en log over den sidste firmware opdatering. Klik på 
"Fortsæt" for at fortsætte med firmware opdateringen eller klik på "forcer" for at opdatere 
uret, uanset om det er på den nyeste version eller ej. 

Hvis uret kører den nyeste version af firmware, vises følgende meddelelse efter et par 
sekunder: 

 

 

Hvis uret ikke er i stand til at forbinde til opdaterings hjemmesiden, vil du se følgende 
meddelelse: 

 

Tjek venligst din gateway og firewall-indstillinger, hvis du modtager denne meddelelse. 
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BEHANDLINGS MENUEN 

Indstillingerne under Processing menu kan bruges til at forfine behandlingen af timer. I 
stedet for bare afsætte timer til en enkelt tids kategori, med disse indstillinger kan du: 

 Brug op til 9 time kategorier. 
 Opæst simpel 7 dags arbejdsplan for den enkelte medarbejder. 
 Samle fleks tids information. 
 Afrunde stemplinger til nærmeste specificeret del af en time. 
 Anvendes dagligt overarbejde balancering. 
 Opsætte fravær der påvirker din time beregninger. 
 Automatiserer behandlingen af medarbejdernes timer. 

 

BEGREBER 

TIDSKATEGORIER 

Når avanceret behandling er aktiveret vil uret bruge og vise følgende time kategorier: 

1. Ekstra: Tid arbejdet før det planlagte starttidspunkt. 
2. Normal: Arbejdstid mellem det planlagte starttidspunkt og sluttidspunkt. 
3. Overarbejde: Tid arbejdet efter det planlagte sluttidspunkt. 
4. Lørdag: Alt tid arbejdede på en lørdag, hvis medarbejderen ikke har tildelt 
tidsplan. 
5. Søndag: Alt tid arbejdet på en søndag, hvis medarbejderen ikke har tildelt 
tidsplan. 
6. Ferie: Hvis en tidsplan er tildelt en medarbejder, vil deres forventede tid 
tildeles denne kategori på en helligdag. 
7. Betalt: Som standard er hele tiden afsat til en betalt fraværs type. 
8. Syg: Som standard hele tiden afsat til sygeorlov. 
9. Varians: Varians tid indeholder enten en positiv eller negativ beløb svarende 
til  
Normal + Overarbejde + lør + søn + Ferie + Betalt + Syg - Forventet Normal tid.  
Bemærk, at ekstra tid ikke er inkluderet her. 
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10. Frokost: Hvis et fradrag er angivet for en medarbejder i deres tidsplan, så er 
dette fratrukket normal tid, uanset den tid der er brugt på arbejde eller tidspunktet 
for stemplingen. Vejlederen kan tilsidesætte frokost fratræk for enhver medarbejder 
for dagen. Frokost fradrag er lavet før daglig balancering sker for dagen. 
11. Løbende Total: Denne kolonne holder en løbende total af variansen tids 
kategori og er kun synlig, hvis aktiveret i Global Processor indstillinger. 
 

Disse navne kan ændres i Global Translations menuen betydningen fastsat. 

AFRUNDING 

Hvis aktiveret, bliver alle stemplinger afrundet efter den tid, der er opsat i globale 
indstillinger. 

Afrunding anses for at være "halv halv". Med andre ord, hvis afrundings periode er sat til 15 
minutter, vil hver stempling blive afrundet til nærmeste kvarter. Eksempel:  
For en afrundings periode på 15 minutter, vil en stempling klokken 08:07 afrundes til 08.00 
og en stempling klokken 08:08 vil blive rundet op til 8:15. 

Den globale Afrundingsenheden kan tilsidesættes for en medarbejder i opsætningen af 
medarbejderens tidsplan. 

OVERARBEJDE 

Som standard, hvis en medarbejder er knyttet til en arbejdsplan vil tid efter den forventede 
sluttid blive tildelt overtids kategorien. Hvis der derimod, er sat en forventet tid på 
medarbejderen, vil der ikke blive tildelt overarbejde før denne tid er optjent. Ligeledes vil 
arbejdstid der overstiger den forventede normale arbejdstid blive sendt til "Efter slutningen 
af dagen." 

Overarbejde balancering kan aktiveres i de globale indstillinger, og tilsidesættes i 
medarbejdernes tidsplaner. 

