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1.  ÚVOD 

Účelem tohoto manuálu je poskytnutí základních informací koncovému uživateli 
systému Atrium nebo instalačnímu technikovi pro: 

- Pochopení filozofie přístupových oblastí a způsobu, jakým je systém Atrium 
využívá pro nastavování přístupových práv 

- Poskytnutí reálných příkladů vazby mezi dveřmi a přístupovými oblastmi 
- Ukázání postupu při vytváření přístupových úrovní 
- Přiřazení přístupové úrovně uživateli / kartě. 

Pomocí tohoto dokumentu se naučíte: 

1. Vytvářet přístupové oblasti 

2. Definovat dveře 

3. Vytvářet časové zóny a vícedenní svátky 

4. Vytvářet přístupové úrovně 

5. Vytvářet uživatele a karty 

6. Přiřazovat karty uživatelům 

7. Přiřazovat přístupové úrovně uživatelům. 

2.  FILOZOFIE PŘÍSTUPOVÝCH OBLASTÍ 

Software Atrium využívá jiný způsob přiřazování přístupových práv uživatelům, než na 
jaký jste možná byli zvyklí z jiných přístupových systémů. 

Například prostor recepce za vchodovými dveřmi do budovy je považován za tzv. 
oblast (přesněji přístupovou oblast). Jiná místnost nebo oddělení dále v budově, např. 
zasedací místnost nebo sklad, bez ohledu na počet dveří, které do nich vedou, jsou 
považovány za jiné oblasti. 

Uživatelům (držitelům karet) je následně povolen nebo odmítnut přístup do těchto 
oblastí během určených časů, tzv. časových zón. 

Jinou analogií pro pochopení filozofie přístupových oblastí mohou být státy. Jednotlivé 
státy jsou od sebe odděleny hranicemi, např. hranicí mezi USA a Kanadou nebo USA a 
Mexikem. Každý stát představuje v naší analogii přístupovou oblast. I do ní (do 
konkrétního státu) může vést několik dveří (hraničních přechodů). 

Pokud má uživatel právo vstoupit do sousedního státu, může tak učinit kterýmkoliv 
dostupným hraničním přechodem. Stejně jako v systému Atrium má právo vstoupit do 
povolené oblasti kterýmikoliv dveřmi, které do ní vedou.  

Menu pro konfiguraci dveří v softwaru Atrium umožňuje uživateli nastavit, které 
přístupové oblasti jsou na jednotlivých stranách dotyčných dveří, tedy z které oblasti 
do které konkrétní dveře vedou. 

Na následujícím obrázku vedou do oblasti Expedice dvoje dveře. Jedny z nich (Dveře 
7) vedou z exteriéru budovy, druhé (Dveře 6) vedou do Expedice z hlavní chodby. 
Oboje dveře (Dveře 6 i Dveře 7) vedou do stejné oblasti – Expedice. 
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V dalším popisu bude předpokládáno použití českého uživatelského rozhraní, které 
software Atrium nabízí. 

Pokud se vám po spuštění zobrazují položky menu, nápisy tlačítek apod. v angličtině, 
změňte jazyk na češtinu následujícím postupem:  

1) Klikněte v horním ikonovém menu na položku Language (English) 

2) Z otevřené nabídky vyberte položku Čeština. Všechny prvky uživatelského 
rozhraní se ihned přepnou do češtiny. 
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3.  VYTVÁŘENÍ PŘÍSTUPOVÝCH OBLASTÍ 
V dalším textu budou výrazy “Přístupové oblasti“ a „Oblasti“ znamenat to samé.  

Klikněte v programu Atrium na záložce Hardware na tlačítko Přehled systému; pod 
ním se zobrazí kontrolér nebo kontroléry, které máte v systému zadány. Pokud není 
strom prvků pod kontrolérem celý zobrazen, rozbalte jej kliknutím na malou šipku 
před jeho jménem – pod názvem kontroléru se rozbalí seznam jeho prvků (Vstupy, 
Výstupy, Čtečky atd.) 

Klikněte na položku Oblasti v tomto rozbaleném stromu prvků. V pravé části panelu se 
zobrazí seznam již vytvořených oblastí. Novou oblast můžete vytvořit pomocí tlačítka 
Přidat, jak je naznačeno v obrázku níže. 

- Pro tvorbu modelového schématu můžete využít obrázku na předchozí 
stránce. Stejným způsobem, jaký je popsán v předchozím odstavci, přidejte i 
další oblasti vašeho systému. 

