
  Tanımlamalar 
Super Kullanıcı: Program üzerinde bütün yetkilere sahip kullanıcıdır. Yeni kullanıcı ekleyebilir 
ve kullanıcıların rollerini düzenleyebilir. 

Rol: Günlük kullanımda super kullanıcı farklı seviyelere sahip kullanıcılar ayarlaması gerekir. 
Her kullanıcı için Rol yönetimi menüsünden seviyeleri ayarlamasını gerçekleştirebilir. 

Geçiş Kontrol Zaman Bölgesi: Kapı zamanlaması için kullanılır. Okuyucu belli zaman dilimleri 
arasında devrede olur. Bunun dışındaki sürelerde kullanılamaz. 

Zaman dilimi ayrıca Normal olarak çalışır veya belli kullanıcıların kapıyı açabileceği biçimde 
belirli zaman aralıklarında aktif olur.  

Kapı Gecikme Süresi: Kapının gecikmeli açılması durumu sensor tarafından sağlanır. 
Tanımlama kapı açıldıktan sonra sağlanır ve gecikme süresi tamamlanınca devreye girer. 

Kapı normal olarak açık konumunda olmadığında ve kapı açıldıktan sonra geri sayım başlatılır. 

Gecikme süresi dolduğunda alarm devreye girer. Kapı kapatıldığında alarm çalışmayı durdurur. 

Kapı gecikme süresi, kapı kilit süresinden uzun olmalıdır. 

Kapalı ve Ters-kilit: Kapı kapandıktan sonra devreye girmesini sağlamak için ayarlanır. 

Sürücü Kilit süresi: Parmak izi veya kart kullanıldığında kilidin açılmasındaki süreyi belirler. 

Kartla Normal Geçiş: Belirtilen aralıkta,  ilk doğrulamadan sonra kullanıcının kartı kapıyı normal 
olarak açar. Seçilen aralıktaki süre dolunca otomatik olarak kapanma süresini ayarlar. 

Çoklu Kartla Açma: Bu işlev özel geçiş durumlarından ayarlanmalıdır. Bu durumda kapı sadece 
birden fazla kişinin kartını kullanması durumunda aktif hale gelir. Bu kombinasyonun dışındaki  

kişiler prosedürün işlemesine engel olur. Doğrulamayı tekrar başlatabilmek için 10 saniye 
beklenmelidir. 

Kilitleme: Tek panele ait iki veya daha fazla kilit için ayarlanabilir. Birinci kapı açıldığında 
diğerleri kapalı kalacaktır. Böylelikle daima tek kapının açık kalması sağlanır. 

Anti-pass Back: Anti-passback seçeneği şuanda giriş ve çıkış anti-passback olarak mevcuttur. 
Özel durumlarda doğrulamayı gerçekleştiren ve kapıdan giriş yapan kişinin dışarı çıkıp tekrar 
aynı kapıdan doğrulama yapması gerekir. Bu durumda giriş ve çıkış kayıtları sıkı biçimde 
kontrol edilir. Örneğin, 1 ve 2 numaralı kapılardan anti-passback yapılıyorsa; 1. Kapıdan geçen 
biri 2. Kapıdan çıkmalıdır, eğer bir kişi 2. Kapıdan giriyorsa 1. Kapıdan çıkmalıdır. 

Linkage Ayarı: Bir olay tetiklendiği zaman geçiş kontrol sistemine ait giriş noktası linkage 
özelligini çıkış noktasında doğrulama, açma, alarm ve sistem harici belirtilen monitor 
raporunda kullanıcı tarafından görüntülenir. 

 

 



1.Sistem Açıklaması 

1.1 İşlev Açıklamaları 
Güvenlik Yönetimi modern firmalar için büyük önem taşır. Bu yönetim sistemi müşterilerin 
işlemlerini güvenli biçimde entegre etmesini sağlar.  Geçiş kontrol yönetimini kolay ve pratik 
olarak uygulanmasında büyük rol oynar. 

Sistem Özellikleri 
1. Güçlü veri işleme kapasitesi geçiş kontrol verilerinin toplamda 30,000 kişiye kadar 

yönetimine imkan verir. 
2. Gözle görülür çalışma artışı geçiş kontrol yönetimiyle mümkündür. 
3. Otomatik kullanıcı adı listesi yönetimi. 
4. Çoklu yönetim rol-tabanlı seviye yönetimi kullanıcı verisini güven altına alır. 

Sistem Gereksinimleri: 

CPU: 2.0ghz ve üstü işlemci. 

RAM: 1GB ve üzeri 

Donanım: 10GB ve üstü hard disk alanı. NTFS biçimlendirme sistemini kullanmanızı öneriyoruz 
(NTFS sistemi yüksek hız ve güvenlik seviyesine sahiptir). 

İşletim Sistemi: 

Desteklenen işletim Sistemleri: 

Windows XP/ Windows 2003/Windows Vista/Windows7/8/8.1 

Desteklenen Veritabanı: 

MS SQL Server2005/Microsoft Access 

Sistem Modülleri: 

Sistemde beş adet büyük işlevsel modül bulunmaktadır. 

Personel Sistemi: Ana başlıkta ikiye ayrılır; birincisi, Departman yönetim sistemi, Firmanın 
organizasyon grafiğini düzenler; ikincisi, Personel yönetim ayarları, personel bilgilerinin 
girilmesini sağlar ve departman atanmasına olanak tanır, personel yönetimi ve devamlılığı için 
bulundurulur. 

Cihaz Sistemi: İletişim parametrelerini buradan girebilirsiniz. Buna dahil olarak sistem ayarları 
ve makine ayarları eklenebilir. Başarılı biçimde iletişim sağlandığında bağlı cihazların bilgilerini 
görebilir ve işlemlerini uzaktan takip edebilirsiniz. Yükleme ve indirme işlemleri sistem 
üzerinden yapılabilir. 

Not: 

Dijital damar işlevi “Cihaz” ve “Personel” arayüzünde görülebilir. 



Geçi Kontrol Sistemi: C/S Kare tabanlı yönetim sistemi, normal geçiş kontrol işlevlerine 
erişiminizi sağlar. Network bağlantısı yapılan geçiş kontrol panelleri bilgisayar ve personel 
geçiş kontrol yönetiminden sağlanır. Geçiş kontrol sistemi kapının açık kalma süresini ve 
seviyelerini kayıtlı kullanıcılara özel olarak düzenler, böylelikle bazı kullanıcılar belirli kapılara 
erişim hakkına sahiptir. 

Sistem Ayarları:  Genel olarak sistem kullanıcılarını eklemeye ve modüller ile bağlantılı olarak 
konfigürasyonu gerçekleştirmeye yönelik ayarların yapılmasında kullanılır. Bunlar; veritabanı 
yönetimi, yedekleme, tanımlama ve geri yükleme, sistem parametrelerini yönetme ve logları 
görüntülemek olarak adlandırılır. 

1.2 Temel İşlem Akışı 
Aşağıdakiler sistemi kullanabilmek amacıyla yapılan temel adımlardır. 

1.Adım: Cihaz Ekle 

2.Adım: Personel Ekle 

3.Adım: Geçiş kontrol ekle, Zaman dilimi ekle, Tatiller, Kapı Ayarları, Geçiş Seviyeleri. 

4.Adım: Gerçek Zamanlı Görüntüleme ve Raporlama. 

1.3 Dil Seçiniz 
[Sistem] menüsüne girdikten sonra, [Dil Seçimi] kısmına tıklayın, İngilizce ve Türkçe dil 
seçenekleri karşınıza gelecektir.  

İhtiyacınız olan dili seçtikten sonra ayarların etkili olması için sistemi tekrar başlatınız. 

2. Sistem Yönetimi 
1. Sisteme Giriş 

(1) [Access3.5 Güvenlik Sistemi] masaüstü kısayoluna çift tıkladıktan sonra açınız. Aşağıdaki 
anasayfa karşınıza çıkacaktır.  

 



(2) Sistem güvenliği için, sisteme erişimden önce kimlik tanımlama yapılması gerekiyor. Sistem 
başlangıcında super kullanıcı adı verilir. Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra [OK] tuşuna 
tıklayın böylelikle sisteme giriş yapabilirsiniz. 

(3) [Beni Hatırla] seçeneğine tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifre bir sonraki girişinizde kayıt 
altında olacaktır. Artık otomatik giriş yapabilirsiniz. 

Not: 

Super kullanıcının aktif olan kullanıcı adı [admin] ve varsayılan şifre [admin] olarak 
belirlenmiştir. İlk giriş yapıldıktan sonra sistem güvenliği açısından lütfen şifrenizi değiştirmeyi 
unutmayınız. 

Super kullanıcı, şirket personelini sisteme kullanıcı olarak tanıtabilir ve karşılığı verilen 
modüllerin rollerin konfigürasyonunu sağlayabilir. 

2.Sistemden Çıkış: 

Çıkış yapmak için lütfen  ekranın sağ üst köşesinde bulunan (X) tuşuna basınız. 

3.Şifreyi Düzenle: 

Super kullanıcı ve super kullanıcı tarafından oluşturulan yeni kullanıcı ( yeni kullanıcı için 
varsayılan şifre “admin” olarak belirlenir) [Şifre Düzenle] işlevini kullanıp sisteme giriş şifresini 
düzenleyebilir. [Şifre Düzenle] tıklandığında, yeni bir sayfada Düzenleme seçeneği karşınıza 
gelir. Eski şifrenizi ve yeni şifrenizi girdikten sonra yeni şifreyi onaylamanız gerekir. [Doğrula] 
tıklandıktan sonra düzenleme tamamlanır. 

 

 

3. Navigasyon 
Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra, [Navigasyon] menüsü ana ekranda karşınıza çıkacaktır. 
Veya [Sistem]> [navigasyon] arayüzünden erişebilirsiniz. Ardından, “Access/Geçiş” sol üst 
köşede bulunan ikona tıkladıktan sonra arayüzü değiştirebilirsiniz. Navigasyon ikonuna 
tıkladıktan sonra takip eden işem arayüzüne geçebilirsiniz. 

 



4. Personel Sistem Yönetimi 
Sistem geçiş kontrol yönetim işlevlerini kullanmadan önce ilk olarak personel sistemine 
erişmeniz gerekiyor. 

1.Adım, Departman yönetimi ayarları, firmanın organizasyon grafiğini ayarlar. 

2.Adım, Personel yönetim ayarları, personel girişini sağlar, departman ve personel yönetim 
düzenleme ayarlarına sahiptir. 

3.Adım, Geçiş kontrol seviyelerini ayarlamak. 

4.1 Departman Yönetimi 
Firmanın personelini yönetmeden önce, departmana ait organizasyon grafiğinin açıklaması 
yapılmalıdır. Sistemin ilk kullanımında, varsayılan ana departman [Firma İsmi] ve [1] numara 
olarak adlandırılır. Bu departman düzenlenebilir fakat silinemez. 

Departman yönetimine ait ana işlevler Departman ekle ve Departman bakımı olarak adlandırılır. 

1.Add Department: 

(1) [Personel] > [Departman] > [Ekle] Eklenen departman arayüzünü görebilirsiniz.  

 

Alanlar aşağıdaki gibidir; 

Departman adı: 50 karaktere kadar herhangi bir kombinasyon olabilir. 

Departman Numarası: Gerekirse, diğer departman numaralarıyla benzerlik göstermeyebilir. 
Karakter uzunluğu 50 haneyi geçemez.  [Doğrula] seçeneğine tıkladıktan sonra kontrol 
edilebilir. 

Üst Bölümü: Aşağı doğru açılan menüden seçiniz ve [OK] tuşuna basınız. 