Overarbejde balancering forekommer kun mellem Normal og én Overarbejds kategori. 
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GLOBALE INDSTILLINGER 

I menuen Indstillinger kan du indstille de globale beregnings standardindstillinger.  

 
 

 Tillad Autoprocess: Hvis det vælges, vil uret altid viser korrekt beregnede 
medarbejder timer i overensstemmelse med indstillingerne under Processing Menu, 
og alle tidskategorier vises.  
 Aktiver Balancering: Overarbejde afbalancering vil være aktiveret for alle 
ansatte (med undtagelse, hvis det er deaktiveret i en medarbejders skema). For en 
forklaring af overarbejde balancering, se side 49. 
 Efterlad Godkendt som Standard: Hvis aktiveret, vil oprettet fravær 
automatisk være godkendt, og timer vil automatisk blive beregnet og fordelt. Hvis 
den er deaktiveret, skal en oprettet fravær godkendes først, før timer beregnes. 
 Afrunding Unit (min): Alle stemplinger vil blive rundet til denne værdi. For en 
forklaring på afrunding, se side 49.  
 Aktiver Running Totals: Dette vil gøre det muligt at køre totaler i Daily Hours 
vinduet. Se definitionen af Running totals på side 49. 
 Sidste Process Dato: Den sidste dato, hvor uret automatisk beregnede 
timer. Hvis du ændrer denne dato til en dato før i dag, vil uret beregne alle 
stemplinger fra denne dato til dags dato. 
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 Auto End Dag: Hvis en medarbejder ikke stemplede ud på dage, vil uret 
beregne stemplingen til forventet sluttid efter medarbejderens skema. Uret vil 
automatisk justerer medarbejderens ur retning. 

 

Klik på "Gem" for disse indstillinger skal anvendes. 

 

GLOBALE INDSTILLINGER (ADV) 

De avancerede Global Processor Settings giver dig mulighed for at kortlægge standard 
processor kategorier til andre. 

 

         
 

Billedet ovenfor til venstre viser standardtid kategorien. På billedet ovenfor til højre er tiden 
før arbejdstids start lavet om til overtid og alle ferie timer vil blive tilføjet til søndagens tids 
kategorien. 

GLOBAL OVERSÆTTELSE 

I denne menu kan du omdøbe dine første ni tidskategorier samt ugedagenes navne. 
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Skift beskrivelserne og klik på "Gem" for at anvende. 
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MEDARBEJDER TIDSPLANER 

En medarbejder tidsplan er forpligtet til at beregne overtid, flexi tid ferietid og betalt orlov. 

 

 

For at tilføje medarbejder tidsplan, skal du klikke på "+ Tilføj Medarbejder Schedule". 
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 Medarbejder: Vælg medarbejder til hvem tidsplanen vil gælde fra drop down 
listen. 
 Starte og slutte: Det forventede start- og sluttidspunkter for skift. 
 Frokost: Den samlede tid processoren skal fratrække den normale tid for 
ubetalte pauser i løbet af skiftet. 
 Timer: De forventede normale timer for dagen. 
 Aktiver Balancing: Aktiverer overarbejde balancering. 

 Standard: Brug global indstilling for overarbejde balancering. 
 Aktiv: Tilsidesæt den globale indstilling og aktivere balancering for 
denne medarbejder. 
 Inaktiv: Tilsidesæt den globale indstilling og deaktivere balancering 
for denne medarbejder. 

 Efterlad Godkendt af Standard: Automatisk godkendelse fravær for denne 
medarbejder. 

 Standard: Brug global indstilling om orlov godkendelse. 
 Aktiv: Tilsidesæt den globale indstilling og godkende fravær som 
standard for denne medarbejder. 
 Inaktiv: Tilsidesæt den globale indstilling og godkender ikke fravær 
som standard for denne medarbejder. 

 Standard Afrunding (min): Viser standard enhed, der bruges til at afrunde 
medarbejderens stemplinger. For at ændre, markere "Override" og indtast den nye 
Afrundingsenheden til højre. 
 Aktiver løbende totaler: Muliggør løbende totaler for denne medarbejder. 