- I když náš modelový příklad obsahuje i místnost nazvanou Kuchyňka, není tato 
místnost považována za přístupovou oblast. Je dostupná každé osobě 
v budově (nemá u vstupu čtečku ani odchodové tlačítko). Proto do našeho 
modelového seznamu nemusíte přidávat oblast Kuchyňka. 

 

 

Jakékoliv změny provedené u přístupových oblastí nezapomeňte uložit pomocí tlačítka 
Uložit. 
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4.  DEFINICE DVEŘÍ 
Pomocí (modelového) seznamu dveří na následující stránce můžete nadefinovat dveře 
v systému. Nová dvojice dveří je do systému Atrium přidána automaticky vždy po 
přidání nového kontroléru nebo tzv. expandéru. Vy pak máte máte v SW Atrium 
možnost výchozí název dveří změnit, stejně jako nastavení jejich funkce.  

Na záložce Základní panel klikněte na ikonu Dveře a po dvojitém kliknutí na jejich 
název můžete u vybraných dveří změnit / nadefinovat jejich vlastnosti. Nastavení dveří 
se provádí pomocí nově otevřeného okna Vlastnosti dveří. 

 

 

Pojmenujte každé dveře v systému zapsáním jejich názvu do pole Název. V grafickém 
schématu v pravé části obrazovky pak nastavte, pomocí výběrového seznamu, 
přístupové oblasti na jedné (Strana A > Oblast) a druhé (Strana B > Oblast) straně 
dveří.  

V typickém uspořádání je Strana A stranou příchodovou, tedy tou, na které je 
instalována vstupní čtečka. Strana B je pak stranou odchodovou – na ní bývá buď volný 
odchod přes kliku nebo odchodové tlačítko nebo odchodová čtečka. 

Pro každou stranu dveří můžete pomocí výběrových seznamů vybrat konkrétní dveřní 
prvky: Odchod. tlačítko, Čtečka, Vstup pro kontakt (stavu dveří) a Zámek.  

Pokud některý z prvků není zapojen a použit – např. u dotyčných dveří nepoužíváte 
dveřní kontakt pro snímání stavu dveří – vyberte z výběrového seznamu první 
(prázdnou) položku. V příslušném políčku pak nebude zobrazen žádný název.  

Jakékoliv provedené změny uložte kliknutím na tlačítko Uložit. 

  

2x kliknout 
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Nastavení dveří a přístupových oblastí z modelového příkladu: 

Pozn.: Strana A – strana dveří se čtečkou; Strana B – strana dveří s odchodovým 
tlačítkem nebo odchodovou klikou. 

Dveře 1 – Hlavní vchod 
- Strana A – prázdné (nenastavujte nic) 
- Strana B – Oblast 01 – Recepce a hlavní chodba 

Dveře 2 – Vstup k řediteli 
- Strana A – Oblast 01 – Recepce a hlavní chodba 
- Strana B – Oblast 02 - Ředitel  

Dveře 3 – Zaměstnanecký vstup 
- Strana A – prázdné (nenastavujte nic) 
- Strana B – Oblast 01 – Recepce a hlavní chodba 

Dveře 4 – Vstup do zasedací místnosti 
- Strana A – Oblast 01 – Recepce a hlavní chodba 
- Strana B – Oblast 03 – Zasedací místnost 

 
  

Prázdné pole označuje 
„venkovní“ oblast, typicky 
vstup do objektu  
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Dveře 5 – Vstup do Výroby 
- Straba A – Oblast 01 – Recepce a hlavní chodba 
- Strana B – Oblast 04 – Výroba 

Dveře 6 – Vstup do Expedice z chodby 
- Strana A – Oblast 01 – Recepce a hlavní chodba 
- Strana B – Oblast 05 – Expedice 

Dveře 7 – Servisní dveře na nakládací rampu 
- Strana A – Oblast 01 – Recepce a hlavní chodba 
- Strana B – Oblast 05 – Expedice 

Dveře 8 – Vstup do serverovny 
- Strana A – Oblast 01 – Recepce a hlavní chodba 
- Strana B – Oblast 06 – Serverovna 

Dveře 9 – Vstup do účtárny 
- Strana A – Oblast 01 – Recepce a hlavní chodba 
- Strana B – Oblast 07 – Účtárna 
 

5.  ČASOVÉ ZÓNY 
Úseky, během nichž bude povolena nějaká akce, typicky vpuštění karty přes čtečku do 
přístupové oblasti, se nazývají časové zóny. Jejich přidání, resp. změny jsou možné na 
záložce Základní panel, pod ikonou Časové zóny. 
Příklad níže ukazuje dvě vybrané časové zóny, nastavené na rozsahy: 

