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Indledning
Denne installations- og brugervejledning vil hjælpe dig med hurtigt at få din nye iTR100 op at køre.
I vejledningens første afsnit beskrives hvordan terminalen monteres på væg og hvordan nødvendig
kabling foretages. Efter monteringen kontrolleres netværksopsætning og eventuelle tilpasninger
foretages. Herefter er iTR100 klar til brug.
Denne vejledning beskriver ikke i alle detaljer samtlige funktioner i iTR100. For uddybende beskrivelser
henvises til ”Help” siderne i iTR100 applikationen.
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Montering på væg

Fastgør monteringsskabelonen på væggen hvor iTR100 ønskes placeret. Bor de nødvendige huller og
placér netværkskabel og kabel til strømforsyning. Montér iTR100 med det vandtætte underlag og
metalpladen med fire skruer.

Netværkskonfiguration, kontrol og ændring.
Når iTR100 er tilsluttet strøm og netværk, åbn en internet browser og skriv i adresselinjen
http://iTR100:

Indtast administrator-kodeord for at logge på iTR100 (standardkodeordet er 1234):

Hvis logonsiden vises som ovenfor beskrevet, er installationen færdig, og du kan gå i gang med at
programmere iTR100.
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Hvis logonsiden ikke vises når du taster http://iTR100 i browseren kan du kontrollere og evt. ændre
netværksopsætningerne som beskrevet her:
Hvis din iTR100 har fået tildelt en IP adresse fra en DHCP server kan du tjekke den ved at trykke på
tast F8 på din iTR100, indtaste administrator-kodeord (standard er 105084) og trykke
(Tasterne
anvendes til at navigere.) Den tildelte IP adresse vises under overskrift ”DHCP
Mode”. Hvis dit netværk ikke har en DHCP server, eller hvis du af anden årsag ønsker at forsyne
iTR100 med en fast IP adresse, vælg ”Change to Static Mode” og indtast de nødvendige ændringer.

Efter kontrol og eventuel ændring af netværksværdier, indtast i din browser enten http://itr100
eller den numeriske IP adresse. Hvis loginsiden ikke vises må netværksopsætningen kontrolleres.
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Den første login
På login-siden indtaster du kodeord (standard er 1234, kodeordet kan ændres når du er logget på) og
klikker ”Enter”.

Figur 11: Login

Efter login vises en oversigt over hvilke medarbejdere der til stede og hvilke der er fraværende
(”Presence Indication Panel”, PIP):

Figur 12: PIP: “Presence Indication Panel”

Man kan altid returnere til denne oversigt ved at klikke på ”Timekort” ikonet.
(Medarbejderen “Peter Parker” er en fiktiv person, der kan oprettes til forsøg og test. Når iTR100
ibrugtages kan denne medarbejder redigeres eller slettes.)
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Muligheder og funktioner i iTR100
I det følgende gives grundlæggende beskrivelser af muligheder og funktioner i iTR100. Det anbefales
at udføre eksemplerne som beskrevet. Alle oprettede testdata kan efterfølgende slettes eller
redigeres.

Kort, “brikker” eller fingergenkendelse.
Hver medarbejder der skal registrere på iTR100 skal have
et proximity kort eller en “brik” (sidstnævnte kan f.eks.
sidde i en nøglering). Kort eller brik holdes foran iTR100
som vist på billedet, hvorved registrering foretages.
Hvert kort har et unikt nummer, 8-12 cifre langt.
Nummeret er trykt på bagsiden af kort/brik. Nummeret
skal tilknyttes medarbejderen i stamdata, og dette kan
ske på to måder:

Figur 13A: Med kortlæser

1. Ved at taste nummeret i feltet “Kortnummer” i
stamdata.
2. Ved at holde kort/brik op foran terminalen mens
denne er sat i et særligt “mode”. Denne metode
beskrives mere detaljeret senere.
iTR100 med fingergenkendelse kan genkende personers fingre. Fingeren placeres over den
lysende flade i højre side af terminalen.
Det er en forudsætning at terminalen forinden har ”gemt” fingeren i tilknytning til en person.
Dette beskrives senere i denne vejledning.
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Modulet “Konfiguration”

Modulet ”Konfiguration” anvendes når man ønsker at foretage ændringer i iTR100’s
opsætning samt ved backup og firmwareopdatering af terminalen.