 Standard: Brug global indstilling for løbende totaler. 
 Aktiv: Tilsidesæt den globale indstilling og aktivere løbende totaler for 
denne medarbejder. 
 Inaktiv: Tilsidesæt den globale indstilling og deaktiver løbende totaler 
for denne medarbejder. 

 Auto End Dag: Aktiverer Auto End Day. Se side 50 for definitionen. 
 Standard: Brug global indstilling. 
 Aktiv: Tilsidesæt den globale indstilling og aktivere for denne 
medarbejder. 
 Inaktiv: Tilsidesæt den globale indstilling og deaktivere for denne 
medarbejder. 

Klik på "Gem" for at gemme medarbejder tidsplan. 

For at ændre en medarbejders tidsplan, skal du klikke på den blå trekant. For at fjerne en 
medarbejder tidsplan, skal du klikke på det røde kryds. 
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FRAVÆRS TYPER 

Stempeluret har fem standard fraværs typer, som kan ændres eller fjernes. Flere fraværs 
typer kan tilføjes til behandling. 

 

 

For at tilføje en orlov, skal du klikke på "+ Tilføj fraværs type".  

 

 

 Beskrivelse: Udfyld Beskrivelse. 
 Betalt: Hvis en tidsplan er tildelt medarbejder, vil deres forventede timer 
tildeles den valgte kategori. 
 Flexi: Hvis en tidsplan er tildelt medarbejder, vil deres forventede timer 
tildeles den valgte tidstype, men timerne vil blive fratrukket Variance kolonnen. 
 Tidstype: Vælg den tidstype tiden skal tildeles for løn. 

Klik på "Gem" for at gemme den nye fraværs type. 
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HELLIGDAGE 

Alle indtastede helligdage anses for at være "betalt" helligdage dvs. om en tidsplan er tildelt 
til en medarbejder, vil de forventede timer for denne dag blive tildelt til helligdags 
tidstypen. 

 

Hvis du vil tilføje en helligdag, skal du klikke på "+ Tilføj en helligdag". 

 

Indtast den helligdagens dato og beskrivelse og klik på "Gem". 
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HARDWARE MENUEN 

Hardware Menuen vil kun være synlige, hvis "Avancerede Hardware Options" er blevet 
aktiveret i "Clock Setup" menupunkt under menuen "Setup". 

 

UR INDSTILLINGER 

Denne menu tillader dig at ændre beskrivelsen af uret tastatur menupunkter. Du kan 
deaktivere menupunkter og tilføje nye menupunkter. 

 

Hvis du vil tilføje et menupunkt, klik på "Indsæt". 
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Indtast en ny kategori og beskrivelse, og klik på "Gem". 

For at ændre et menupunkt, skal du klikke på den blå trekant ved siden af menupunktet. 

 

Foretag dine ændringer, og klik på "Gem". En deaktiveret menupunkt vises ikke på urets 
tastatur menuen. 

Klik på det røde kryds ud for menuen, hvis du ønsker at fjerne det. 

URETS UNDERMENU FUNKTIONER 

Du kan ændre, tilføje eller fjerne uret tastatur undermenufunktioner fra dette menupunkt. 

Hvis du vil fjerne en undermenu, skal du klikke på det røde kryds ud for den. 

  



D-31xx/33xx Stempelur Web Interface Manual                                        
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Seneste updatering 28/8/2013                                                                                  Side 57 af 74  

Hvis du vil tilføje en ny undermenu, skal du klikke på "+ Tilføj undermenuemne". 

 

 Hovedmenu Option: Vælg hovedmenuen option undermenuen skal være 
knyttet til. 
 Undermenu Nummer: Giv menupunktet et nummer. 
 Beskrivelse: Menupunktet navn. 
 Sekvens: Link menupunktet til en Bundy script. Scripts kan tilføjes fra 
menuen Hardware i web interface. 
 Deaktiveret: Deaktiver et undermenu element. Deaktiverede menupunkter 
vises ikke på urets tastatur menuen. 

Klik på "Gem" for at tilføje den nye menu. 

For at ændre et undermenupunkt, klik på den blå trekant ved siden af den og ændre nogle 
af de ovennævnte punkter. Klik på "Gem" for at gennemføre ændringerne. 