(2) Düzenledikten sonra, [OK] tuşuna basın ve eklemeyi tamamlayın. [ 

 

 

 

 



2. Departman Bakımı: 

 
(1) [Üst Departman] firmanın organizasyon grafiğini oluşturmak için önemli bir 

parametredir. Arayüzün sağ kısmında, Firma organizasyon grafiğini departman 
ağacının formunda görebilirsiniz. 

(2) Organizasyon yapısı ve departman değişikliğinin ardından kullanıcı [Düzenle] işlevi ile 
Departman ismi, Departman Numarası ve Üst Departmanı ayarlayabilir. 

(3) Departman silmek için, departmandan önceki işaret kutusunu işaretleyin, [Departman 
iptal] tuşuna bastıktan sonra veya direkt olarak [Sil] butonuna basabilirsiniz. 

(4) Ardından [Import] tuşuna basın veya [Export] bastıktan sonra bilgisayardan arayüze 
veya bilgiyi  cihaza aktarmak için devam edebilirsiniz. 

(5) Departmanın işlem geçmişini görmek için [işlem logları] butonuna tıklayınız. 

Not: 

Departman kolaylıkla silinemiyorsa, altında departmana ait personel bekliyordur ve eski 
veriler sırada duruyordur. Silme gerekiyorsa, lütfen öncelikle departman personelini farklı 
bir departmana aktarınız. 

 

4.2 Personel Yönetimi 
Yönetim programını kullanmaya başlayınca, kullanıcı personelini sisteme kayıt etmelidir. 
Personel bilgisini farklı bir yazılımdan veya dökümandan sisteme aktarabilir.  

4.2.1 Personel Ekle 
1. [Personel] tıklayınız > [Personel] > [Ekle] personel profili düzenleme arayüzü. 

 
 



Alanlar Aşağıdaki gibidir; 
Personel No.: Varsayılan uzunluk 9 haneyi geçemez. 9 haneden az olan numaralar 
başına 0 eklenerek otomatik olarak tamamlanır. Numaralar kopyalanamaz. 
 [Doğrula] butonuna bastıktan sonra kopyalanıp veya kopyalanmadığını görebilirsiniz. 
Departman: Aşağı ok tuşuyla gösterilen menüden [OK] tuşuna basınız. Departman 
önceden ayarlanmadıysa, sadece varsayılan [Firma ismi] departmanı seçebilirsiniz. 
 
Kart Numarası: Geçiş kontrolün kullanımı için kart numarası ayarlayın. Bu işlem elle 
veya kart ekleme yöntemiyle olabilir. 
Şifre:  Personel şifresi ayarlama. Geçiş kontrol paneli sadece 8 haneli şifre oluşturabilir. 
Şifreyi düzenlemek istiyorsanız kutu içerisindeki eski şifreyi silebilir ve yenisini 
ekleyebilirsiniz. 
 
İstihdam Tarihi: Varsayılanı mevcut tarihtir. 
Terminal Yönetim Ayrıcalığı: Personel veya admin. 
Peronel Resim: En iyi ölçüler 230x230 pixel olmalıdır. 
Parmakizi Kayıt: Makine üzerine parmakizi kaydı için iki farklı yöntem mevcuttur. 
Parmak izi okuyucuyu cihaza bağlamak ve sürücüyü kurmanız gereklidir. Cihazı yazılım 
üzerine eklemeden önce makine kaydı yapılması gereklidir. 
Ek olarak, isim, telefon, doğum tarihi, mail ve diğer basit bilgiler girilebilir. 
Detaylar: Daha fazla bilgi girilebilir. Bunlar, adres, eğitim durumu, uyruk, memleket, ID 
kart numarası. 

 
Alternatif Geçiş Seviyeleri: Geçiş kontrol seviyelerini seçmek için, kartların geçerli 
olduğu başlangıç ve bitiş tarihleri çoklu-kart açılışlarında personel gruplarına atanır. 
 



 
 
Efektif süre geçici olarak sisteme erişim sağlamaya yarar.  

2.  Çalışan bilgisi girildiğinde, kaydet butonuna basıp devam edebilirsiniz. Başka personel 
eklemeye devam etmek için [OK] tuşuna tıklayıp kaydı tamamladıktan sonra çıkış 
yapmak mümkündür. Listede yeni eklenen personeller çıkacaktır. 
 

4.2.2 Personel Düzenleme 
 
Personel düzenleme ekranı departmanı ayarlama ve mevcut personeli silmek için 
kullanılır. 
 

1. Personel Düzenleme Departmanı 
 

            İşlemi yapmak için şu adımları izleyiniz : 

(1) [Personel] tıklayın ardından > [Personel],  ve düzenlemek istediğiniz departmana ait 
listedeki personeli seçiniz. [Departman Düzenle] butonuna tıkladıktan sonra karşınıza 
aşağıdaki ekran çıkacaktır; 

 



(2) [Adjusted To Department] tıklayınız ve transfer edilmesini istediğiniz departmanı 
seçiniz. 

Düzenleme yapıldıktan sonra [OK] tuşuna basıp kayıt edip çıkabilirsiniz. 

 

2. Personel Silme 
[Personel] tıklayın > [Personel] personeli seçiniz, [Delete] Tuşuna basın ve ardından [OK] 
tuşuna tıklayın veya direkt olarak silmek için [Delete] ilgili departman kısmından 
silebilirsiniz. Personeli silmek ayrıca personele ait veritabanını da silecektir. 

3. Arama 
 [Personel] > [Personel] > [Arama], arama kriterlerini girin ardından [OK] tuşuna basın ve 
personeli bulabilirsiniz. 

 

 

 



4.2.2 Toplu Personel Ekleme 

 
Toplu kullanıcı eklerken tekrar edilen objenin seçilmesi gerekiyor.  Kişisel bilgiler olmadan bu 
özellik kullanılamaz. Personel ekleme 8 haneli olmalıdır. Maksimum 10000 adet personel 
eklenebilir. 

Sayı Formatı: Personelin sayı formatı “(*)” çalışanın form üzerindeki kart numarasından 
ayarlanır. 

Ek olarak dosya transferi için [içe aktar], [dışa aktar] seçeneklerinden biriyle bilgisayardan 
gerekli dosyayı seçip [işlem logları] kısmından çalışanların gerçekleştirdiği işlemleri 
görebilirsiniz. 

4.2.3 Kart Çıkarma 
Bu işlem Personel kartı çıkarma ve toplu kart çıkarma işlemlerinde kullanılır. 



İşlevlerin aktif olabilmesi için, direkt olarak personel listesindeki personel numarasına tıklayıp 
düzenleme seçeneğine tıklayınız. Sağ tıklama işlemiyle [düzenle] butonuna tıkladıktan sonra 
arayüzü düzenleyebilirsiniz. Düzenleme yapıldıktan sonra, [OK]  tuşuna tıklayıp kayıt edilerek 
çıkış yapılabilir. 

Personel Kartı Çıkarma: 
Personellere kart numarası atama, toplu kart çıkarma ve bireysel kart çıkartma. 

(1) Kart çıkarma yardımcısı nasıl kullanılır?  

Kart çıkarma yardımcısı USB portu üzerinden PC bağlantısı kurmalıdır. Kart numarası 
üzerinde yazı imleçi belirdiğinde, kart çıkarma yardımcısına kartı tanıtabilirsiniz. Böylelikle 
kart numarası yazı kutusunun bulunduğu yerde belirecektir. 

(2) Toplu Kart Çıkarma 

[Personel] > [Kart Çıkar] > [Toplu Kart Çıkarma] tıkladıktan sonra Toplu kart Düzenleme 
arayüzü açılacaktır. 

 

Personel listesi, seri numaralar sayesinde karta sahip olmayan personelleri arayüzde 
gösterir. 

“Geçiş Kontrol Kart Çıkarma” veya “Kart Okuyucu” işleyiş türünü seçebilirsiniz. Kart 
okuyucu kullanılırken, kart okuyucuya kart gösterildiğinde, Sistem kart numarasını gösterir 
ve sol taraftaki bulunan listedeki kullanıcıya ekler. 

 

Geçiş control panelinde ise, kart okutma yönünü seçmeniz gereklidir. Personel başlangıç 
numarası ve bitiş numarası girilir ardından, Personel listesinde [Okumaya başlat] 
seçeneğini seçiniz. Sistem kart numarasını otomatik olarak okumaya başlar, sol tarafta 



bulunan personel listesine aktarır. İşlem tamamlandıktan sonra [Okumayı durdur] 
seçeneğine tıklayınız. 

Ardından [OK] tuşuna basıldıktan sonra kart çıkarma işlemi biter ve ana menüye dönüş 
yapılır. Personel ve takip eden numaralar listed gösterilir. 

(3) Bireysel Kart Çıkarma 

[Personel] > [Kart Çıkar] > [Ekle] ardından bireysel kart ekleme arayüzüne ulaşabilirsiniz. 

Personel Seçiniz, kart numarası girilir ( veya kart çıkarıcı kullanılır ) kart çıkarma tarihi girilir 
ardından [OK] tuşuna tıklayınız. 

 

Not: 
Sistem kart çıkarma operasyonunu  kart çıkarıcı tarafından veya manuel olarak kart 
numarası girildiğinde kabul eder. 

5. Cihaz Yönetimi 
Sisteme bağlantısı yapılan geçiş kontrol paneli, erişim kontrolün aktive edilmesini sağlar. 

Bu işlevlerin kullanılabilmesi için, kullanıcı ilk başta cihazların kurulumunu tamamlayıp ağ 
üzerinde tanıtmalıdır. Sistem üzerinden cihazların yönetilmesini gerçekleştirirken parametreler 
girilmelidir. Böylelikle kullanıcı geçiş kontrol verileri yüklenebilir, indirilen konfigürasyonlar 
düzenlenebilir, rapor alınabilir ve firmanın dijital ortamda yönetimini sağlayabilirsiniz. 

5.1 Bölge Ayarları 
Bölge ayarları sayesinde belirli bölgedeki cihazların kontrolü sağlanır. Geçiş kontrol sisteminde 
canlı izlenmek üzere bölge ayarına girildiğinde cihazlar(Kapılar) bölgeye özel filtrelenme 
yöntemiyle seçilir. 

Sistemde [ Merkez ] adında varsayılan bir bölge oluşturulmuştur.  Bu bölgeye [1] numara 
verilmiştir. 

Bölge ayarlarına Bölge ekleme ve Bölge silme özellikleri dahildir. 

 

 

 



1.Bölge Ekleme: 

[Cihaz] > [Bölge ayarları] > [Ekle] tıkladıktan sonra Bölge ekleme ayarları arayüzü aktive edilir. 

 

 Alanlar aşağıdaki gibidir: 

Bölge Adı: 50 karaktere kadar herhangi bir kombinasyon olabilir. 

Bölge Kodu: Rakamlar benzersiz olmalıdır. 

Parent Bölge: Şirketin bölgesel yapısını oluşturan ayarlardır. 

Düzenleme yapıldıktan sonra [OK] tuşuna basınız. 

2.Bölge Silme: 

Bölge seçildikten sonra, [Sil] tuşuna tıklayın veya direkt olarak sağ tuş [Sil] tıklandıktan sonra , 
[OK] tuşuyla silme tamamlanır. 

5.2 Cihaz Yönetimi 
Bağlantısı yapılan cihazların iletişim parametreleri girilir. Yalnızca sistem ayarları, cihaz 
ayarları ve iletişim parametreleri yapılan cihazların normal iletişimi sağlanır. 

İletişim başarılı olduğunda bağlı cihazların bilgilerini görebilirsiniz. 

5.2.1 Cihaz Ekle 
Cihaz Ekle: [Cihaz] > [Cihaz] > [Cihaz Ekle] ayrıca [Arama] tuşuyla ağınızda bulunan cihazları 
arayabilir ve direkt olarak arama sonuçlarından ekleyebilirsiniz. 