Her beskrives kun en enkelt funktion.
Justering af dato og tid
Åbn konfigurationsmodulet og klik på ”Dato og tid”.

Figur 14: Justering af dato og tid på iTR100

Her klikkes på knappen “Synkroniser”, hvorved dato og klokkeslæt fra den lokale PC overføres til
iTR100 terminalen.
Andre muligheder i modulet “Konfiguration”.
Der henvises til ”Help” siderne i iTR100 applikationen. Det anbefales at gennemføre eksemplerne i
denne vejledning inden de øvrige indstillinger i konfigurationsmodulet udforskes.
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Modulet ”Tidsplan”
Modulet “Tidsplan” anvendes til at oprette og redigere ugeprogrammer.

Figur 15: Ugeprogram (Eksempel)

Gennemgang af et eksempel
I dette afsnit gennemgås et eksempel på et ugeprogram, ”Ugeprogram (Eksempel)” med henblik på at
beskrive de mest anvendte funktioner. Ikke alle funktioner i ugeprogrammer beskrives. For yderligere
beskrivelser henvises til ”Help” siderne i iTR100 applikationen
Klik på teksten “Ugeprogram (Eksempel)” for at se en visuel repræsentation af ugeprogrammet:

Figur 16: Eksempel på et ugeprogram

Zoner
For hver dag i et ugeprogram defineres et antal “zoner”. En zone er et tidsrum med definerede startog sluttidspunkter for hvilket gælder specifikke regler for foretagne registreringer.
Eksempel: Registreringer foretaget i en ikke-betalt pausezone bliver ikke tillagt den daglige balance.
På skærmbilledet ovenfor vises hvilke zoner der kan defineres (Normal arbejdstid, pauser,
afrundinger, revisioner og fikstid).
Ugeprogram
Beskriver de enkelte dage i en arbejdsuge, fordelt på zoner. Her fastlægges f.eks. hvor lang den enkelte
arbejdsdag er, hvor mange pauser kan afholdes – og hvad er pausernes længde, i hvilke tidsrum
genereres overarbejde, osv.
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Zone “Normal arbejdstid”
Klik på en blå bjælke for at åbne en “Normal arbejdstid” zone.

Her fastlægges hvornår arbejdsdagen almindeligvis
starter og slutter. Desuden anføres mål/normtid for
dagen.

Figur 17: Normal arbejdstid

Pausezoner
Klik på en gul bjælke for at åbne en pausezone
En pausezone definerer start og slut på en pause.
Som udgangspunkt oprettes pauser som ikkelønnede (feltet ”Betalt?” er ikke udfyldt).
Hvis pausens varighed ikke angives (00:00) varer
pausen hele tidsrummet imellem angivne start- og
sluttider.
Hvis der er angivet en varighed kortere end
tidsrummet imellem start- og sluttider, kan en
pause af den angivne længde afholdes efter ønske,
dog inden for de angivne start- og sluttider.

Figur 18: Pausens varighed

Overtidszoner
Klik på en brun bjælke for at åbne en overtidszone.
En overtidszone definerer inden for hvilke(t)
tidsrum registreret arbejdstid optælles som
“overtid”. Der kan maksimalt defineres to
overtidszoner pr. dag.
Overtidszoner kan også defineres for dage, hvor der
ikke er defineret nogen normal arbejdstid (f.eks.
lørdag/søndag).

Figur 19: Overtidszone
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Fikstidszoner
Klik på en rød bjælke for at åbne en fikstidszone.
Det er ikke absolut nødvendigt at definere
fikstidszoner i ugeprogrammerne.
Registreringer i fikstidszoner genererer en
”afvigelse”.
Filosofien er, at fikstidszoner definerer de(t) tidsrum
hvor medarbejderen skal være til stede. Derfor bør
der ikke forekomme registreringer i fikstidszoner,
med mindre det f.eks. kræves at medarbejderne
registrerer sig ud/ind i forbindelse med rygepauser.
iTR100 kan udskrive en rapport over disse
“afvigelser”.