CHILD CLOCKS 

Ure vil automatisk blive tilføjet til denne liste, når de er tilsluttet, og det bør derfor ikke 
være nødvendigt at tilføje dem manuelt. 

 

Brug den røde kryds for at fjerne et ur fra listen. 
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For at ændre adfærd i et ur, skal du klikke på den blå trekant. 

 

 Clock Serial Number: Serienummeret af uret. 
 Beskrivelse: Du kan ændre beskrivelsen og nemmere skelne urene fra hinanden. 
 Model: Modellen af uret. 
 Quiet Mode: Deaktiverer indbygge bibber, når du bruger tastaturet eller uret. 
 Relæ Varighed: Den tid, uret vil udløse relæerne. Den måles i 10 ms enheder dvs. 1 sek. 

= 100 enheder. 
 Standard Time Zone: Du kan tildele en standard tidszone til hver læser. Medarbejdere 

uden en specifik tidszone for dette ur vil bruge denne standard. 
 Tilsidesæt Time Zone: Tilsidesat tidszone tilsidesætter alle tidszoneindstillinger der kan 

have været tildelt til de enkelte medarbejdere i "Medarbejder adgangsrettigheder" 
menuen. 

 Time Zone on In Only: Den tidszone vil være aktiveret kun på ind stemplinger. 
 Default to NO ACCESS: Som standard vil ingen have lov til at stemple på 

uret. Medarbejdere vil kun være i stand til at stemple, hvis de får adgang i "Employee 
access" menuen. 

 Payroll Ur: Uret bruges til at fange lønningslisten stemplingerclockings. 
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 Uret er låst: Der er tidspunkter, hvor uret skal være "lukket" med hensyn til 
medarbejderes adgang. Når uret er låst kan medarbejdere ikke stemple, og uret vil ikke 
udløse nogen af dørene. Medarbejderne kan stemple UD, og dørene vil åbne. 

 

 Læser 1, 2, 3 og Fingerprint Reader: Uret vil altid viser korrekt understøttelse 
af 3 læsere. Læser 1 er den integrerede læser, læser 3 er det integrerede tastatur og 
kortlæser 2 er en ekstern kortlæser. De indstillinger, som følger kan være 
indstillinger for hvert af disse læsere. 
 Beskrivelse: Indtast en beskrivelse for læseren. 
 Type: Vælg en type læser fra drop down listen. 
 TNA Retning: Indstiller TNA effekten når medarbejderne aktiverer 
læseren. Valgmulighederne er: 

 Ingen: Stemplinger vil ikke blive registreret som Løn stemplinger. Dvs. 
Ind/Ud status på medarbejderen bliver ikke berørt. 
 In: Stemplingen vil altid generere IND. 
 Out: Stemplingen vil altid gererere UD. 
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 Toggle: Uret vil automatisk skifte mellem IND og UD for en 
medarbejder. 

 Adgang effekt: Indstiller adgang, når medarbejdere stempler via 
læseren. Valgmulighederne er: 

 Ingen: Stemplingen på denne læser vil have adgang effekt dvs. 
medarbejderens status ikke vil ændre sig. 
 In (Ind): Indstiller medarbejderens område til Ind området. 
 Out (Ud): Indstiller medarbejderens område til Ud området. 
 Toggle: Skifter mellem ind og ud for området. 
 TNA: Sætter området til samme retning som stemplingen. 

 Area går I Begrænsning: Konfiguration anti-passback og pathing. 
 Må ikke være i TO Samarbejdsområde (APB): Aktiver anti-passback på 
denne læser. Målet med anti-passback er at forhindre medarbejder passerer 
sit kort til en anden person, der er udenfor, mens medarbejderen er indeni, 
således at en anden person kan benytte samme kort. 
 Skal være i FROM Samarbejdsområde (Pathing): Aktiver Pathing og 
anti-passback på denne læser. Med pathing er medarbejder forpligtet til at 
være i In område, før de kan stemple i Out-området, ellers skal de være i Out 
område, før de kan gå til In-området. 

 Payroll går In: Begræns ansatte efter deres TNA retning. 
 Skal være In: En medarbejder skal stemple ind på denne læser. 
 Skal være Out: En medarbejder skal stemple ud på denne læser. 