- pondělí až pátek, 7:15 až 16:15 
- pondělí až pátek, 8:00 až 17:00 

 
Novou časovou zónu můžete přidat po kliknutí na tlačítko Přidat a zadání základních 
parametrů – jména (Název), délky periody časové zóny ve dnech (Délka cyklu (dnů)) 
a nastavení časových úseků pro jednotlivé dny v mřížce v pravé části okna (záložka 
Čas. zóna). Nový časový úsek se do mřížky přidává po dvojkliku na hodinu začátku 
požadovaného časového úseku. 



Atrium SW – Uživatelský manuál 

 

 

 
9 

V příkladu níže je časová zóna platná ve dnech pondělí až pátek, do 7:15 do 16:15. 
Tato časová zóna bude následně použita pro povolení přístupu do oblasti 01-Recepce 
a hlavní chodba a 05 - Expedice.  

 
 
 
Všimněte si, že časová zóna v systému Atrium může být platná i v jiném než 
standardním 7-denním cyklu. Nastavit můžete až 100-denní cyklus opakování časové 
zóny, s určením prvního dne, od kdy má platit. 

To může být výhodné pro nastavení např. pracovních směn, které se opakují ve 
vícetýdenním cyklu apod.  
 
 
 
 
Po provedení všech požadovaných změn u příslušné časové zóny nezapomeňte uložit 
nové nastavení pomocí tlačítka Uložit. 
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6.  SVÁTKY 
Svátky představují výjimky v časových zónách, přesněji v jejich platnosti. Pokud např. 
Štědrý den připadá na pondělí, poté nastavení Štědrého dne jako svátku (který není 
zahrnut v časové zóně pro pracovní dny pondělí až pátek) zajistí, že osoby s povolením 
vstupu do dveří v časové zóně pondělí až pátek nebudou mít na Štědrý den přístup 
povolen. 

Toto je příklad vyloučení svátku z platnosti během časové zóny. Můžete ale model 
nastavit i opačně, tedy se zahrnutím svátku do časové zóny. 

V definici časové zóny (viz Kapitolu 5) klikněte na záložku Svátky. Zde můžete vybrané 
svátky zahrnout do platnosti časové zóny (přidejte je v sekci Zahrnuté svátky) nebo 
naopak vyloučit z platnosti časové zóny (potom je vyberte v sekci Vyřazené svátky).  

Již existující (dříve vytvořené) svátky přiřaďte do příslušné sekce pomocí tlačítka 
Přiřadit. Smazání svátku z dotyčné sekce provedete tlačítkem Odebrat. Pakliže chcete 
přímo z definice časové zóny přidat nový (zatím ještě nezaložený) svátek, klikněte na 
tlačítko Přidat. Postup pro nastavení nového svátku je níže. 

Svátky jinak můžete přímo vytvářet a editovat na záložce Základní panel pod ikonou 
Svátky.  V definici si můžete všimnout, že svátky mohou být i vícedenní, např. pro 
nastavení celozávodní dovolené nebo pro nastavení Vánočních svátků. 

V příkladu níže je ukázka vytvoření dvou svátků – Vánoc a Závodní dovolené  – a jejich 
vyloučení z dříve vytvořené časové zóny. 

Na záložce Základní panel klikněte na ikonu Svátky a následně na tlačítko Přidat. 
Otevře se nové okno vlastností svátku. 

Platnost svátku Závodní dovolená pro celozávodní dovolenou bude nastavena 
následovně: 

- začátek 1.8.2016 
- neopakuje se každý rok (v každém roce začíná závodní dovolená jiný den) 
- délka trvání 14 dnů 

 
Závodní dovolená: 
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Délku svátku můžete nastavit po kliknutí na ikonku s hodinami ve spodním ze tří 
zobrazených řádků panelu Vlastnosti svátku. Jednotlivé sloupce představují délku 
trvání svátku pořadí: 

Dny  /  Hodiny  /  Minuty 

Ve většině případů se tedy nastavuje jen první sloupec (počet celých dnů svátku).  

Ale nic nebrání tomu nastavit svátek např. jen s půldenní nebo např. 8-hodinoou 
délkou trvání. 

 

 
Po dokončení editace každého svátku nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit. 
 
 
Vyjmutí svátků z platnosti časové zóny 

Poté, co nadefinujete svátky dle jejich platnosti, bude dalším krokem jejich vyjmutí 
z platnosti časové zóny nebo časových zón. Příklad takového nastavení je na obrázku 
níže.  