Figur 20: Fikstidszone
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Modulet ”Definitioner”

Her håndteres forskellige definitioner. I nærværende vejledning beskrives
”Stamdata”, ”Afdeling” og ”Fraværsårsager”.

Figur 21: Definitioner

Stamdata
Stamdata indeholder beskrivelsen af medarbejderne i iTR100. For hver medarbejder registreres navn,
kortnummer, ugeprogram og eventuelt et lønnummer.
Der kan i alt oprettes 50 medarbejdere i en iTR100 terminal. Hver ansat oprettes med et unikt ”Ansat
nr.”, som tildeles af iTR100.
Afdeling
Anvendes almindeligvis til at definere afdelinger i firmaet, som f.eks. “Salg”, “Værksted” osv., men
feltet kan i øvrigt anvendes efter ønske, eller man kan helt undlade at anvende det. Der er ikke nogen
fast grænse for hvor mange afdelinger der kan oprettes, så i teorien kan defineres og anvendes 50
forskellige afdelinger.
Hvis “Afdeling” skal benyttes i stamdata, anbefales det at oprette afdelingerne før stamdata oprettes.
Dette vil spare en del tid.
Fraværsårsager
Anvendes ved registrering af fravær på timekort. Der kan defineres så mange fraværsårsager som
det måtte ønskes. Hver fraværsårsag kan tildeles en farve – for hurtigere overblik i timekort – samt
en kode.
Redigering af stamdata
I vort eksempel arbejder Peter Parker i en afdeling med navnet “Freelancers”. Oplysning om dette
tilføjes stamdata som vist nedenfor.
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Figur 22: Stamdata

Klik på f.eks. Peter Parkers efternavn for at redigere hans stamdata.

Figur 23: Start redigering af stamdata

Vi kan nu redigere:

Figur 24: Stamdata under redigering

Indtast kortnummer fra et af de leverede kort. Foranstillede nuller indtastes ikke. (På terminal med
fingergenkendelse benævnes feltet PIN og det anvendes kun i særlige tilfælde.) Vælg afdeling og tast
lønnummer ”4711”. Indtast nummeret fra et af de leverede kort. Vælg ugeprogram “Ugeprogram
(Eksempel)”. Afslut ved at klikke på knap “Gem”.
Slutresultatet bør se ud som vist her:

Figur 25: Stamdata færdigredigeret

Nu er iTR100 klar til at Peter Parker kan registrere sin daglige arbejdstid. Det er nu tid at kigge på Peter
Parkers timekort.
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Modulet ”Timekort”
Ved klik på timekort ikonet vises PIP’en (Presence Indication Panel,
medarbejderoversigt). Timekort for den enkelte medarbejder vises ved at klikke på
den pågældende medarbejders navn.
Timekort skærmbillederne

Figur 26: PIP Panel

Klik på “Peter Parker” for at åbne hans timekort. Der kan klikkes på navnet i medarbejderoversigten
eller i listen til venstre.

Figur 27: Timekort

Det er muligt at se og redigere registreringer for indeværende samt foregående måned.

Klik på “Uge” rullemenuen og vælg den
ønskede uge.

Figur 28: Valg af uge i timekortmodul

Klik på “Registreringer” rullemenuen og
vælg antal registreringer pr. dag der skal
vises på skærmen.
Figur 29:Vis antal registreringer i timekortmodul
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Bemærk at der nu vises flere registreringer pr. dag:

Figur 30: Opsætning af timekortmodul

Brug af timekortet.
I eksemplet nedenfor er dags dato fredag den 8. juni 2008.
Peter Parker arbejdede mandag og tirsdag. Han havde en feriedag om onsdagen og torsdag var han
på kontoret indtil kl. 12.02, hvorefter han gik til møde ude i byen resten af dagen.
I dag fredag ankom Peter Parker klokken 8:30 og registrerede sig med sit kort.
I eksemplet er klokken nu 10:00 om formiddagen.