 In Område: Tildel et område navn, defineret i Område menuen i hvilken 
medarbejder kan bevæge sig, når de stempler ind på læseren. 
 Out Område: Tildel et område navn, defineret i Område menuen i hvilken 
medarbejder kan bevæge sig, når de stempler ud på læseren. 
 TNA I Relæ: Vælg de indstillinger, uret skal udløse på en TNA In stempelur. 
 TNA Out Relæ: Vælg de indstillinger, uret skal udløse på en TNA Out 
stempelur. 
 Område I Relæ: Vælg de indstillinger, uret skal udløse, hvis en medarbejder 
stempler i IN-området. 
 Område Out Relæ: Vælg de indstillinger, uret skal udløse, hvis en 
medarbejder stempler i Out Area. 
 Reader status (Finger Print Tab): Aktiver / deaktiver fingeraftrykslæseren på 
en biometrisk ur.  
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SLAVE URE 

Hvis der er mere end en master stempelur på dit netværk, kan du sætte dem op til at 
replikere medarbejder og kortoplysninger, opdatere medarbejdernes retninger (med andre 
ord en medarbejder kan stemple ind på et ur og ud på et andet), og synkronisere deres tid 
og dato. 

 

 

Hvis du vil tilføje endnu en slave/master stempelur, klik på "Indsæt". For at ændre en 
detalje, klik på den blå trekant. Hvis du vil fjerne en master/slave, klik på det røde kryds. 

 

Indtast IP-adresse og portnummer for den nye enhed, og klik på "Gem". 

SCRIPTS 

Et script er et lille program skrevet i "Bundy", der dikterer urenes adfærd. 

Du kan oprette dine egne scripts, og uploade den til uret fra "Scripts" menuen. 
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Hvis du vil tilføje en sekvens, skal du klikke på "+ Tilføj Sequence". 

 

 

Kontakt venligst dit ur leverandør for mere information om "Bundy" sprog. 

 

SET CLOCK TIME 

Se side 36. for yderligere oplysninger. 

SIRENS 

Se side 37 for yderligere oplysninger. 
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ACCESS CONTROL MENUEN 

Stempeluret har en række funktioner til rådighed for dig som er nyttige i at begrænse 
adgangen til dine lokaler. For at gennemføre Adgangskontrol effektivt bliver du nødt til at 
gøre brug af web-interfacet, eller ekstern software. Adgangskontrol-funktionalitet ikke kan 
styres udelukkende fra tastaturet. 

 

 

Dette menupunkt vil kun være synlige, hvis " Aktiver Access Control Options "er 
valgt i Ur opsætningsmenu. 

 

OMRÅDER 

Område beskrivelser er nødvendige for opsætning af adgangskontrol. Hvis en medarbejder 
stempler på uret når der flyttes fra et område til et andet. For eksempel, er uret placeret 
ved indgangen af bygningen med en læser på indersiden af bygningen og én på 
ydersiden. Medarbejdere vil derfor bevæge sig ind i området "Inside", når de stempler på 
ydersiden læseren, og de vil flytte til området "Outside", når stemplingen er på læseren på 
indersiden af bygningen. 

 

 

Klik på "+ Tilføj et område" for at tilføje et område beskrivelse. Disse områdets beskrivelser 
kan henføres til læserne i "Child Ure" Menu mulighed. 

Hvis du klikker på den blå trekant, vil tillade dig at ændre området beskrivelse og klikke på 
det røde kryds ud for et område beskrivelsen slette den. 
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ADGANGS TIDSZONER 

Adgang tidszoner tillader dig at begrænse de tidspunkter, hvor folk kan bruge uret. For 
eksempel kan du beslutte, at et ur bruges til at få adgang til cafeteriet kun kan benyttes fra 
10:00 til 16:00. 

 

Hvis du vil tilføje en ny Adgangs TidsZone Sæt, klik på "Indsæt". 

 

Indtast en beskrivelse af din nye Access Time Zone Set og klik på "Gem". 

Sådan konfigureres tidsbegrænsninger, klik på ikonet  ved siden af Time Zone Set. Klik på 
"Indsæt" for at tilføje en ny tidszone. 