1. Cihaz Ekle: 

(1) Cihaz türü seçme arayüzünden, Geçiş Kontrol paneli ekleyiniz. İletişim modları TCP/IP veya 
RS485 olabilir. Ardından aşağıdaki arayüz karşınıza çıkacaktır: 



TCP/IP 

 

 

IP Adresi: Geçiş kontrol paneline ait İP adresini giriniz. 

IP Port Numarası: Ethernet modunda varsayılan port 4370 olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RS485 

 

Seri Port Numarası: COM1~COM254. 

485 Adresi: Makineye ait numaradır. Seri port numaraları aynı olduğunda 485 adresi kendini 
tekrarlamaz. 

Baud Oranı: Cihazla aynı baud oranına sahiptir. (9600/19200/38400/57600/115200). 
Varsayılan baud oranı 38400. 

Cihaz Adı: 50 karaktere kadar herhangi bir kombinasyon olabilir. 

İletişim Şifresi: 8 karaktere kadar herhangi bir kombinasyon olabilir. (Boşluk bırakılamaz). 

 

Geçiş Kontrol Panel Türü: Tek-kapı geçiş kontrol paneli, İki-kapı geçiş kontrol paneli, Dört Kapı 
geçiş kontrol paneli, Standalone Geçiş Kontrol Paneli, Standalone SDK Makinesi. 

Cihaz Saati Otomatik Senkronizasyonu: 

Varsayılan ayarlarda işaretlidir. Cihaza ait saati servera göre eşitler. Bu işlemi her cihaza 
bağlandığında tekrar eder. 

Bölge: Cihaza ait bölgeyi belirler. Cihaz bölge ayarlarından sonra, cihazlar(kapılar) bölgeye göre 
filtrelenir. Kullanıcı gerçek zamanlı takip yapabilir. 

Cihaz Eklendikten sonra Veriyi Sıfırla: Bu ayar seçildiğinde, cihaz eklendiğinde sistem cihaz 
üzerindeki bütün veriyi temizler. Loglar bu işleme girmez. Cihazı tanıtma veya sistemi test 
etmek için eklendiyse bu seçenek işaretlenmez. 



 

Geçiş Kontrol Panel Ayarları: 

TCP/IP İletişim Gereksinimleri: 

TCP/IP iletişimi desteklemek ve aktive etmek istiyorsanız, cihazı direkt olarak PC üzerine 
bağlantısını yapmalısınız veya internet bağlantısını sağlayınız. Cihazın ip adersini ve diğer 
cihazların bilgilerini alabilirsiniz. 

RS485 İletişim Gereksinimleri: 

RS485 bağlantısını aktive etmek için, PC bağlantısını RS485 üzerinden sağlamanız gereklidir. 
Seri port numarasını, RS485 makine numarasını(adres) baud oranı ve diğer cihazlara ait bilgiler 
gereklidir. 

Sarı arka plandaki cihazlar Standalone SDK cihazlarına aittir. Aşağıdaki F8 örneği gibi; 

 

3.Geçiş Kontrol Panelinde Arama ile Cihaz Ekleme: 

Ethernet yardımıyla geçiş kontrol panelinde arama yapabilirsiniz. 

(1) [Cihaz] > [Arama Paneli], arama arayüzünü göstermek için  seçilen adımlar. Arama paneli 
Ethernet ve RS485 bazlı aramaları destekler. 

 



 
(2) (Aramaya Başla) butonuna tıkladıktan sonra karşınıza [aranıyor....] çıkacaktır. 

(3) Arama tamamlanınca, liste ve toplam geçiş kontrol panelleri ekranda belirir. 

 

 

(4) [Cihaz listesine ekle] seçilince, diyalog kutusu açılır. Cihaz adı girilir, [OK] tuşuna basıldıktan 
sonra cihaz ekleme işlemi tamamlanır. 

(5) Geçiş Kontrol Paneline ait varsayılan IP adresi internete bağlı olan cihazla çakışabilir. Bu ip 
adresini değiştirebilirsiniz. [IP adresini Düzenle/Modify IP adress] seçiniz. Diyalog kutusu açılır. 
Yeni IP adresini ve parametreleri bu alana giriniz. 

 

 



5.2.2 Cihaz Silme ve Düzenleme 
Sistem ve cihaz arasındaki iletişimi sağlamak, veri yükleme, indirme konfigürasyonu, cihaz ve 
sistem parametreleri ayarlanır. Kullanıcı geçiş kontrol panellerini seviyesine ait mevcut 
sisteminde görebilir ve bu cihazları düzenleyebilir. Kullanıcı cihaz ekleme ve silme işlemini 
gerekirse bu ekrandan yapabilir. 

Düzenle: Cihazı seçiniz, karşısındaki kutucuğu işaretleyin ve üstündeki [Düzenle] butonuna 
tıklayın. 

Silme: Cihazı seçin, [Sil], ve ardından [OK] tuşuna tıklayın. 

Standalone SDK Cihaz düzenlemeye ait 3 adet sekme bulunmaktadır. [Temel parametreler], 
[Doğrulama ve Protokol] ve [Diğer Ayarlar]. 

Doğrulama ve Protokol 

 

ID kart: ID kart okuma operasyonunu destekler. 

Mifare kart ve ID kart kullanma : Mifare kart numarasını okuyabilir. (hafıza bloğunu okumaz) 

Protokol aktivasyon durumu: Seçilen cihaz üzerinde hangi protokolün aktive edileceğini 
belirler. Bu protokol diğer cihazlar ile iletişime geçildiğinde aktif olmalıdır. 

Karşılaştırma: Biyometrik doğrulamaya ait tanımlama seviyesini ayarlar. Eşik ne kadar düşük 
olursa hatalı geçiş oranı yüksek olur. 

Karşılaştırma 1:1 oranı baz alınarak yapıldığında: Karşılaştırmadan önce sayı girilmelidir. Bu 
şekilde Tanımlama hızı yüksek olur. 



Mifare Kart kayıtlı olmalıdır: Mifare kartı destekleyen cihazlar. Mifare karta ait fiziksel kart 
numarasını doğrular. 

Diğer Ayarlar 

 

 

Cihaz bağlantısı başarılı biçimde yapıldıktan sonra, kullanıcı cihaz bilgilerini görebilir ve 
parametreleri sistem üzerinden düzenleyebilir. 

Cihazı seçtikten sonra, [detect] ardından [OK] tuşuna bastığınızdza listedeki cihazı sistem 
tespit edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.3 Cihaz Arama 
Arama:  cihazı seçiniz[Cihaz]>[Cihaz] > [Arama], ardından aşağıdaki arayüz açılacaktır. Arama 
terimleri girildikten sonra bilgiyi alabilirsiniz. 

 

5.2.4 Log Girişlerini Almak 
Olay loglarını cihazdan sisteme aktarmak için kullanılır. 

Karşınıza bu işlemi tamamlamak için üç seçenek çıkacaktır. Yeni kayıtları alma, Bütün kayıtları 
alma ve indirme tamamlandıktan sonra kayıtları sil. 

 

Yeni Kayıtlar: Sistem yeni kayıtları sadece son olay girişleri yapıldıktan sonra ve veritabanına 
kayıt ettikten sonra gerçekleştirir. Bu operasyon tekrar edilen girişlerin üstüne yazmaz. 

Bütün Kayıtları Almak: Sistem bütün logları indirir. Bu operasyon tekrar edilen girişlerin üstüne 
yazmaz. 

İndirme tamamlandıktan sonra kayıtları silmek: Bütün kayıtlar indirildikten sonra, cihaz 
otomatik olarak bütün kayıtları siler. 

Ağ bağlantısında kopma veya iletişim yarıda kesilirse, manuel olarak işlem kayıt loglarını 
cihazdan alabilir. Ayrıca sistem bu işlemi gerçekleştirmek için  belirli bir zaman ayarlayabilir. 



NOT: Geçiş kontrol paneli 100.000 loga kadar kayıt tutabilir. Girişler bu sayıyı geçtiğinde cihaz 
otomatik olarak en eski kayıtları siler. 

5.2.5 Bütün Verilerin Cihazla Senkronizasyonu 
Sistem bütün verileri cihaza senkronize eder. Bu bilgilere; kapı bilgisi, geçiş kontrol seviyeleri, 
anti-passback ayarları, interlock ayarları, linkage özelliği, ilk-kart normal açılış ayarları, çoklu-
kart açılış ayarları vb. Cihazı seçin ardından, [Bütün veriyi senkronize et] ve [OK] tuşuna 
basıldıktan sonra senkronizasyon tamamlanır. 

5.2.6 Personel Verisini Cihazdan Almak 
Cihazın sisteme kayıt ettiği kaynak bilgiyi almak için kullanılır. 

 

 

5.2.7 Personel Bilgisini Alma İşlemi 

Personel sayısına ait mevcut numarayı yenileyiniz. Parmakizi sayısı, damar sayısı ve cihazdaki 
yüz sayısını düzenler. Son veri cihaz listesinde görüntülenir. 

 

5.2.8 Daha Fazla Bilgi 
IP adresini düzenleme, Aux Çıkışını Kapatmak, Devre Dışı Bırakmak, Aktive etmek, İletişim 
şifresini düzenlemek, Saat Senkronizasyonu, Firmware Yükseltmek, SD kart üzerinden kayıtları 
alma, veriyi USB drive üzerinden alma gibi işlevleri içerir. 



 

 

(1) Devredışı/Etkin 

Cihaz seçildikten sonra, [Devredışı/Etkin] seçeneğine[Daha Fazla Bilgi] sekmesinden tıklayın. 
BU seçenek sayesinde cihazı kullanmaya başlayabilir ve durdurabilirsiniz. Cihazın sistemle 
olan iletişimi kesildiğinde veya yarıda kaldığında, cihaz otomatik olarak devre dışı durumuna 
geçiş yapar. Böyle bir durumda, interneti veya cihazın durumu düzeldikten sonra, [Cihazı 
Etkinleştir] seçeneği ile cihazın tekrar bağlantısını kurup iletişimini düzeltebilirsiniz. 

(2) Firmware Güncelleme 

Cihaza ait firmware güncellenirken, fimware versiyonunu yükseltmek istediğiniz cihazın 
kutucuğunu işaretleyin ardından, [Firmware Güncelle], arayüzü düzenle, [Ara] seçilir. Böylelikle 
güncellemeyi sağlayacak dosya seçilir(emfw.cfg) ardından [OK] tuşuna tıklandıktan sonra 
güncelleme işlemi başlar. 

(3) Zaman Senkronizasyonu 

Cihazın saatini server saatine göre ayarlar. 

(4) IP Adresini Düzenle 

Cihazı Seçiniz ardından [IP adresini Düzenle] tıklayınız. Bu seçenek size Düzenleme arayüzünü 
gösterir. Gerçek-zamanlı ağ geçidini ve maskesini cihazdan alır. Eğer başarısız olursa ağ 
bağlantısı sağlanamadığından meydana gelir. Yeni ip adresini, ağ geçidini, ve ağ maskesini 
giriniz. Ardından [OK] tuşuyla ayarları kayıt edip çıkabilirsiniz.  



 

(5) Aux Çıkışını Kapatmak 

Aux çıkışı arayüzüne bağlı cihaza ait aux bağlantısını devre dışı bırakır. 

(6) İletişim Şifresini Düzenle 

Eski iletişim şifresini düzenlemeden önce giriniz. Doğrulamanın ardından yeni şifreyi iki defa 
giriniz. Ardından [OK] tuşuna tıklayıp yeni iletişim şifresini düzenleyin. 

 

(7) Parmakizi Doğrulama Eşiğini Düzenle 

Kullanıcı parmakizi doğrulama seviyesini cihaz üzerinden değiştirebilir. Düzenleme aralığı 35-
70 arasıdır. Varsayılan seviye 55 olarak belirlenmiştir. Cihaz ekleme ayarlarında, sistem 
doğrulama seviyesini cihaz üzerinden aktarabilir. İşlem başarılı olursa, kullanıcı bütün 
cihazlarında doğrulama eşiğini görebilir. Kullanıcı aynı anda birden fazla cihazı güncelleyebilir. 