V nastavení vlastností časové zóny (záložka Základní panel > ikona Časové zóny > 
rozkliknutí požadované časové zóny) klikněte na záložku SVátky a přejděte do sekce 
Vyřazené svátky. V ní klikněte na tlačítko Přiřadit a z výběrového seznamu zvolte ten 
svátek, který chcete vyjmout z platnosti časové zóny. Zopakujte pro všechny ostatní 
svátky, pro které nemá časová zóna platit. Po dokončení změn uložte nové nastavení 
tlačítkem Uložit. 
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7.  PŘÍSTUPOVÉ ÚROVNĚ 
Přístupová úroveň se přiřazuje uživateli a určuje, během kterých časových zón bude 
tomuto uživateli povolen vstup do jednotlivých přístupových oblastí. Přístupová 
úroveň tak je základním definičním prvkem v určování kdo může kdy a kam vstoupit. 

Přístupové úrovně můžete přidávat, měnit nebo mazat na záložce Základní panel pod 
ikonou Přístupové úrovně. 

Obrázek níže ukazuje příklad přístupových úrovní pro pracovníky Účtárny a pracovníky 
Expedice. Tyto nebo podobné přístupové úrovně si můžete vytvořit po kliknutí na 
tlačítko Přidat v seznamu Přístupové úrovně; nastavení úrovní pro dveře a oblasti 
z našeho modelového schématu najdete níže v Tabulce 1 a Tabulce 2. 
 

 
 
Přístupová úroveň Účtárna: 
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Tabulka 1 – přiřazení časových zón přístupovým oblastem pro přístupovou úroveň 
Účtárna 
 

PŘÍSTUPOVÁ OBLAST ČASOVÁ ZÓNA 

01 - Recepce a hlavní chodba Po-Pá 08:00 to 17:00 

02 - Ředitel Schedule Never  (Nikdy) 

03 - Zasedací místnost Po-Pá 08:00 to 17:00 

04 - Výroba Schedule Never  (Nikdy) 

05 - Expedice Schedule Never  (Nikdy) 

06 - Serverovna Schedule Never  (Nikdy) 

07 - Účtárna Po-Pá 08:00 to 17:00 

 
- Přístup bude povolen do oblastí 01-Recepce a hlavní chodba, 03-Zasedací 

místnost a 07-Účtárna v době od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00. 

- Přístup bude zakázán do výše zmíněných oblastí v době, kdy časová zóna Po ÷ 
Pá , 8:00 ÷ 17:00 není platná. 

- Přístup bude bez ohledu na den a čas zakázán do oblastí 02 – Ředitel, 04 – 
Výroba, 05 – Expedice a 06 – Serverovna. 

 

 

 
Přístupová úroveň Expedice: 
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Tabulka 2 – přiřazení časových zón přístupovým oblastem pro přístupovou úroveň 
Expedice 
 

PŘÍSTUPOVÁ OBLAST ČASOVÁ ZÓNA 

01 - Recepce a hlavní chodba Po-Pá 07:15 to 16:15 

02 - Ředitel Schedule Never  (Nikdy) 

03 - Zasedací místnost Schedule Never  (Nikdy) 

04 - Výroba Po-Pá 07:15 to 16:15 

05 - Expedice Po-Pá 07:15 to 16:15 

06 - Serverovna Schedule Never  (Nikdy) 

07 - Účtárna Schedule Never  (Nikdy) 

 
- Přístup bude povolen do oblastí 01 – Recepce a hlavní chodba, 04 – Výroba a 

05 – Expedice během platnosti časové zóny od pondělí do pátku od 7:15 do 
16:15. 

- Přístup bude zakázán do výše zmíněných oblastí v době, kdy časová zóna Po ÷ 
Pá , 7:15 ÷ 16:15 není platná. 

- Přístup bude bez ohledu na den a čas zakázán do oblastí 02 – Ředitel, 03 – 
Zasedací místnost, 06 – Serverovna a 07 – Účtárna.  
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8.  UŽIVATELÉ A KARTY 
Uživatelem je v terminologii systému Atrium míněn držitel karty. Uživatel má 
přiřazeno přístupové oprávnění (tedy přístupovou úroveň) a jako prostředek pro 
získání přístupu slouží jedna nebo několik karet, které jsou mu přiřazeny. 