 

Indtast en beskrivelse af den nye tidszone, og start og sluttidspunkter for hver dag i 
ugen. Medarbejderne vil få lov til at stemple mellem start og sluttidspunkt. Sluttidspunktet 
kan være mindre end starttidspunktet, hvor tidszonen strækker sig over midnat. 
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For at ændre en tidszone Klik på den blå trekant ved siden af den. Du fjerner en tidszone 
ved at klikke på det røde kors. 

Link en tidszone indstillet til uret fra "Setup", "Child Clocks" menuen. 

MEDARBEJDERNES ADGANGSRETTIGHEDER 

Adgangsrettigheder afgøre, om en medarbejder er i stand til at gøre brug af en bestemt 
ur. Hvis der ikke specifik indstilling er indtastet for en bestemt medarbejder / ur 
kombinationen derefter standardindstillingen for uret benyttes (kan findes under menuen 
"Setup", "slave ur"). 

 

For at tilføje en post, skal du klikke på "Indsæt". 

 

 Medarbejder: Vælg medarbejder fra drop down liste, som disse rettigheder 
vil gælde. 
 Ur: Vælg de ure disse rettigheder vil blive anvendt på. 
 Tillad Adgang: Marker for at tillade adgang. En ikke markeret boks vil nægte 
adgang til den valgte medarbejder. 
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 Access Out Only: Medarbejderen vil kun være i stand til at stemple ud på 
enheden. 
 Payroll clockings: 

 Standard: Brug uret til at afgøre, om stemplinger på den pågældende 
enhed er løn eller adgangs stemplinger. 
 Yes: stemplinger på denne enhed vil være lønliste stemplinger. 
 No: Stemplinger på denne enhed vil være adgangs stemplinger. 

 Time Zone: Du kan knytte en tidszone overstyring til medarbejderen i de 
udvalgte ure. 
 Anti passback / Pathing: 

 Use Clock Defaults: Påfør anti passback og pathing på denne 
medarbejder ifølge urets setup. 
 Anti passback Aktiveret: Aktiver og anvende anti passback på ind og 
ud. 
 Anti passback on Out Only: Påfør anti passback kun, når der stemples 
ud. 
 Anti passback on In Only: Påfør anti passback kun, når der stemples 
ind. 
 Pathing Aktiveret: Aktiver Pathing og anvende på Ind og Ud 
stemplinger. 
 Pathing on Out Only: Påfør pathing når der stemples Ud. 
 Pathing on In Only: Anvend pathing når der stemples Ind. 

 Lås Dør: Lås døren, når denne medarbejder stempler. 
 Åben Dør: Trigger relæer til at åbne døren når medarbejderen stempler på 
denne enhed. 

Klik på "Gem" for at anvende ændringerne. 

For at ændre en post, skal du klikke på den blå trekant. Hvis du vil fjerne en post, skal du 
klikke på det røde kryds ud for posten. 

 

JOB KALKULATION MENU 

Urets Web Interface har i øjeblikket meget begrænset støtte for job kalkulation. Du kan kun 
tilføje arbejdspladser og ændre ur adfærd ved hjælp af "Sekvenser" menuen. Til beregning 
af job tid kræves DanTimer software pakken. 
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JOBS 

Du kan tilføje, ændre eller fjerne arbejdspladser fra "Jobs" menuen. 

 

Hvis du vil tilføje et job, skal du klikke på "Tilføj Job", indtast jobbeskrivelse og klik på 
"Gem". 

 

For at ændre en jobbeskrivelse, klik på den blå trekant ved siden af jobbet. Hvis du vil fjerne 
et job, skal du klikke på det røde kryds ud for det job, du ønsker at fjerne. 
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AVANCERET BEHANDLING AF MEDARBEJDER TIMER 

Dette afsnit vil diskutere de ekstra funktioner i browse menuer, når avanceret behandling er 
aktiveret i de globale indstillinger for behandling. 

AKTIVER AVANCERET BEHANDLING 

Klik på Globale indstillinger under Processing menuen og kryds: ". Tillad Autoprocess" 

 

Klik på "Gem". 

DAGLIGE TIMER 

I stedet for bare én kategori er der op til 11 tidskategorier i "Gennemse Daily Hours" 
vinduet. 

”Dag" kolonnen viser ugedag navnet (som kan omdøbes i "Global Translations" 
menupunkt), fraværs beskrivelse eller helligdags beskrivelse. 

