1. Revize formátu Wiegand - přechod z 26bit na 34bit
2. Dodatečně vytvořené číslo portu a typ modelu pro IP kameru
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Manuál rychlé webové konfigurace WEBPASS
1.Jak se dostat na WEBPASS webovou ovládací stránku:
Ujistěte se, že WebPass IP čtečka a Internet jsou řádně připojeny. použijte programový
nástroj SEMACSearch, aby prozkoumal veškeré připojené WebPass IP čtečky ve stejném
LAN segmentu.

•

Představení programu SEMACSearch

Klikněte dvakrát na SEMACSearch program pro otevření následujícího okna:

v okně programu SEMACSearch se zobrazí veškeré připojené WebPass IP čtečky ve
stejném LAN segmentu se všemi informacemi: Terminálové ID/ jméno modelu/ IP adresa/
Subnet Mask (podsíťová maska)/ Gateway(brána)/ adresa mac/ softwarové IP.
Kliknutím na jakoukoli jednotlivou ze zobrazených WebPass IP čteček ze seznamu se vám
zobrazí veškeré individuální informace o dané WebPass IP čtečce.

Každá WebPass informace může být upravena: IP adresa, Subnet mask (podsíťová
maska),Gateway (brána),Softwarové IP,Softwarový port, Terminálové ID.
Kliknutím na alter(změnit) aktivujete modifikaci k jednotlivé WebPass IP čtečce, zobrazí se
vám též info o tom, zda změna proběhla úspěšně (success) či ne:

Klikněte na tlačítko refresh (obnovit) pro obnovení informace a pro potvrzení, zda byly
modifikace provedeny správně. Kliknutím na exit(odejít) zavřete nástroj SEMACSearch.
Pro vstup na WEBPASS webové stránky existují dva způsoby:
1. Dvojitým klikem na nástroj SEMACSearch
2. Použijte Internet Explorer s IP WebPass čtečky
Mac adresa nemůže být modifikována.
Neduplikujte ID terminálu.

Jak nastavit jazyk ovládání webu? Výchozím jazykem je angličtina
Kliknete na nastavení terminálu (setup terminal)
konfigurace terminálu
(terminal configuration)
jazyk webu (web language)
rolujte v menu a
vyberte možnost „Ostatní“ (others)
uložit (save)

WEBPASS bude restartován, pak klikněte na tlačítko refresh(obnovit) a stránka ovládání
webu bude změněna do čínštiny.

Konfigurace terminálu v čínském formátu:

3. Jak zaregistrovat nového uživatele?
Existují dva způsoby registrace:
1. Ručně přidat číslo karty přímo přes ovládání webové stránky
2. Použijte kartový dekodér (EM-302) pomocí kterého vložíte číslo karty do WebPass
systému.
(1)Ručně přidat číslo karty :
REGISTRACE JEDNÉ KARTY:

Skrz stránku ovládání WEBPASS
zatrhněte „single“ (jednotlivá)
uživatele

save (uložit)

(přidat nového uživatele)
uživatelské ID (1~20000UŽIVATELŮ)

číslo karty

Klikněte na View User List (Zobrazit seznam uživatelů), abyste ověřili, jestli tato karta byla
zaregistrovaná:

Kontinuální registrace:
počet karetI(ks)
uživatelské ID
Zatrhněte „continuous“ (kontinuální)
ID karty, např. pokud má být zaregistrováno 1000 kater, musí být
(1~20000UŽIVATELŮ)
zadána hranice 1-1000

save (uložit)

Klikněte na View User List (Zobrazit seznam uživatelů), abyste ověřili, jestli proběhla
kontinuální registrace.

(2) Registrace karty pomocí kartového dekodéru
Ujistěte se, že dekodér karet je Wiegand 34bit. 34 bit je pro WEBPASS defoltní. Pokud je
formát čtečky dekodéru jiný, pak musíte nastavit dekodér na formát 34bit . Vstupte do
ovládání webu přes IP adresu WebPassu /chiyu.htm
Např. IP webpass ip čtečky je: 192.168.3.7, potom se bude stránka pro nastavení objevovat
pod 192.168.3.7/chiyu.htm

Jednotlivá registrace
PC připojeno ke kartovému dekodéru

jděte na stránku ovládání WebPass webu

add new user(přidat nového uživatele)
zatrhněte „single“ (jednotlivá)
nové
pohněte kurzorem na číslo karty uživatele(user card nr.)
uživatelské ID (1~2000)
dekodér zjistí číslo karty a vyplní ho do
vložte kartu do kartového dekodéru
příslušné buňky

Pro potvrzení, zda karta byla zaregistrovaná klikněte na seznam uživatelů( user list) pro
kontrolu informací zaměstnance s tímto číslem karty:

Kontinuální registrace:
Označte
(kontinuální)
zadejte počet karet, které chcete registrovat
uživatelské ID (1~20000)
pohněte kurzorem na uživatelské ID
vložte do
kartového dekodéru
číslo karty se objeví v políčku Číslo karty, např. při kontinuální
registraci 1000 karet : Uživatelské ID 2000-3000, číslo karty je 0040744438~40745437

Klikněte na seznam uživatelů, abyste zkontrolovali, zda 1000 karet bylo zaregistrováno:

4. Jak konfigurovat IP kameru
Vyberte
kamery

z lišty MENU
set (nastavit)

vyplňte IP IP kamery

číslo portu

typ IP

Po kompletním nastavení IP IP-kamery/ čísla portu./typu kamery, se bude na této obrazovce
ukazovat poslední zaznamenaný obraz, poté co byla karta ozářena kartovou čtečkou.

Pro další detaily ohledně konfigurace se prosím obraťte na manuál nastavení
WebPass IP čtečky.