Figur 31: Et aktivt timekort

Registreringer fra dette eksempel findes ikke på den leverede iTR100. Registreringer ældre end
indeværende og foregående måned vil ikke kunne gemmes eller vises på terminalen, så i givet fald vil
det være nødvendigt at indtaste lignende registreringer i iTR100 for at afprøve eksemplet.
Bemærk: Testdata kan nemt slettes i timekortet ved at klikke på
registreringer.

ud for de enkelte

Daglig balance
Daglig balance er et tidsrum, udtrykt i timer/minutter, som beskriver dagens indsats i forhold til den
fastlagte norm. Hvis udført arbejde på en given dag er lig med den fastlagte norm, vil balancen være
nul. Hvis der er arbejdet længere end den fastsatte norm vil balancen være større end nul. Bemærk at
også korrekt registreret fravær tillægges balancen for den pågældende dag.
I eksemplet anvendes et ugeprogram som vist nedenfor. Med dette eksempel gennemgås og forklares
hvordan systemet beregner de værdier/balancer, der er vist:
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Figur 32: Et færdiggjort ugeprogram

Spørgsmål og svar.
En række spørgsmål kan besvares:

Hvorfor er dagens balance om mandagen 0:26?
Arbejdet morgen/formiddag:
Pause (frokost):
Arbejdet eftermiddag:
Arbejdet i alt:
Dagens balance:

3:31
0:30
4:56
3:31 + 4:56 = 8:26
8:26 – 8:00 = 0:26

Hvorfor er “Pause (frokost)” 0:30 og ikke 0:29?
Fordi den er defineret at vare 30 minutter og
den er ulønnet/ikke betalt.

Hvorfor er dagens balance om tirsdagen 1:30?
Arbejdet morgen/formiddag:
Pause (frokost):
Arbejdet eftermiddag:
Arbejdet i alt:
Dagens balance:

4:00
0:30
5:30
4:00 + 5:30 = 9:30
9:30 – 8:00 = 1:30

Hvorfor er “Arbejdet morgen/formiddag” 4:00 og ikke 4:05?
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Fordi normal arbejdstid starter klokken 08:00.
Kun arbejde udført i normal arbejdstid tillægges
balancen.

Hvorfor er dagens balance om onsdagen 0:00?
Arbejdet:
Fravær:
Dagens balance:

0:00
8:00
8:00 – 8:00 = 0:00

Hvordan håndteres fravær?
I princippet kan fravær registreres når det ønskes, men kun i iTR100’s timekortbilleder. Det er ikke muligt at
registrere fravær direkte på terminalen med kort eller ”tag”.
For at registrere et fravær klikkes på ikonen
i fraværskolonnen på timekortet.

En “rullemenu” med eksisterende
fraværsårsager vises.

Vælg den rette fraværsårsag og indtast længde
af fravær. Klik herefter på ”Indsæt”. Hvis
fraværet varer en hel dag angives varighed som
normen for den pågældende dag (i eksemplet
08:00).

Hvorfor er dagens balance om torsdagen -0:01?
Arbejdet morgen/formiddag:
Pause (frokost):
Arbejdet eftermiddag:
Fravær:
Arbejdet i alt:
Dagens balance:

3:59
0:30
0:00
4:00
3:59
4:00 + 3:59 – 8:00 = -0:01

Hvordan ses hvor lang tid der skal registreres for et fravær?
Dagens balance vises på timekortet i kolonnen
længst til højre. Hvis et fravær som det ovenfor
diskuterede skal registreres så dagens balance
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bliver nul, indtastes værdien fra dette
balancefelt (i eksemplet her altså 04:01).
Hvorfor er dagens balance om fredagen -8:00?
Peter Parker mødte kl. 08:30. Lige nu er klokken 10:00, så i princippet har Peter arbejdet 1:30. iTR100
beregner kun på tidspar og fravær. Dette betyder at på en almindelig arbejdsdag uden fravær vil dagens
balance blive opdateret ved næste registrering.
Ændring hhv. sletning af eksisterende registreringer.
Klik på den værdi, der ønskes ændret. For registreringer kan tidspunkt ændres. For fravær kan fraværsårsag
samt varighed ændres.