”Forventet" kolonnen vil vise tidsplanen for dagen. For eksempel:  
"I-08:00 O-16: 00 L-00:30" udmønter sig i: "I-08:00" er dagens starttid, "O-16: 00" er dagens 
sluttid, og "L- 00:30 "er den ubetalte pausetid. 

Ved siden af vinduets overskrift vise antallet af poster i behandlings køen. Timer vil 
automatisk blive behandlet, hvis: 
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1. Stemplinger ændres. 
2. Godkendt fraværs poster tilføjes. 

 

 

En post, der venter på behandling er angivet med .  

 angiver, at medarbejderen var fraværende dvs medarbejderen var planlagt til at 
arbejde, men der var ingen stempling for dagen. 

For at se medarbejderens forventede stemplinger, holde musen over medarbejderens 

stemplinger. Et tooltip vises: . 
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OPDATER DAGENS DAGLIGE TIMER 

Du har nu mulighed for at ændre eller fjerne en daglig timer post. 

 

 Re-Proces: Denne mulighed vil kø dagens stempling for behandling. 
 Medarbejder: Viser medarbejderens navn. Dette felt kan ikke redigeres. 
 Dato: Viser datoen for stemplingen. Dette felt kan ikke redigeres. 
 Day navn: Viser ugedag navn: Dette felt kan ikke redigeres. 
 Overstyring timer: Du kan tilsidesætte nogen af de forarbejdede timer ved at 
afkrydse Override boksen og indtaste den nye værdi på Override Hours feltet til det 
relevante tidspunkt kategori.  
For at nulstille Running Total, kryds Override boksen og indtast Override Hours 
værdi. 
 Fraværende: Absent indikator (gul prik). Den vil blive markeret, hvis 
medarbejderen ikke havde stemplinger for en dag, han / hun var planlagt til at 
arbejde på. Deaktiver feltet for at fjerne fravær indikator i gennemse vinduerne. 
 Kommentar: Du kan indtaste en årsag til at omgå de forarbejdede timer. 
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Klik på "Gem" for at gemme dine ændringer eller "Annuller" for at kassere dem. En 
tilsidesæt timer rekord vil blive angivet med en lilla cirkel i "Gennemse Daily Hours" 
vinduet. 

LØN TIMER 

I dette vindue er dato udvælgelsen vigtig. 

Da uret ikke "kender" hvad din lønperiode er, vil den lægge alle de daglige timer sammen 
inden for den valgte periode. 

Derfor, hvis du vælge en dato fra mandag til søndag, vil det samlede antal blive genereret 
indtil søndag. Hvis du vælger datoer fra mandag til fredag, vil det samlede antal blive 
genereret indtil fredag. Det betyder også, at hvis folk har arbejdet i weekenden, og disse 
timer skal indgå i dine løn timer, vil der ikke blive taget hensyn til dem i et udvalg fra 
mandag til fredag. 

 

Klik på "Send til"-knappen for at eksportere den valgte periode. 
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MOBILE ENHEDER 

Uret web interface inkluderer sider der er blevet optimeret til brug for mobile enheder. 

 “Mobi” sider kan bruges til at stemple IND og UD, og se stemplinger for de seneste 7 dage. 

ADGANG OG BRUG AF MOBI SIDER 

Den mobile enhed skal kunne bladre internet sider og terminalens web interface skal kunne 
tilgås fra internettet.  

Åben mobilens internet browser og indtast  terminalens ip-adresse (få denne fra jeres IT 
afdeling) ex. http://www.mitfirmanavn.dk. Tilføj “/myday.php” til enden af dette (som I 
eksemplet vil den fulde adresse være: http://www.mitfirmanavn.dk/myday.php) og vælg af 
gå til denne side.  
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Indtast medarbejderens nummer og adgangskode og vælg Login.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemplinger for den aktuelle dato bliver vist på skærmen.  

 “Clock In” & “Clock Out” knapper: Stempel ind eller ud ved at trykke på den 
relevante knap.  

 “Last 7 Days”, “Yesterday” & “Today”: Viser stemplinger for henholdsvis de sidste 7 
dage, i går og i dag. 

Luk browser vinduet efter brug. 

 


