
Ръководство за администратора  на система за контрол на достъпа и 
работното време „Zeus security manager“

Достъпът  до  системата  се  извършва  посредством  произволен  WEB  browser,  от
устройство (компютър), свързан в локалната мрежа, в която е свързана и системата.

Мрежови настройки: за информация на мрежовия администратор

http://192.168.17.1

user: root   
pass: 11
=================

Програма:

http://192.168.17.1/cgi-bin/index.cgi       ( да се запомни като линк на браузъра )

администраторски достъп:
user: admin
pass: 123

Меню ЧЕТЦИ

Четците, които получавате от ЕТА СИС, са адресирани и въведени в софтуера и са 
получили ID-та, тясно свързани с техните функции, така че НЕ ИЗТРИВАЙТЕ 
ЧЕТЦИТЕ или го правете така, че те да запазят идентификационните си номера.

Оттук се задават времената:

Времето при Четец 1 е времето, за което се отваря вратата при влизане в сградата

Времето при Четец 2 е времето, за което се отваря вратата при излизане от сградата

Времето при Четец 3 е времето, за което ще бъде изключена алармената система, ако 
служителят се е чекирал на който и да е четец при включена аларма (в случая то трябва да е 
достатъчно, за да бъде прекосено фоайето).

Ако желаете да промените тези времена: изтривате четеца и ВЕДНАГА го въвеждате 
отново с желаното ново време, така че четецът да запази ID-то си (т.е. 
идентификационния номер, изписан в първата колона; в случая 1, 2 и 3 са идент. 
номера)

http://192.168.17.1/


Меню КАРТОДЪРЖАТЕЛИ

Работата на администратора започва от това меню.

Въвеждане: Тук се въвеждат имената на всички служители и се определя статутът им – дали 
са пазачи или служители. Пазачите имат по 2 чипа, затова се въвеждат 2 пъти като 
картодържатели с двата статута – веднъж като охрана и веднъж като служител.

Изтриване: Ако служител/пазач напусне, се изтрива с еднократно натискане на бутон 
'Изтрий' на съответния ред. Изтриването на служителя автоматично деактивира картата 
(чипа) и с нея не може да се влиза/излиза. После тази карта може да бъде дадена на друг 
служител да я използва (виж меню КАРТИ). След опресняване на екрана, неговото име пак 
се вижда със същото ID, но със знак минус отпред:

Идеята е този служител да се вижда в справките дотогава, докогато е необходимо, а знакът 
минус означава, че той вече е напуснал. 

Ако натиснете бутон 'Изтрий' при служител, чието име е с минус, това ще го изтрие 
окончателно от списъка на служителите заедно с неговото ID. На фигурата по-горе – 
служител с идентификационен номер 1 е изтрит окончателно и вече няма да присъства в нито
една справка. Затова НЕ БЪРЗАЙТЕ да заличавате служител, докато не сте напълно сигурни, 
че няма да възникне необходимост да извадите справка за минал период, където е отразено 
неговото присъствие.

Меню КАРТИ

В това меню 'раздаваме' карти на служителите, подменяме и деактивираме карти. За да 
получи карта служителят, той вече трябва да е бил въведен като 'Охрана' или кати 'Служител' 
в меню КАРТОДЪРЖАТЕЛИ.



Присвояване на карта на служител: 

Спазвайте следната последователност:

1. Поднасяте нова (непозната) карта към кой да е от четците

2. Опреснявате с F5 или кликване върху меню КАРТИ, така че в полето карта да се 
появи код

3. Поле Пояснение не е задължително; можете да въвеждате каквато информация считате
за полезна

4. От падащото меню на поле 'Потребител' избирате на кой служител  ще принадлежи 
тази карта. В падащото меню се виждат само служители, които още не са получили 
карти.

5. Определяте статуса на картата – ако е неактивна, той няма да може да я ползва, докато
не я активирате. Може да се ползва за новоназначени служители, които ще започнат 
работа на по-късна дата.

6. Натискате бутона 'Добави' – трябва да се появи зелен надпис за потвърждение на 
операцията.

7. Опреснявате с F5 или кликване върху меню КАРТИ и се връщате към стъпка 1.

Деактивиране карта на служител:

Когато искате временно да ограничите достъпа на служител, променяте статуса на картата на 
'Неактивна'. Тук е деактивирана картата на служител Бял:



Подмяна на карта на служител: 

Спазвайте следната последователност:

1.  Кликвате върху бутон 'РЕДАКТИРАЙ' за служителя, чиято карта ще подменяте (по-
горе примерът е за Бял)

2.  Поднасяте нова (непозната) карта към кой да е от четците

3.  Опреснявате с F5 или кликване върху меню КАРТИ, така че в полето за нова карта да 
се появи код

4.  Копирате с Ctrl+C новия код и го поставяте с Ctrl+V на мястото на стария код

5. Натискате 'Запиши'. Трябва да се появи в горния краи на екрана зелен надпис с 
потвърждение на операцията.

Меню ПОТРЕБИТЕЛИ

В това меню се въвеждат хората с достъп до софтуера. Трябва да им се зададат потребителско
име и парола. Всички нововъведени потребители имат достъп само до меню В СГРАДАТА и 
СПРАВКИ. С име Администратор имате въведен потребител с пълен достъп до системата. 
Променете потребителското име и парола, за да избегнете нерегламентиран достъп.



Меню В СГРАДАТА

 Тук може да се прави справка за картодържателите, които в момента се намират в сградата 
(„влезли“). Например:

Ако искате непрекъснато да наблюдавате на монитора влизащите, можете да зададете 
на колко секунди да се рефрешва екрана

Меню „Справка за потребители“ 

Тук могат да се правят справки за минали „влизане-излизане“ по зададен период от 
време, както за отделен картодържател, така и за всички движения през периода.

Например така изглежда справката за 1 потребител, избран от падащото меню:

Вижда се разбита справка за присъствие по дни, както и сумарния престой в часове 
за избрания период.

Така получената справка може да се разпечата с инструментите на съответния браузър.



Можете да направите и обща справка за всички служители, сортирана по време на излизане, 
за определен период от време. В червено са оцветени включванията и изключванията на 
алармената система.