Klik på et tidspunkt for at redigere en
registrering. Afslut med klik på ”Opdater”.

Klik på en fraværsårsag eller –varighed for at
ændre. Afslut med klik på ”Opdater”.

Tryk på “Slet” ikonet for at slette en registrering
eller et fravær. Bekræft ved at klikke på ”OK”.

Prøv selv!
Efter denne gennemgang er du sikkert i stand til at udføre de fleste funktioner og opsætninger på
iTR100. Prøv for eksempel:





I modulet “Definitioner”, kig på eksisterende fraværsårsager og definér egne fraværsårsager.
Opret alle afdelinger der anvendes i firmaet. (Modulet ”Definitioner”)
Rediger stamdataeksemplet. Tilpas det, så det passer på en medarbejder i firmaet i stedet for
Peter Parker.
Vis og/eller udskriv rapporter i rapportmodulet.
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Ugeprogram assistenten.
Indledning
Det kan være svært at komme i gang med et nyt produkt; særligt programmeringen kan være præget
af en lang indlæringskurve.
Derfor er der i iTR100 indbygget en ugeprogram “assistent” som gør det nemmere at oprette
ugeprogrammer, en erfaringsmæssigt noget kompliceret del af konfigurationen af iTR100.
Der medfølger et eksempel på den leverede iTR100, men i denne del af vejledningen gennemgås
hvordan nye ugeprogrammer oprettes ved hjælp af ugeprogram assistenten.

Et andet eksempel på et ugeprogram
I det følgende oprettes et eksempel på et ugeprogram ved hjælp af ugeprogram
assistenten.
Klik på ”Tidsplan” linket og vælg herefter linket ”Ugeprogram assistent”.
Der dannes et program for en 40 timers arbejdsuge hvor alle arbejdsdage har den
samme opbygning.
Der vil være en ulønnet (frokost)pause med en varighed på 30 minutter. Pausen kan afholdes i
tidsrummet imellem 12:00 og 13:00.
Morgen og eftermiddag vil der være en betalt pause af 10 minutters varighed. Pauserne skal afholdes
på fastsatte tider.
Der opsættes en overtidszone.
Medarbejderne forventes at påbegynde arbejdet klokken 08:30.
Medarbejdere der møder i tidsrummet 08:31-08:34 vil først få medregnet arbejdstid fra klokken
08:35.

”Forbindelse timeout”

Inden vi begynder skal en vigtig ting nævnes.
En af opsætningerne i konfigurationsmodulet er ”Options”.
Her er i afsnittet ”Sikkerhed” vist en værdi for ”Forbindelse Timeout”.
Hvis browseropkoblingen til iTR100 er inaktiv længere end det anførte antal minutter, bliver brugeren
logget ud af iTR100. Dette er en ekstra sikkerhed mod at iTR100 kan anvendes af en uautoriseret
bruger. Efter sådan en timeout er det nødvendigt at logge på iTR100 med kodeord igen for at kunne
arbejde videre.
iTR100 opfatter tid brugt i Ugeprogram assistenten som inaktiv (fordi der ikke skiftes skærmbillede
undervejs). ”Forbindelse Timeout” bør sættes så højt at der er tid til at færdiggøre et ugeprogram med
assistenten. Ændringer i ”Forbindelse Timeout” træder først i kraft efter genstart af iTR100.
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Start Ugeprogram assistenten