(8) Baudrate Düzenle: Cihazı seçiniz ve ardından [Baud oranı Duzenle] tıklayınız. Düzenleme 
arayüzü karşınıza çıkacaktır. Bu ayar cihaz ve PC arasındaki baud oranını düzenlemek için 
kullanılır. 5 adet seçenekten oluşur bunlar; 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200. 

(9)İşlem Logları 

Bütün operasyon kayıtlarının saklandığı listeye erişiminizi gerçekleştirir. Personel arayüzünde, 
Departman, Kart Belirleme kısmında [İşlem Logları] menusu tıklandıktan sonra ilgili kayıt 
bilgilerine kullanıcı erişimi sağlar. 



 

 

(10) Son Düzenlenmiş Veriyi Cihaza Senkronize Etmek 

Bu işlem yeni ayarların bilgilerini sisteme senkronize etmesiyle oluşur. Sırasıyla aşağıdaki 
gibidir; 

Yeni Personel Ekle, Geçiş Kontrol Ayarları gibi.  

NOT: Bütün veriyi senkronize etme işleminin amacı cihazdaki bütün verileri silmek içindir. 

Bütün ayarları tekrar indirebilirsiniz.  Lütfen stabil bir internet bağlantısına sahip olmanız 
gerektiğini unutmayın. Bu işlemi yapmak oldukça risklidir. Oldukça az kullanılır. Böylelikle 
cihazın normal kullanımına zarar vermemiş olursunuz. 

(11) Dışarı Aktar 

Bu işlem için sırasıyla [Cihaza tıklayın] > [Cihaz] > [Daha Fazla] > [Dışarı Aktar] sçeenekleri 
seçilir. Cihazdaki bilgileri EXCEL, PDF veya TXT formatına aktarabilir ve bilgisayarınızda 
saklayabilirsiniz. 

(12) SD kart üzerinden Kayıtları Almak 

Sistem olay loglarını SD Kart üzerinden alır ve sistemin analiz etmesi için yedeklenmiş kayıtları 
SD Karttan bilgisayar aktarır. 

Log dosyaları, Standalone SDK Makinesi, Geçiş Kontrol Paneli ve Standalone SDK Makinesi 
dosyalarının uzantıları *.dat  formatındadır. Çünkü data formatları, sistem analiz işlemi kayıt 
logları dosyalarından farklıdır. Aşağıda  detayları verilmiştir; 

 



Eğer bir dosyanın uzantısı “_attlog.dat” olarak bitiyorsa, sistem bu dosyayı, olay logları veya 
Standalone SDK makinesine ait bir dosya olarak sınıflandırır. 

Eğer bir dosyanın uzantısı “_attlog.dat” olarak bitmiyorsa, sistem dosyanın olay kayıt dosyası 
veya PULL cihaz(Geçiş Kontrol Paneli veya Standalone Geçiş Kontrol) olarak sınıflandırır. 

Ardından Sistem dosyaları Pull formatı olarak analiz eder. Böylelikle cihaza ait Seri numarayı 
dosyadan çekebilir. Böyle bir Seri numaraya sahip cihaz veritabanında mevcut ise, sistem olay 
loglarını içeri aktarır. Fakat böyle bir cihaz yoksa işlem yapmaz. 

Pull cihaz üzerinden dışarı aktarılan bir olay logu(Geçiş kontrol paneli veya Standalone Geçiş 
Kontrol) Bktransaction.dat olarak isimlendirilir. Standalone SDK Makinesi üzerinden dışarı 
aktarılan bir olay logu Machine S/N_attlog.dat olarak isimlendirilir.(Varsayılan) 

Bu operasyon sırasında ağ bağlantısında bir hata oluştuysa veya internet bağlantısı kesildiyse 
bu işlem manuel olarak gerçekleştirilmelidir. 

(13) RS485 Master-slave konfigürasyonu 

[Cihaza tıklayınız] > [Daha Fazla] > [Rs485 Master-Slave konfigürasyonu], üç adet ayardan 
oluşur bunlar aşağıdaki gibidir; 

 

1. RS485 Adresi: Cihaz numarasını ayarlamak için kullanılır. Bu adres Ethernet ip adresiyle eş 
değerdedir. RS485 üzerinden iletişim kurulurken ip adresi de aynı değerde olur. Adres aralığı 
1~255 arasında olabilir. 

2.RS485 Master: Bu seçenek işaretlendiğinde Master, cihazı ayarlamak için kontrol ünitesi 
görevini üstlenir veya geçiş kontrol ekipmanını kontrol eder. 

3. RS485 Slave: Bu seçenek işaretlendiğinde, slave okuyucu olarak görev yapar.  

İhtiyacınız olan bağlantıyı seçtikten sonra [OK] tuşuna tıklayın ve sistem seçilen 
konfigürasyonu cihaza yükler. RS485 master-slave bağlantısı tamamlanır. 

(14) USB Disk Üzerinden Veri Almak 



 

Kullanıcı bilgisini indirir, parmakizi bilgisi, yüz-verisi, damar verisi bu bilgileri cihazdan USB 
diske aktarır. Ardından verileri sisteme ait veritabanına paylaşır. 

(15) USB Disk Üzerinden Veri Çıkarmak 

 

Kullanıcı bilgisini indir, parmakizi bilgisi, yüz-verisi ve damar bilgisini sistemden USB diske 
aktarır. Ardından veriyi cihaza yükler. 

 

 



6. Sistem Yönetimi Güvenliği 
1. Geçiş kontrol sistemi çalışma prensibi 

Sistem C/S tabanlı yönetim sistemine sahiptir. Normal geçiş kontrol işlevlerinin yanı sıra, ağ 
tabanlı geçiş kontrol paneli yönetimine bilgisayar aracılığıyla olanak sağlar. Ayrıca Personel 
geçiş yönetimini gerçekleştirir. 

Geçiş kontrol sistemi, kayıtlı kullanıcıların açılış seviyelerini ayarlar. Bazı personellerin kapıları 
doğrulama metoduyla belirli bir süre içerisinde açmasına olanak sağlar. 

Sistem, verinin geçiş kontrol paneli vasıtasıyla personel takibi için kullanmasına izin verir. 

Bu işlemler çoklu veritabanı desteği ve yönetimini ve ayrıca Erişim, SQL Serveri gibi özellikleri 
içerir. 

Çoklu-iş topluluğu tasarımını ele alarak kurulmuştur. Servis özelliği içerir bu özellikler personel 
takibi ve çoklu dil desteğini sağlar. 

2. Geçiş kontrol sistem parametreleri 

* 255 time zone 

* Sınırsız geçiş seviyeleri. 

*Üç farklı tatil türü ve 96 toplam tatil özelliği. 

* Anti-pasback işlevi. 

* Wiegand formatı. 

* Interlock işlevi. 

* Linkage işlevi. 

* Tek-kart ile normal açma işlevi. 

* Çoklu-kart ile açma işlevi. 

* Uzaktan kapı açma ve kapatma. 

* Gerçek zamanlı takip. 

3. Geçiş kontrol sistemine ait operasyonlar  

Geçiş kontrol sistem yönetimi ana özellikleri arasında Geçiş Kontrol Time Zone, Geçiş Kontrol 
Tatil, Kapı ayarları, Geçiş Seviyeleri, Personel Geçiş Seviyeleri, Gerçek Zamanlı Takip ve 
Raporlama vb özellikler vardır. 

6.1 Time Zonelar 
Geçiş kontrol Time zone kapı zamanlamaları için kullanılır. Okuyucu belirli zaman dilimleri 
içerisinde kullanılmak üzere belirli kapılara atanabilir. Time Zone ayrıca Normal zaman 
dilimlerinde kapı açmak için kullanılır. 



Sistem geçişleri, Geçiş kontrol zaman dilimlerine göre ayarlar. Sistem 255 time zone kadar ayar 
yapabilir. Her zaman dilimi için, haftaya göre, günde 3 adet farklı zaman dilimi ayarlayabilir. 
Tatil için üç adet time zone ayarlayabilirsiniz. Her dilim günün 24 saati geçerlidir. Time zone 
formatları SS:DD-SS:DD, 24 saatlik saat dilimine göre eş değerdedir. 

So olarak, sistem 24 saat boyunca erişime açık geçiş kontrol time zonelara sahip olabilir. Bu 
zaman periyodu düzenlenebilir fakat silinemez. Kullanıcı, düzenlenebilir Geçiş kontrol time 
zoneları ekleyebilir. 

1.Geçiş Kontrol Time Zone Eklemek: 

(1) Sisteme giriş yaptıktan sonra, [Geçiş kontrol tıklayın) > [Time Zone] > [Ekle] böylelikle time 
zone arayüzüne ulaşabilirsiniz. 

 

Parametreler aşağıdaki gibidir: 

Zaman dilimi adı: Herhangi bir karakter, 50 karakter maksimum olabilir. 

Uyarılar: Mevcut zaman dilimine ait  detaylı açıklamaları dahil eder, bunlar; mevcut zaman dilmi 
ve ana uygulamalar, kullanıcılar ve diğer kullanıcıların zaman dilimi seviyeleri bilgisi. Alan 70 
karakter genişliğinde olabilir. 



Standalone Cihaz parametreleri 

Time ZONE ID 1: İlk zaman dilimine ait ID bilgisi ( soldan sağa ) Pazartesiden Pazar gününe 
kadar. 

Time ZONE ID 2: İkinci zaman dilimine ait ID bilgisi ( soldan sağa ) Pazartesiden Pazar gününe 
kadar olan bilgidir. 

Time ZONE ID 3: Üçüncü zaman dilimine ait ID bilgisi ( soldan sağa ) Pazartesiden Pazar 
gününe kadar olan bilgidir. 

Tatil Time ZONE ID: İlk zaman dilmine ait ID bilgisi  ( soldan sağa ) tatil zaman dilimleri 
arasındaki ilk dilimdir. 

Tatil Türü: Üç adet tatil türü ayarlanabilir. Her tür için time zone farklı olabilir. Tatil eklenirken 
tatil türü belirlenmelidir. 

Geçiş kontrol panelinde, normal haftalık günlere göre tatilin önceliği yüksek olmalıdır. 

Örneğin:  

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı  olarak belirlenmiştir.  Tatil eklerken 23 nisani tatil 
türü 1 olarak seçebilirsiniz. 23 nisan 2015 günü geldiğinde yönetim geçiş kontrol zaman dilimi 
tatil türünü otomatik olarak ayarlar. Normal günler yerine tatil türü günleri devreye girer. 

Başlangıc Saati: Time zone başlangıç saati. 

Bitiş Saati:  Time zone bitiş saati. 

Ayarlama Metodu: Varsayılan time zone ayarı boştur.Eğer Time zone normalde açık olarak 
ayarlanırsa farenizin sol tuşuna basılı tutup bütün zaman aralığını seçmelisiniz. Başlangıc 
saati 00:00 ve bitiş saati ise 23:59 olarak sayfanın alt kısmında karşınıza gelir. 

Gün içinde en fazla 3 time zone oluşturabilirsiniz. Farenizi farklı zaman dilimlerini seçmek için 
sürükleyip bırakabilirsiniz. Her farklı time zone ait başlangıç ve bitiş saatleri sayfanın alt 
kısmında görüntülenir. Time zonelar seçildikten sonra [OK] tuşuna tıklayıp ayarları kayıt 
edebilirsiniz. 

2. Geçiş Kontrol Zaman Dilimi Bakımları: 

Düzenle: Bu zaman dilimi listesinde, ilgili zaman dilimi seçilir ardından, sağ tuşla [Zamanı 
Düzenle] seçildikten sonra gtime zone düzenleme arayüzüne erişim sağlanır. Düzenleme 
yapıldıktan sonra [OK] tuşuna tıklayınız. Düzenlenmiş zaman dilimi time zone listesinde 
karşınıza çıkacaktır. Veya [İptal et] tuşuna tıklayıp işlemi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. 

Sil: Bu zaman dilimi listesinde ilgili zaman dilimi seçilir ve ardından sağ tuş [Zamanı Sil/Delete 
Time] seçilir. Ardından [OK] tuşuna basılır. Bu seçimin ardından ilgili time zone silme işlemi 
tamamlanır. Veya [İptal et] tuşuna tıklayıp işlemi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. 

 

 



6.2 Tatiller 
Erişim kontrol tatil zamanları normal haftalardan farklılık gösterebilir. Kolay işlem için sistem 
tatil ayarlarıyla  belirlenen zaman dilimlerinde geçiş kontrol tatil süreleri ayarlamanıza olanak 
sağlar. 

Erişim kontrol Tatil yönetimi Ekle, Düzenle, Tatil geçiş kontrol dilimlerini sil gibi özellikleri 
barındırır. 

1. Geçiş Kontrol Tatil dilimi Ekle 

Üç farklı tatil türünü destekler, herbiri 32 adet tatili içerir. Özel geçiş seviyeleri konfigürasyonu 
oluşturmak istiyorsanız, öncelikle kullanıcı özel tatil ayarlarını seçmelidir. 

İşlem şu adımlardan oluşur; 

(1) [Geçiş kontrol sistem] tıklayın > [Tatiller] > [ekle] Geçiş Kontrol Tatil düzenleme arayüzüne 
erişebilirsiniz. 

 

Aşağıda detayları görebilirsiniz; 

Tatil Adı: Herhangi bir karakter olabilir, maksimum 50 karaktere kadar. 

Tatil Türü: Tatil Türü 1/2/3, isim verilebilir. Mevcut tatil kayıtları belirtilen üç adet tatil türüne 
aittir. Her tatil türü 32 adet tatil içerir. 

Başlama / Bitiş Tarihi: Tarih formatına uymalıdır. “2015-1-1”. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden 
sonra olamaz. Sistem böyle bir durumda hata verir. Yılın başlangıç tarihi mevcut yıldan önce 
olmamalıdır.  

Yineleme: Evet veya hayır. Varsayılan “Hayır”. Yıllık döngü demek, tatilin farklı yıllarda 
düzenleme ihtiyacı duymaması anlamına gelir. 

Standalone cihaz parametreleri 



Tatil Sayısı : Cihazın üzerindeki tatil sayısını belirtir. Tatil sayısı 1-24 arası gidebilir.  

Tatil Time Zone: Tatil tarafından kullanılan time zone. Time zone ID aralığı 1-50 arası olabilir. 
Sadece belirlenen time zone ID ler kullanılabilir. 

Örneğin: Time zone ID 1,3 ve 4 ayrılmıştır. Tatil eklenirken kullanıcı  1,3 ve 4 arasından bir tatil 
time zone seçmelidir. 

(2) Düzenlemeden sonra, [OK] tuşuna tıklanır ve değişiklikler kayıt edilir. Bu farklılıkları tatil 
listesinde görebilirsiniz. 

2.Geçiş Kontrol Tatili Düzenleme: 

Orjinal Geçiş Kontrol Tatili düzenlemek için, [Düzenle/Edit] seçeneğine tıklayın ardından geçiş 
kontrol tatil arayüzüne erişebilirsiniz. Düzenleme bittikten sonra [OK] tuşuna tıklayıp 
değişiklikleri kayıt edip çıkabilirsiniz. 

 

3.Geçiş Kontrol Tatillerini Silme İşlemi 

Geçiş kontrol tatil listesinde [Delete/Sil] tuşuna İlgili İşlemler başlığı altında tıkladıktan sonra, 
tatili sili seçip [OK] tuşuna basılır. Veya işlemi iptal etmek için [Cancel/İptal et] seçilebilir. 

Kullanımda olan bir Geçiş kontrol tatil silinemez. 

Birden fazla tatil listesi seçilmek istenildiğinde kutular işaretlenmelidir. [Sil/Delete] tuşuna 
tıklayıp listeden seçildikten sonra[OK] tuşuyla seçili tatilleri silebilirsiniz. 

 6.3 Kapı Ayarları 
Varsayılan kapı adı “cihaz adı- kapı numarası” Örneğin: Cihaz adı 192.168.16.37 ve kapı 
numarası 1 ise kapı adı 192.168.16.37-1 varsayılan olarak belirlenir. 

6.3.4 Kapı Aktif Zaman Dilimi/Varsayılan time Zone 



Cihaz Standalone SDK Makinesi olarak belirlendiğinde, parametre ise varsayılan time zone’dur. 
Cihaz Kontrol ünitesi veya Standalone erişim kontrol olduğunda ise parametre Kapı Aktif Time 
Zone olarak belirlenir. 

Varsayılan 24 saatlik geçiş dilimleri. Tanımlanmış ve eklenmiş geçiş kontrol zaman dilimleri 
kullanıcının seçimi için gösterilir. Kapı düzenleme esnasında, doğru time zone girilmelidir. 

Kapının açılması için doğru time zone girilmesi gerekir. Kapı açma ve kapama için gereken time 
zone ayarıdır. 

6.3.5 Kapı Pasaj Time Zone Modu 

Önerilen ayarlarda kapıyı normal zaman dilimlerinde ayarlanmasını tavsiye ediyoruz.  

Sistem Geçiş kontrol paneline ve Standalone Geçiş Kontrol’e bağlandığında Time zone Adı 
aşağı doğru açılan listede çıkacaktır. Kapı Pasaj Modu aşağıdaki resimde görülebilir; 

 

 

Sistem Standalone SDK makinesi olarak bağlandığında Time ZONE ID aşağı doğru açılan 
listede görülebilir; 



 

 

6.3.6 Doğrulama Modu 

[Kapı Ayarlarına] tıkladıktan sonra,  [Kapı Adı] çift tıklanır, [düzenle] arayüzü ardından 
[Doğrulama/VerifyMode] Seçilir. 

Controller veya Standalone Geçiş Kontrol:  Sadece parmakizi, sadece şifre, sadece kart, kart 
veya parmakizi, kart veya şifre. Kart ve parmakizi veya kart ve şifre. 

Standalone SDK Makinesi: Parmakizi veya Kart veya Şifre, Sadece parmakizi vb. 

 

Şifre modu seçildiğinde, kapının klavye ile kullanılan bir okuyucuya bağlı olmasına dikkat 
ediniz. 

 



6.3.7 Kapı Sensör Türü 

NO(Kapı sensörü tespit edilmedi) Normal Açık, Normalde Kapalı. Varsayılan NO olarak 
belirlenir. Kapılar düzenlenirken kullanıcı kapının sensör türünü Normal Açık veya Normal 
Kapalı olarak belirler. Normalde açık veya Normalde Kapalı seçildiğinde, kapı durum rölesi 
belirlenmelidir.Ayrıca kapalı veya ters kilit gereklidir. Varsayılan ayarda, kapı sensör türü 
normalde açık veya normalde kapalıysa, varsayılan kapı durumu gecikmesi 15 saniyedir. 

6.3.8 Kapı Durum Rölesi 

Kapı sensör gecikmesi ayarı. Kapı belirli bir süre açık kaldığında alarm devreye girer. Bu süre 
kapı sensör rölesiyle ayarlanır. 

6.3.9 Kapalı ve Ters Kilit 

Kapı kapandıktan sonra kapının kilitli kalıp veya kalmayacağı belirlenir. Kapı kapandıktan sonra 
kilitlenmesini istiyorsanız kutucuğu işaretleyiniz. 

6.3.10 Personel Devam  

Bu Seçenek seçildiğinde, Geçiş Kontrol logları devam kontrol için kullanılır. 

6.3.11 Kilit Sürücü Süresi 

Anlamı: Elektronik kilidin kullanıcı doğrulaması başarılı olduktan sonra gerçekleşen zaman 
dilimine verilen isimdir. 

Bu süreyi ayarlamak için ; kilit seçilir, ardından OK tuşuna basınız. İstenilen süre girilir ve ESC 
tuşuna tıklayıp ayarlar kayıt edilir ve çıkış yapılabilir. 

“S(saniye)” kilidin sürücü süresini ayarlamak için belirlenir. Bu süreyi 1s~10s(bazı cihazlarda 
bu süre 254s olarak ayarlanır) seçebilirsiniz. 

Eğer süre “0” olarak seçilirse kilit sürücü süresi kapalıdır. Normalde “0” olarak seçilmemesi 
önerilir. 

6.3.12 Punch Aralığı 

Bu ayar saniyeler olarak ölçülür. (1~10saniye) varsayılan 2 saniye olarak belirlenmiştir. 

6.3.13 Alarm Hata Süreleri 

Kullanıcı hatalı şifre girdiğinde veya parmakizi okuttuğunda ve belirli sayıda kart okutma 
işlemini gerçekleştirdiğinde cihaz alarmı devreye girer. 

6.3.14 Sensör Gecikme Alarmı 

Kapı röle süresi belirli süre dilimini geçtiğinde cihaz alarm verir. 

6.3.15 SRB Aktivasyonu 

SRB aktivasyonu gerçekleştiğinde kilit SRB tarafından kontrol edilir. Cihaz çıkarıldığında kapıyı 
kilitli tutar. 



6.3.16 Duress Şifresi & Acil durum Şifresi 

Duress esnasında, Duress şifresi kullanılır. Duress yardımıyla kapı açılır. Kapı duress ile 
açılırken alarm devreye girer. Acil durumda kullanıcı acil durum şifresini girebilir (Süper Şifre) 
böylelikle kapıyı açabilir. Acil durum şifresi normal kapı açma işlemine olanak verir. Acil durum 
şifresi bütün time zonelarda etkili biçimde kullanılır. Genelde admin tarafından kullanılır. 

Duress Şifre ayarı:  Bu oran 1-6 tamsayı arasında değişir. 

Acil Durum Şifresi: Bu şifre 8 tamsayı olarak belirlenebilir. 

6.3.17 Mevcut Kontrol Paneline Bu ayarları Kaydet 

Bütün kapılara mevcut geçiş kontrol paneli ayarlarını aktarır. 

6.3.18 Bütün kontrol Panellerine Bu ayarları Kaydet 

Bütün panellere ve bütün kapılara bu ayarları kaydetmek için tıklayınız. 

Parametreler düzenlendikten sonra [OK] tuşuna tıklayıp ayarları kayıt edip çıkabilirsiniz. 

6.4 Geçiş Seviyeleri 

Geçiş seviyeleri anlamı belirli zaman periyotlarında kapı veya kapı kombinasyonları doğrulama 
yöntemiyle açılması anlamına gelir. 

Geçiş Seviyeleri Ekle: 

1.  [Geçiş Kontrol] > [Geçiş Seviyeleri] > [Ekle] ardından Geçiş seviyeleri düzenleme arayüzüne 
giriş sağlanır. 



 

2.Parametreleri ayarla: geçiş seviyesi adı (tekrarı olamaz), geçiş kontrol zaman dilimi, kapı 
kombinasyonları, 

Seçilen personel. 

3. “>” tıklayınız ve personeli seçilmiş listedeki kişiler arasına ekleyiniz. Ayrıca “>>” tümünü 
değiştirebilirsiniz. 

4. [Ok] tuşuna tıklandıktan sonra ayarlar kayıt edilir ve çıkış yapılabilir. Bütün geçiş seviyeleri 
listede gözükecektir. 

Personel Geçiş Seviyeleri:  Personeli seçin ardından [geçiş seviyesinden sil/delete from access 
level] seçilir. Böylelikle geçiş seviyelerindeki personeli silebilirsiniz. 