Figur 33: Ugeprogram assistentens forside

Giv først ugeprogrammet et navn. Eksempler er “Funktionærer”, “Nathold” osv.
Klik på ”Start” og ugeprogrammet kan herefter oprettes som beskrevet nedenfor.
Definere normal arbejdstid
For almindeligt arbejde på daghold starter
døgnet normalt ved midnat.
Alle dage kan vælges ved klik på “Alle”.
Derefter kan dage, der ikke skal defineres,
fravælges ved et klik i boksen under dagen.
Klik for eksempel på “Alle”, og derefter på “Lør” og “Søn”. Herved vælges mandag – fredag.
Normen eller målet er det antal timer
medarbejderen skal arbejde pr dag. Et
almindeligt antal er 8 timer.
Som nævnt i starten forventes
medarbejderne at møde klokken 08:30
Den normale arbejdsdag slutter klokken
17:00.
Tider kan indtastes på flere måder:
 Klik på et time- eller minutfelt og indtast ønsket værdi.
 Anvend pil op og pil ned for at øge og mindske værdien i feltet.
 Anvend venstre pil eller højre pil (eller klik i feltet) for at flytte imellem time- og minutfelter.
Nu er normal arbejdstid defineret. Fortsæt til definition af overtidszoner ved tryk på Næste”.
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Definere overtidszoner

Vi går ud fra at medarbejderne kan have
overtid i tidsrummet 17:15-18:15.

I dette eksempel, hvor normal arbejdstid slutter klokken 17:00 vil tid imellem 17:00 og 17:15 blive
ignoreret ved beregning af udført tid.
Klik på “Næste” for at fortsætte til pausezoner.
Bemærk hvordan de allerede udførte
definitioner listes foroven. Sidste linje her
beskriver den igangværende definition.

Den grafiske repræsentation af de
definerede zoner opdateres løbende:

Hold musen over en bjælke i den grafiske
repræsentation for at se definitionen:

Anvend ikke browserens “Tilbage” knap for at kontrollere indtastede værdier, for herved nulstilles
de pågældende værdier og de må genindtastes.
Definere pausezoner
Frokostpausen er opsat således at
medarbejderen kan holde 30 minutters pause
i tidsrummet imellem 12:00 og 13:00.
Det er en ikke-betalt pause.
Det er i dette eksempel ikke muligt at afholde mindre end 30 minutters pause. Eks.: En
medarbejder registrerer klokken 12:01 og igen klokken 12:29, pausen registreres med 30 minutter.
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De andre pauser er betalte, men ligger på
faste tidspunkter.

Når pauser er defineret fortsættes med klik på “Næste”.
Definere afrundingszoner

I dette eksempel anvendes ikke
afrundingszoner. Der henvises til ”Help”
siderne i iTR100 applikationen for detaljeret
beskrivelse af afrundingszoner.

Definere revisionszoner

I eksemplet bliver alle registreringer
foretaget i tidsrummet 08:31 – 08:35
beregnet som om registrering er foretaget
klokken 08:35 (Feltet ”Ændring af
registreringer” er sat til værdien ”Opad”).
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Definere fikstidszoner

Op til fire fikstidszoner kan defineres pr. dag.
Registreringer i fikstidszoner vil generere
“afvigelser”, som kan ses i rapporten
“Afvigelser”
Hvis fikstidszoner ikke defineres vil ingen
registreringer blive betragtet som ”afvigelse”.

Fikstidszoner anvendes oftest for at gøre det nemmere at konstatere at medarbejderne er på
arbejde i disse tidsrum.
I eksemplet, hvor der er en pause 10:00 – 10:10 og en frokost pause i tidsrummet 12:00 – 13:00 vil
man kunne definere fikstidszoner imellem 08:30 og 10:00, og imellem 10:10 og 12:00.

I dette eksempel kan medarbejderne
foretage registreringer i tidsrummet 16:30 –
17:00 uden at generere afvigelser.

Bemærk at fikstidszoner ikke kan overlappe med andre zoner defineret i samme “bjælke”. I
eksemplet kan fikstidszoner ikke overlappe med pausezoner. Dette er også årsagen til at
Ugeprogram assistenten slutter med definitionen af fikstidszoner, det gør det nemmere først at
definere vigtige zoner, som f.eks. pausezoner, og til sidst “fylde ud” med fikstid hvis dette ønskes.
Definitionerne udført indtil nu resulterer i følgende:

Side 24

iTR100 installations- og brugervejledning

Figur 34: Eksempel på et færdiggjort ugeprogram
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Stamdata
Indledning
Stamdata kan oprettes udelukkende via iTR100s browserbaserede skærmbilleder, men der er
indbygget faciliteter i terminalen der kan lette dele af arbejdet.
Kort: Det er muligt at knytte kort sammen med medarbejder ved at holde kortet op foran terminalen,
mens denne er i et særligt ”mode”. Dette er særlig fordelagtigt hvis mange kort/medarbejdere skal
knyttes sammen, men under alle omstændigheder formindskes risikoen for tastefejl med denne
metode.
Finger: Indscanning af fingre skal ske direkte i terminalen. Opret først stamdata som vist nedenfor og
fortsæt derefter til ’Knyt finger til medarbejder’. I enkelte tilfælde er det ikke muligt at benytte finger
til identifikation af personen. I disse tilfælde kan man vælge i stedet at indtaste et selvvalgt
kortnummer (på terminal med fingergenkendelse benævnes dette felt PIN) som herefter identificerer
personen.

Oprette stamdata
Klik på “Definition” ikonet for åbne stamdata. Klik på ”Ny stamdata” for at oprette
stamdata for en ny medarbejder:






“Ansat nr.” dannes af iTR100.
Efternavn og fornavn indtastes.
Kortnummer kan indtastes eller springes over til senere (se nedenfor).
Hvis det ønskes at anvende afdelinger til opdeling i grupper, anbefales det at oprette de ønskede
afdelinger før stamdata oprettes.
 Lønnummer bør anføres, hvis det er planen at eksportere data fra iTR100 til et eksternt lønsystem.
 Også ugeprogrammer bør defineres før stamdata oprettes, således at det ønskede ugeprogram kan
tilknyttes medarbejderen i forbindelse med oprettelsen.

Knyt kortnummer til medarbejder
Der er principielt to måder at tilknytte kortnummer til medarbejderen – ud over selvfølgelig at taste
kortnummeret i stamdata billedet.
Første metode
Kun ”Ansat nr.” er oprettet i stamdata, og øvrige data ønskes indtastet senere. De oprettede numre
kan knyttes sammen med de leverede kort eller en finger på følgende måde:
Åbn konfigurationsmenuen med F8 funktionstast og kodeord 105084. Vælg menupunkt “stamdata”.
Der spørges om “ansat nr.”:

Indtast “ansat nr.” ét efter ét (1,2,3…49,50), tryk hver gang på “√” og hold kortet op foran
kortlæseren. Herved knyttes kortnummer og ”Ansat nr.” sammen.
Side 26

iTR100 installations- og brugervejledning

Anden metode:
Al information – bortset fra kortnummer – er indtastet i stamdata.
Åbn konfigurationsmenuen med F8 funktionstast og kodeord 105084. Vælg menupunkt “stamdata”.
Tryk på funktionstast F8 og vælg medarbejderen fra den viste liste. Når medarbejderen vises holdes
kortet op foran terminalen, hvorved kort og ansat knyttes sammen. Denne metode kan være at
foretrække hvis f.eks. medarbejderens navn er trykt på kortet.

Knyt finger til medarbejder
Al information skal være indtastet i stamdata. Åbn konfigurationsmenuen med F8 funktionstast og
kodeord 105084. Vælg menupunkt ”Finger Id”. Vælg ”Scan”
Tryk på funktionstast F8 og vælg medarbejderen fra den viste liste. Alternativt kan personen vælges
ved at indtaste ”ansat nr.” efterfulgt af “√”. Skærmen vil herefter guide dig gennem processen.
Det er muligt at indlæse flere fingre pr. person.
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Kom videre!
Dette er afslutningen på iTR100 installations- og brugervejledning. For spørgsmål der ikke er
besvaret i denne vejledning og for uddybende beskrivelse af iTR100’s mange faciliteter henvises til
”Help” siderne
Det anbefales at slette diverse testdata så snart fortrolighed med iTR100 er opnået.
Held og lykke med din nye iTR100!

Arnold Nielsens Boulevard 68B
2650 Hvidovre
Tlf.: 3677 3822
E-mail: dantid@dantid.dk
www.dantid.dk
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