6.5 Wiegand Formatı 

Wiegand format konfigürasyonu  dört farklı yapıdan oluşur. Wiegand formatının nasıl konfigüre 
edileceği, Wiegand girişi, Wiegand Çıkışı, Önceden ayarlanmış WG formatı. 

6.5.1 Wiegand formatı nasıl konfigüre edilir? 

Kapıya bağlı wiegand formatı, her kapıya ait wiegand giriş ve çıkışı atanabilir. 



[Geçiş Kontrol]> [kapı ayarı] ardından düzenlemek istenilen kapı seçilir. Düzenleme arayüzü 
aşağıdaki gibidir: 

 

[WG ayarı/WGSetting] seçildikten sonra, karşınıza Wiegand Giriş veya Wiegand giriş ve çıkış 
arayüzü gelecektir. Farklı kapıları düzenlerken Wiegand ayar arayüzü farklılık gösterebilir. 

(1) Kontrol ünitesi düzenlenirken sadece Wiegand Giriş arayüzü aşağıdaki gibidir; 

 

(2) Standalone geçiş kontrol düzenlenirken, Wiegand giriş ve çıkış wiegand26 olarak varsayılan 
değerdir. Arayüz aşağıdaki gibidir; 



 

(3) Standalone SDK makinesi düzenlenirken, Wiegand giriş ve Çıkış arayüzü aşağıdaki gibidir; 

 

 

Wiegand giriş ve Çıkış Konfigürasyon Talimatları 

Wiegand Çıkış Formatı:  Sisteme entegre 4 farklı Wiegand  formatı bulunur.Wiegand 26(Cihaz 
ID ile birlikte), Wiegand 34 (cihaz ID ile birlikte), Wiegand 26 (cihaz id olmadan) ve Wiegand 
34(cihaz id olmadan) 



Başarısız ID:  Bunun anlamı doğrulama başarısız olduğunda çıkan değerdir. Çıkış formatı 
değeri ayarları, Wiegand Formatı ve varsayılan oran aralığı 0 – 65535 olarak belirlenmiştir. 

Site Kodu: Site kodu özel ayarlanmış Wiegand Formatlarında kullanılır. Sistem Site kodunu 
cihazdan otomatik olarak cihaz ekleme sırasında alır. Site kodu Cihaz koduyla benzerlik 
gösterir. Fakat Site Kodu düzenlenebilir ve  farklı cihazlara kopyalanabilir. Varsayılan değeri 0-
255 arasıdır. 

Toplam Bit Değerleri: Bu değerler Input formatına eş değerdedir. Toplam bit değerleri örneğin, 
giriş formatı Wiegand 26 olabilir  böylelikle, toplam bit değerleri 26 ‘dır. Eğer Girşi formatı 
Wiegand 34 ise toplam bit değeri 34 olabilir. Varsayılan değer 26’dır. 

Pulse Genişliği: Wiegand pulse mikrosaniyelerini ayarlayabilirsiniz. Değer 1-1000 arası değişir. 
Varsayılan değer 100 olarak hesaplanmıştır. 

Pulse Aralığı:  Wiegand pulse mikrosaniye aralığını belirler. Değer aralığı 1-10000 arası olabilir. 
Varsayılan değer 1000 olarak hesaplanmıştır. 

İçerik Girişleri: İçeriği seçebilir, Çalışan ID ve Kart ID seçilir. 

Çıkış İçerikleri: Çıkış içerikleri seçilebilir. Çalışan ID ve Kart ID seçilir. 

Giriş Formatı: Wiegand giriş formatını belirler. 

Standalone SDK Makinesi Siyah & Beyaz Cihaz ekranı ve Renkli Ekran Cihazları içerir. Fakat 
Wiegand Giriş formatı farklılık gösterebilir. 

(o) Wiegand Giriş formatı Siyah ve Beyaz olan bir cihaz; 

 

Wiegand giriş formatı Siyah Ve Beyaz cihaz içeriği OEM kodu( Wiegand 26 için ayarlanması 
gerekmez fakat Wiegand 37 veya 34 için gereklidir).  Tesis Kodu (cihaz numarası veya site 
koduna eş değerdir). ID numarası(kullanıcı seri numarası) ilk harfi( büyük harf veya küçük 
harfler farklılık gösterir) formda, ofiOFI küçük harflerin anlamı farklı(Farklı) büyük harfler 



eşit(Eşit) Oo anlamı OEM koduna eş değerdir. Ff anlamı ise Tesis Kodu yani ID numarası 
anlamına gelir.  

Aşağıdaki tanıtımda standart Wiegand 26 Giriş Formatı olan PFFFFFFFFFFFFFFFIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiP 
Tesis kodu 1 ID numarası 1 olan örnek verilmiştir; 

 

(o) Wiegand Giriş Formatı Renkli Olan Cihaz 

 

Düzenlenmiş formatta iki karakter bulunur: veri bitleri ve parite bitleri. Bu iki karakter ayrı olarak 
tanımlanmalıdır. Veri bitleri ikili bit çıkışlarını Wiegand tarafından gerçekleştirilirken ayrıca her 
bitin anlamını ifade eder. 

Veri bit çıkışları Wiegand tarafından yapıldığında Kart numarası(C) Site Kodu(s) Tesis Kodu(f) 
Üretici Kodu (m) Ayrı Bitler(p) 

Parite Bitleri parity modunu belirler. Verinin bitler arasındaki doğruluğunu gösterir. Bu parite 
bitleri Farklı pariteler ve Eşit pariteler olarak veya hem farklı parite ve eşit parite olarak 
seçilebilir. 

Burada bire-bir karşılık verme ilişkisiyle veri bitleri arasında ve parite bitleri arasında veri akışı 
olur. 

 



6.5.2 Wiegand Girişi 

Otomatik eşitleme, varsayılan format ve Kullanıcı tanımlı format olarak konfigürasyonu 
yapmakta özgürsünüz. Otomatik eşleme varsayılan ayar formatıdır. 

6.5.3 Wiegand Çıkışı 

Varsayılan format ve kullanıcı tanımlı formattır. 

6.5.4 Önceden Tanımlanmış Wiegand Formatı 

[Geçiş Kontrol > [Wiegand Format] ve ardından arayüzde aşağıdakiler yapılmalıdır, 

 

Yeni arayüz ekleme aşağıdaki gibidir; 

 

 

Wiegand26 ele alındığında ve Wiegand34 örnekleriyle beraber aşadaki üç arayüz karşımıza 
gelir; 



 

 

 

 

 

Seçim yapıldıktan sonra Wiegand giriş ve Çıkışın kapı için seçildiğnden emin olmalısınız. 
Ardından [OK] tuşuna basınız. Wiegand formatı konfigürasyonu başarıyla cihaza aktarılacaktır,  
Wiegand giriş ve çıkış konfigürasyonu tamamlanır. 

 



6.6. Kilitleme Ayarları 

Kilitleme ayarları iki veya daha azla kilidin tek geçiş kontrol paneline ait olduğunda 
gerçekleştirmek mümkündür. Bir kapı açıldığında diğerleri kapalı kalır. Böylelikle tek kapıyı 
diğerleri kapalı olduğunda açabilirsiniz. 

Kilitleme ayarlarından önce lütfen geçiş kontrol panelinin ait olan kapı sensörüne bağlı 
olmasına dikkat ediniz. Kapı sensörü NC ve NO bağlantısının yapıldığından emin olunuz. 

Kilitleme ayarı eklemek: 

1. [Geçiş Kontrol] > [kilitleme] > [Ekle] sırasıyla seçildikten sonra kilitleme ayarları düzenleme 
arayüzüne girilir. 

 

 

2. Kilitleme ayarlarını görüntülemek için cihazı seçiniz. Sadece tek cihaz kilitleme ayar 
kayıtlarına yanıt verebilir. Ekleme yaparken kilitlemesi gerçekleşen cihazlar aşağı doğru açılan 
listede gözükmez. Kilitleme bilgileri silinirken yanıt veren cihazlar aşağı açılan listede gözükür. 
Ayarlar sayfası cihaz tarafından kontrol edilen kapı sayısına göre değişiklik gösterir. 

Tek kapı kontrol panelinde kilitleme ayarı mevcut değildir. 

İki kapı kontrol panelinde 1-2 kapı kilitleme ayarı vardır. 

Dört kapı kontrol panelinde 1-2 kapı kilitleme 3-4 kapı kilitleme, 1-2-3 üç kapı kilitleme, 1-2-3-
4 dört kapı kilitleme ayarı mevcuttur. 

3. Kilitleme ayarı seçildiğinde,  çoklu kilitleme sürücüleri seçilebilir kapılar birbirini takip 
etmediği sürece problem yaşanmaz. Ayarlar yapıldıktan sonra eklenen kilitleme ayarları aşağı 
açılan listede gözükeçektir. 

Örneğin, 1-2-3-4 dört kapı kilitleme seçildiğinde, 3 numaralı kapıyı açmak istiyorsanız 1,2 ve 4 
kapalı olmalıdır. 

6.7 Anti-Passback Ayarları 



Mevcut anti-passback ayarları giriş ve çıkış anti-passback olarak ayarlanır. Özel durumlarda 
bir kişinin kapıya giriş ve çıkış yapması gereklidir. Örneğin bir kişi kapıya açan kişiyi takip edip 
girmek istediğinde kapı bunu engeller. Kart okutma işlemi yapmadan giriş ve çıkışlar 
engellenmiş olur. Bir kişi kart okutma işlemiyle giriş yaptığında ve bu kartı başka birine teslim 
ettiğinde  diğer kişinin giriş yapması engellenmiş olur. Kullanıcı bu işlemi ayarlardan aktive 
edebilir. Bu işlev normal olarak hapishanelerde, askeri alanlarda, ulusal defans, bilim 
laboratuarlarında, banka kasalarında kullanılır. 

Anti-passback ayarları ekleme: 

1.[Geçiş Kontrol Sistemi] > [Anti-passback ayarı] > [Ekle] anti-passback ayarı düzenleme 
arayüzü. 

2. Cihazı seçin[N-Kapı kontrol paneli] çünkü tek cihaz anti-passback kayıt ayarına yanıt 
verebileceği için ekleme yaparken, anti-passback ayarlarına sahip cihazlar aşağı açılan listede 
gözükmeyebilir. Silme işlemi sırasında anti-passback bilgisine yanıt veren cihaz aşağı açılan 
listede karşınıza çıkacaktır. Ayarlar kapı tarafından kontrol edilen cihaz sayısına göre değişir. 

Anti-passback okuyucular ve kapılar arasında ayarlanabilir. Kart sahibi Kapı A tarafından giriş 
yapıp, B kapısından çıkış yapmalıdır. Bu işlev kanal ve bilet yönetiminde kullanılır. 

Anti passback ayarları tek kapı kontrol paneli:  Anti-passsback kapı 1 ve okuyucu arasında. 

Anti-passback kontrolörü 

İki kapılı kontrol paneline ait anti-passback ayarları 

 

 

Dört kapılı kontrol paneline ait anti-passback ayarları 



 

Not: Yukarıda belirtilen okuyucu Wiegand okuyucunun bağlı olmasına ve geçiş kontrol paneli 
ve inBIO okuyucunun aktif olmasından sonra gerçekleşir. 

Standalone SDK Makinesi anti-passback  

 

 

3. Anti-passback seçilir (Master Giriş/Çıkış Durumu seçilmeli, cihaz Standalone SDK Makinesi 
olduğunda) bir seçenek işaretlenmeli(anti-passback kapı tekrarı olmadan ve okuyucu çoklu 
seçimleri) [OK] tıklandıktan sonra ayarlar tamamlanır. Eklenen anti-passback ayarlarını şimdi 
listede görebilirsiniz. 

6.8 Linkage Ayarları 



Linkage ayarları, olay görüntülendiğinde veya meydana geldiğinde, geçiş kontrol sistemine 
bağlı cihazın giriş noktasında linkage hareketi oluşur. Bu olay Kontrolün belirli çıkı noktasında 
doğrulama, açma, alarm ve sistemin hariç kılma listesinde listelenir. Kullanıcı tarafından 
raporlarda görüntülemek mümkündür. 

Linkage ayarı ekle: 

1.[Geçiş Kontrol Sistemi] > [Linkage Ayarı] > [Ekle] linkage ayarını görüntüle 

2. Giriş linkage ayarı ismi (giriş linkage ayarı cihaz seçilmeden önce girilmelidir). Cihaz 
seçildikten sonra yanıt vericek linkage ayarı oluşur. (Sistem öncelikle cihazın bağlı olup veya 
olmadığını kontrol eder harici cihaz parametrelerini okumaya başlar; aux giriş sayısı, çıkış 
sayısı, kapı sayısı ve okuyucu sayısı gibi. Sistem harici mevcut cihaz parametrelerini bulamaz 
ise kullanıcıya anti-passback başarısız olduğu uyarısını verir.) 

 

Alanlar aşağıdaki gibidir; 

Tetikleme Kondisyonu: Linkage olay tetiklendiğinde, alarm iptali, açık aux çıkışı, kapalı aux 
çıkışı ve cihaz başladığında gibi olayların tetikleme kondisyonunu açıklar. 

Giriş noktası adresi: Herhangi, Kapı 1, Kapı 2, Kapı 3, Kapı 4, Aux Giriş 1, Aux Giriş 2, Aux Giriş 3, 
Aux Giriş 4, Aux Giriş 9, Aux Giriş 10, Aux Giriş 11, Aux Giriş 12(belirlenmiş girş noktası 
belirlenmiş cihaz parametresine göre olmalıdır). 

Çıkış noktası adresi: Kilit 1, Kilit 2, Kilit 3, Kilit 4, Aux Çıkış 1, Aux Çıkış 2, Aux Çıkış 3, Aux Çıkış 
4, Aux Çıkış 6, Aux Çıkış 8 , Aux Çıkış 9, Aux Çıkış 10 

Hareket Türü: Kapalı, Açık, Normalde Açık. Varsayılan kapalıdır. Açmak için röle süresi 
ayarlanmalı veya Normalde Kapalı Seçilmelidir. 

Röle: Röle aralığı 1s~254 s arası değişir. 

3. Düzenleme yapıldıktan sonra [OK] tuşuna basın ve ayarları kayıt edip çıkabilirsiniz. Eklenen 
linkage ayarı listede görülebilir. 



Eğer sistemde belirli kapı veya aux giriş noktasına ait tetikleme kondisyonu bulunan bir cihaz 
ayarlanmış ise giriş noktası kullanıcıya ekleme (düzenleme) gibi seçeneklere izin vermez. 
Linkage ayarı kayıtları cihazın ve tetikleme kondisyonu  aynı fakat giriş noktası “herhangi” 
olduğunda bu durum geçerlidir. 

Kısacası cihaz ve tetikleme kondisyonu aynı olan sistemde linkage ayar kayıtları tetikleme 
noktası “herhangi” olan sistem kullanıcıya ekleme ve düzenleme gibi seçeneklerde izin 
sağlamaz. Linkage ayar kayıtları giriş noktası belirli bir kapı ve aux girişi için geçerlidir. 

6.9 Kart Normal Giriş 

Kartlı Normal Açma işlemi: Belirli aralıklarda ilk doğrulama sağlandıktan sonra kartlı ilk açılış 
seviyelerinde kapılar normalde açıktır. Geçerli aralık dolduğunda otomatik olarak kapanır. 

Kullanıcı ilk kart Normal Açılış ayarını belirli bir kapı için ayarlayabilir. Ayarlar kapı, kapı açılış 
time zone ve personel ilk Kartla Normal Açma seviyesini kapsar. Kapı çoklu time zonelarına ait 
Kartlı normal açma ayarlarını barındırabilir.  Arayüzün sağ kısmında arama yapabilir personelin 
ilk kartla normal kapı açma ayarlarını görebilir ve mevcut personeli silebilirsiniz böylelikle 
personel ilk-kartla Normal açma seviyesine sahip olamaz. 

İşlemler Aşağıdaki Gibidir; 

1. [Geçiş Kontrol Sistemi] > [İlk-kart Normal] ilk kart normal açılış arayüzü gösterilir. 

2.[Ayarlar] > [Kapı Ekle], İlk-kartla Normal açılış Time zone seçilir ve [OK] tuşuna tıklandıktan 
sonra ayarlar kayıt edilir. 

 

3. Kapı seçilir, ardından [Personel ekle] Personelin İlk kartla Normal Kapı açma seviyesi 
belirlenir. [OK] tuşuna tıklandıktan sonra ayarlar kayıt edilir ve çıkış yapılabilir. 

6.10 Çoklu-Kartla Açma 



1.Çoklu Kartla Açma Personel Grupları: 

Personel gruplama işlemi Çoklu-kartla açma sırasında kullanılır. 

(1) [Geçiş Kontrol Sistemi] > [ Çoklu Kartla Aç] >[Çoklu Kart Personel Grupları Aç] > [Ekle] 
aşağıdaki arayüz karşınıza gelir; 

 

Grup adı: Herhangi bir kombinasyon olabilir maksimum 50 karakterdir. Mevcut aktif grup adı 
olamaz. 

Standalone Cihaz Parametreleri 

Grup Numarası: Cihaz içeriğindeki personel grubuna ait ID numarası. 

Doğrulama Türü: Standalone SDK makinesine ait doğrulama türü. Bunlar, parmakizi, kart 
olabilir. 

TimeZoneGrubu: Timezone grubu, Timezone tanımlanmamış Timezone ID  aşağı açılan 
menüde gösterilmez. 

Düzenleme yapıldıktan sonra [OK] tuşuna tıklayıp geri dönebilir ve eklenen çoklu kart ama 
personel grupları aşağı açılan listede görülebilir. 

(2) Grup seçiniz ve [Takım Personeli Ekle/ add a team personnel] böylelikle gruba personel 
ekleyebilirsiniz; 



 

(3) Ardından seçim yapıldığında ve personel eklendiğinde [OK] tuşuna tıklayıp kayıt edilir ve geri 
dönebilirsiniz. 

2.Çoklu Kartla Açma: 

Personel için seviyeler ayarlanır. [Çoklu Kart Açma Personel Grup ayarları] 

Bu işlev özel operasyon erişim durumlarında aktive edilmelidir. Kısacası, kapı sadece çoklu 
kişiler tarafından aynı anda doğrulama yapıldığında açılır. Herhangi bir kişi bu kombinasyonun 
dışında doğrulama yaparsa prosedüre engel olur. Başarısız işlem ardından 10 saniye 
beklemeniz gerekir.  

Çoklu-Kart ile Açma kombinasyonu birden fazla personelin Çoklu-kart açma personel 
gruplarına ait operasyonlardır.  

 

Çoklu Kart Açılış Ayarları: 

(1) [Geçiş Kontrol] > [Çoklu Kartla Açılış] > [Ekle] ardından karşınıza Çoklu-kart Açılış arayüzü 
açılır; 



 

 

Kombinasyon Sayısı: Cihazdaki kombinasyon ID sayısıdır. 

(2) Çoklu kartla açılış yapıldığında kapıyı açmak için toplam kişi sayısı 5 olabilir. 

Grubun içindeki mevcut kişi sayısıdır. Kombinasyonlu kapı açmak için kişi sayısı seçilir 
ardından [OK] tuşuna tıklayıp düzenleme tamamlanır. 

6.11 Gerçek Zamanlı Takip 

Gerçek zamanlı olayların takibini yapmanızı sağlar. Bu ekranda geçiş kontrol paneline ait 
kapıları gerçek zamanlı görüntüleyebilirsiniz. Normal olaylar ve sıradışı olaylar(alarm 
durumları) görüntülenir. 

Toplu Monitörleme: 

Sistem varsayılan ayarlarda kontrol panellerine bağlı bütün kapıların monitörlemesini 
gerçekleştirir. 

Uzaktan Açma/Kapama: Mevcut işlevler arasında tekli kapı ve mevcut kapıyı uzaktan açma 
özelliği yer alır. Tekli kapı işlevinde, fare imleci kapı ikonuna getiriniz ardından [Uzaktan 
Açma/Kapama] seçilir. Bütün mevcut kapı operasyonlarında [Mevcut bütün kapıları kapat] Ana 
arayüzde işlevi tamamlamak için seçilir. 

Uzaktan kapı kapatıldığında, kapıya ait kendiliğinden açılma aralığı aktive edilir. BU varsayılan 
değer 15s olarak belirlenmiştir.  

Kapıyı kapatmak istiyorsanız, lütfen [Normal Açılış time zone Devre dışı bırak] seçiniz. 
Böylelikle diğer normal açılış time zone işlevlerinin kapıyı açmasını engelleyebilirsiniz. 
Ardından [Uzaktan Kapama] seçilir ve işlev tamamlanır. 

Bütün Alarmları İptal et: 



Arayüzde alarmı aktif kapılar belirdiğinde, sistem alarmı devreye girer. Alarmı iptal et seçilir, 
bütün kontrol panellerine bağlı alarmlar kapatılır. Alarmı iptal et başarılı olduğunda sistem 
otomatik olarak alarmı kapatır. 

 

Fare imleci kapı üzerine getirildiğinde, ilgili parametreler ve işlemler gösterilir:cihaz, kapı 
numarası, kapı adı, uzaktan aç ve uzaktan kapat gibi. İkonlar farklı renklerdeki durumları 
belirler. 

 

Personel Resim Görüntüleme: 

Eğer bir kişi gerçek zamanlı takip konusunda endişeliyse ve ilgili resim önceden ayarlandı ise, 
gerçek zamanlı takipte kişinin resmi görüntülenir. 

Olay Görüntüleme: 

Sistem otomatik olarak görüntülemesi yapılan cihaza ait olay loglarını toplar, buna dahil olarak 
geçiş kontrol olayları harici geçiş kontrol olayları (alarm olayları) 

Alarm olayları kırmızı olarak görüntülenir. Sıradışı olaylar alarm olayları tarafından hariç tutulan 
kategoridekiler turuncu renkte görüntülenir. 

Normal olaylar yeşil renkte görüntülenmektedir. Mevcut olay görüntüleme arayüzünde geçmiş 
kayıtlar en üsttedir. Kullanıcının vakit kaybetmeden hızlı biçimde logları görüntülemesine 
olanak tanır. 

6.12 E-Harita 

E-harita kullanılmadan önce kullanıcı öncelikle sisteme haritayı eklemelidir. Başarılı biçimde 
ekleme yapıldıktan sonra kullanıcı kapı ekleyebilir, zoom-in, zoom-out gibi işlevleri harita 
üzerinde gerçekleştirebilir. 



Harita Ekle ve Harita Sil:  Kullanıcı isteğe bağlı harita ekleyip veya silebilir. 

 

Harita Düzenle: Kullanıcı harita adını değişebilir, haritayı değiştirebilir veya haritanın ait olduğu 
bölgeyi düzenleyebilir ve değiştirebilir. 

Harita Ayarla(kapılar dahil): Kullanıcı haritaya kapı ekleyebilir veya mevcut durumdaki kapıyı 
kaldırabilir. ( Kapı ikonuna sağ tıklanır ve [Kapıyı kaldır] seçilir) veya kapıyı düzenleyebilir ve  
kapının pozisyonu düzenlenebilir. 

 

6.13 Okuyucu Ayarları 

Okuyucu Adı Düzenleme 

[Geçiş Kontrol] > [Okuyucu Ayarları] okuyucu seç. [Düzenle] ardından okuyucu ismi girilir. 



 

Okuyucu İsim Logları 

Okuyucu seçiniz ardından İşlem Loglarına tıklayın, okuyucuya ait logları görebilirsiniz. 

6.14 Aux Ayarları 

Aux in/Çıkış isim düzenleme 

[Geçiş Kontrol] > [Aux Ayarları], aux seçiniz, [Düzenle],  ardından Aux In/Çıkış adı girilir. 

 

Aux seçiniz, ardından Loglar kısmına tıklayın böylelikle aux giriş/çıkış isimlerini görebilirsiniz 

. 



7. Geçiş Kontrol Raporları 

İçeriği, [Güne ait olaylar], [Son üç güne ait olaylar], [Bu haftaya ait olaylar], [Geçen haftaya ait 
olaylar], [Harici olaylar] raporları görüntülenir.Bu ekrandan Hepsini dışa aktar ve belirli süreden 
sonra dışa aktar seçilebilir. Kullanıcı ilgili cihaz verilerine ait geçiş kontrol raporları, kart 
doğrulama bilgileri, kapı işlevi bilgiler ve normal kartla giriş bilgilerine erişebilir. 

7.1 Güne Ait Olaylar 

[Raporlar] > [Güne Ait olayları], takip edilen arayüzde görüntülenir. Geiş kontrol olay loglarını 
gösterir. 

 

7.2 Harici Olaylar 

[Raporlar] > [Harici Olaylar] geçiş kontrol harici olay kayıtlarını gösterir. 

 

Ayrıca belirli kondisyonlara ait geçiş kontrol anormal olaylarını görüntüleyebilirsiniz. Buna 
örnek olarak “Cihaz adı” arama kısmına yazılarak ilgili harici kayıtları aşağıda görebilirsiniz; 



 

Geçiş kontrol harici olay loglarını sil: listedeki geçiş kontrol harici olaylarını siler. 

Gerçek-Zamanlı Kapı Durumu Takibi: Sistem gerçek zamanlı olay takibi yapabilir, elektronik-
haritayı görüntüleyebilir. 

Kapı İşlevleri: Fare ikonu kapı pozisyonuna yürütüldüğünde sistem otomatik olarak işlevi kapı 
durumuna göre filtreler. Kapı durumlarını popup menüde gösterir. Kullanıcı uzaktan kapıyı açar 
veya kapatır, alarmı iptal edebilir, vb. 

7.3 Özel Raporlama 

Bu işlev görüntüleme ve dışarı aktarma olarak kombine edilebilir. 

7.3.1 Özel Rapor ekle 

[Raporlar] > [özel raporlar] > [Ekle] 



 

Cihaz bilgilerini sol ekranda görüntüleyebilir, sağdaki menüye aktarmak için “>” tuşuna 
tıklayabilirsiniz. [OK] tuşuna tıkladıktan sonra ayarları aktive edebilirsiniz. (“<” anlamı sola 
aktar, “>>” ve “<< hepsini aktarmak anlamına gelir). 

7.3.2 Raporları Görüntüleme 

[Raporlar]>[özel raporlar] > [Raporları Görüntüle], 

 

Arama terimleri ayarlayabilirsiniz, [Raporları Görüntüle] raporu görmek için tıklanır, [Dışa Aktar] 
raporu dışarı aktarır. 



8. Zaman & Devam Kontrol 
Lütfen ilgili kapı veya daha fazlasını devam kontrolu kullanmadan önce [Geçiş Kontrol] > [Kapı 
Ayarı] seçin, aksi takdirda raporda görüntülenmez. 

8.1 Sistem 

[Sistem]>[Genel]] takip edilen sayfalar görüntülenir. 

 

Fazla mesai ayarları:  Fazla mesai seviyeleri 1,2 ve 3 farklı uzunlukta çalışma saatlerine göre 
ayarlanır. Haftasonu fazla mesai süresi haftaiçi çalışma saatine eklenir. Eğer haftaiçi çalışma 
süresi normal çalışma saatinden az olursa. 

Üç farklı fazla mesai türü ayarlayabilirsiniz. 

Seviye 1 , Seviye 2, Seviye 3 olarak belirlenir. 

8.2.1 Firma Yönetimi 

Firmanıza ait organizasyon yapısını belirtmeniz gereklidir. Çalışanları yönetmeden önce firma 
profilini Firma menüsünden ayarlayabilirsiniz. 

“Firmalar/Companies” tıklandıktan sonra firma/company yönetimi ekranına karşınıza çıkar. 



 

Adım 1: Genel Parametreler. 

Şirket Kodu: Sistem tarafından otomatik belirlenir. 

Şirket Adı : Şirketinize ait isim belirlenir. 

Logo: Şirketinizin logosu. 

Şirkete ait adres bilgisi, parametreleri Adres, Şehir,İlçe, Fax, Email, Posta Kodu, Telefon, Website 
olarak belirlenir. 

Adım 2: Tatil Ayarları. 

Tatil ayarları tesisin devam kontrol hesaplamasına girer. 

“Tatil” tıklandıktan sonra aşağıdaki sayfa karşınıza çıkacaktır. 



 

“Items” seçildikten sonra tatilleri ayarlayabilir aşağıdaki menüde görebilirsiniz: 

 

 

“+” tatil ekle, ve tatil adını girebilir. Bütün gerekli tatiller girildikten sonra. Tatil Türü düzenleme 
sayfasını kapatabilirsiniz. 

2. Tatil periodunu belirle. 

Eğer bir süre belirlemek istiyorsanız tarih kısmına tıklayabilir tarih tablosu kısmından 
vardiyaları ayarlayabilirsiniz. Çoklu tarih seçmeniz gerekirse, ctrl tuşuna basılı tutup tarihleri 
farenizle sürükleyip gerekli aralıklara bırakabilirsiniz. 



3. Çalışma Süresini Ayarla. Çalışanların belirli tatil günlerinde işte bulunuyorsa 

 Bu özelliği seçebilirsiniz. Ardından maaş hesaplama kısmına gelebilirsiniz. 

Belirli parametreler seçildikten sonra [Günlere ekle] eklenene tatiller soldaki listede görülebilir. 

 

8.2.2 Personel Devam Raporu 

Personel devam raporu tıklandıktan sonra aşağıdaki sayfa karşınıza çıkacaktır. 

 

 

 

9. Sistem Ayarları 
Sistem ayarlarının ana işlevleri arasında sistem kullanıcıları atayabilirsiniz. Ayrıca kullanıcı 
rollerini bu menüden konfigüre edebilirsiniz. Veritabanı yönetimi, yedekleme, tanımlama, sistem 
parametreleri ayarları ve işlem logları gibi. 

9.1 Kullanıcı ve Rol Yönetimi 

1. Rol Yönetimi 



Günlük kullanımda süper kullanıcı yeni rollere sahip kullanıcılar eklemek isteyebilir. Her 
kullanıcıya ait farklı ayarlar, kullanıcıların farklı seviyelere sahip olması gruplandırılarak 
yapılabilir. Bu roller belirli kullanıcılara verilir. Detaylı olarak beş büyük işlevsel modül bulunur. 
Personel, cihaz, geçiş kontrol ve sistem ayarları. Sistemin varsayılan super kullanıcısı bütün 
seviyelere sahiptir. 

Rol Ayarları adımları: 

(1) [Ekle] rol ayar arayüzüne girmek için; 

 

 

(2) Rol adı girilebilir, istediğiniz rol ayarını girebilirsiniz. Kutuları işaretledikten sonra 
kullanıcılara ait konfigürasyonlar tamamlanır. 

(3) Ayarlardan sonra [OK] tuşuna tıklayıp listeyi kayıt edebilir ve geri dönebilirsiniz. Listede 
kayıt edilen rol ayarları görülür. 

2. Kullanıcı yönetimi: 

Yeni kullanıcıları sisteme ekleme ve rolleri ayarlamak için kullanılır( seviyeler ) 

Kullanıcı Ekle 

1. [Ekle] tıklandıktan sonra, yeni kullanıcı bilgileri, [*] ile belirtilen kısımlar doldurulması zorunlu 
alanlardır. 



 

Kullanıcı Adı: 50 karakteri geçemez. Sadece harfler, sayılar ve karakterler olabilir. 

Şifre: 4 haneden fazla olmalı ve 18 haneden düşük olmalıdır. Varsayılan şifre 111111. 

Çalışan Durumu: Kullanıcının admin sitesine yetkisi olduğunu veya olmadığını gösterir. 

Rol:  Kullanıcıların rol seçmesi gerektiğini gösterir. Önceden ayarlanmış rol konfigürasyonuna 
göre kullanıcı yetki seviyelerine sahip olur. 

Mevcut kullanıcıyı düzenlemek için: [Düzenle] kullanıcı adı ve düzenleme arayüzüne giriş 
sağlanır. Düzenleme tamamlandıktan sonra [OK] tuşuna tıklayın ayarları kayıt edip geri 
dönebilirsiniz. 

9.2 Veritabanı Yönetimi 

Sistemin anasayfası veritabanı yedekleme geçmişini görüntüler.  Sistem veritabanı yedekleme 
geri yükleme gibi işlevlere sahiptir. 

9.2.1 Veritabanı Ayarla 

Bu işlevin ana amacı veritabanı değiştirmek içindir. Sistem veritabanı varsayılanı MS Access 
olarak belirlenmiştir. Eğer MS SQLServer veritabanına değiştirilmek gerekiyorsa, boş bir 
veritabanı oluşturulmalıdır. Buna ait script dosyası sqlserver.sql kurulum CD içeriğinde 
mevcuttur. 

[Sistem]> [Veritabanı Yönetimi] > [Veritabanı Bağlantısı] ardından takip edilen arayüze girilebilir, 
Veritabanı seçilir ve [Devam] tıklanır. Microsoft SQL Server. Ardından Veritabanına ait gerekli 
bilgiler doldurulur ve [OK] tıklanır. Sistemi yeniden başlatmanız gereklidir. 



 

9.2.2 Veritabanı Yedekeleme 

Periyodik olarak sistem veritabanı güvenlik açısından yedekler. Yedeklenmiş veriyi kullanmak 
için kolaylıkla geri yükleme yapabilirsiniz. 

[Sistem] > [veritabanı Yönetimi] >[Veritabanı Yedekleme] veritabanı yedekleme işlemi 
gerçekleştirilir. 

9.2.3 Veritabanı Geri Yükleme 

[Sistem] > [Veritabanı Yönetimi] > [Veritabanı Geri Yükle] > [Aç] başarılı biçimde yedeklenmiş 
veritabanı listeden seçilir. Pop-up ekranda [evet] tıklandıktan sonra sistem yeniden başlatma 
gerekebilir. Veritabanı işlemi başarıyla devam edecektir. 

9.2.4 Veritabanı Yedekleme Yolu Konfigürasyonu 

[Sistem] > [Veritabanı Yönetimi] > [Veritabanı Yedekleme Yolu Ayarla] düzenleme arayüzü 
karşınıza çıkar: 

 

[Arama] yapıldıktan sonra yedekleme yolu seçilir, [Kaydet] seçildikten sonra çıkış yapılabilir. 

9.3 Veritabanı Tanımlama 

Veritabanı tanımlama işlemi veriyi geri yüklemek için kullanılır. Tanımlanmış veri 
veritabanından silinir. Lütfen bu işlemi yaparken dikkatli olun! 

[Sistem] > [Sistem Init] enter tuşuyla arayüz düzenleme ekranına girilir, bir veya daha fazla 
veritabanı seçilir, ardından  [OK] tuşuna tıklayıp tanımlama tamamlanır ve geri dönülebilir. 



 

 

9.4 Sistem Parametre Ayarları 

[Sistem] >[ Sistem Parametre Ayarları ] aşağıdaki arayüzü görebilirsiniz. Kullanıcı girişleri 
istediği gibi düzenleyebilir. Bunun dışında, tekrar bağlantı ve font ayarları yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