Uživatele můžete spravovat – tedy přidávat, editovat a mazat – pomocí ikony 
Uživatelé na záložce Základní panel. Na stejné záložce najdete i menu Karty, které 
slouží pro stejné operace s kartami. 

Práci s uživateli a kartami lze vysvětlit na následujícím příkladu. V něm budou 
vytvořeni dva uživatelé a každému z nich bude přiřazena karta. Každý z vytvořených 
uživatelů bude mít přidělenu přístupovou úroveň, tedy seznam přístupových oblastí, 
do nichž bude oprávněn vstoupit, a časů, kdy mu bude přístup umožněn. V tomto 
příkladu budou využity přístupové úrovně Účtárna a Expedice z předchozí kapitoly. 

 

Zaměstnankyně účtárny (Jana Nová) bude mít povolen přístup do oblastí 01 – Recepce 
a hlavní chodba, 03 – Zasedací místnost a 07 – Účtárna: 

- Přístup bude povolen v časové zóně od pondělí do pátku, 8:00 ÷ 17:00 
- Této zaměstnankyni bude zakázán přístup do zmíněných oblastí mimo 

uvedené dny a časy 
- A současně jí nebude umožněn přístup do všech ostatních oblastí bez ohledu 

na den a čas. 

 

Zaměstnanec expedice (Petr Dvořák) bude mít povolen přístup do oblastí 01 – Recepce 
a hlavní chodba, 04 – Výroba a 05 – Expedice: 

- Přístup bude povolen v časové zóně od pondělí do pátku, 7:15 ÷ 16:15 
- Tomuto zaměstnanci bude zakázán přístup do zmíněných oblastí mimo 

uvedené dny a časy 
- A současně mu nebude umožněn přístup do všech ostatních oblastí bez ohledu 

na den a čas. 

 

 

Poznámka: V tomto dokumentu nebudou podrobně rozebrány uživatelé typu 
Instalátor, Master nebo Programovací, kteří jsou v systému Atrium také ve výchozí 
podobě definováni. Ve většině případů a instalací jsou tyto uživatelské účty vyhrazeny 
pro vlastníky nebo provozovatele budovy, servisní techniky systému Atrium a/nebo 
správce systému. Více se o těchto typech uživatelů dočtete v podrobnější 
dokumentaci k systému Atrium. 
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Pro vytvoření nového uživatele klikněte v menu Uživatelé na tlačítko Přidat. 

 

Uživatel Jana Nová 

V nově otevřeném okně vlastností uživatele zadejte pro přidávaného uživatele Jméno  
a Příjmení. Následně na záložce Identifikátory, sloužící pro přidělování karet, klikněte 
na tlačítko Přidat. Tím zobrazíte okno pro nastavení parametrů karet (Vlastnosti 
karty). 

 

Okno vlastností uživatele 
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Okno vlastností karty 

V nově otevřeném okně s parametry pro kartu zadejte zobrazovaný Název karty, 
Formát a Číslo karty. 

- Zobrazovaný Název karty slouží pro přehlednější identifikaci karty. Typicky se 
ale do tohoto pole zapisuje buď jméno držitele karty nebo číslo karty. 

- Jako Formát vyberte položku, která odpovídá datové struktuře záznamu 
v kartě. Nejčastěji je to 26 bitů (26- bit). U delších formátů se nejčastěji používá 
volba Universal. V případě nejasností kolem formátu se obraťte na instalačního 
technika nebo na dodavatele systému (spol. ADI Global Distribution). 

- Číslo karty sestává ze dvou částí – tzv. facility kódu (čísla série karet) a vlastního 
ID čísla karty (neplatí to např. pro formát Universal; ten pracuje jen s ID číslem). 

- Do prvního okénka v poli Číslo zadejte facility kód karty. Najdete jej typicky na 
krabici, v níž byly karty dodány, nebo na dodacím listě. Má délku 1 až 5 číslic. 
V příkladu níže je to hodnota „123“.  

- Do druhého okénka pole Číslo pak zadejte ID číslo karty. To už je pořadové číslo 
karty v rámci dodávky; v řadě případů bývá na kartě i vytištěno a má délku do 
5 číslic. V obrázku níže mí ID číslo karty hodnotu „45678“. 

- Pole Hex (hexadecimální podoba čísla karty) se vyplní automaticky. Pokud ale 
naopak znáte tuto podobu čísla karty, zadejte ji do pole Hex. Pole Číslo se zde 
dopočítá samo.  

- Kliknutím na tlačítko Uložit záznam karty uložíte a vrátíte se zpět do okna 
vlastností uživatele.  

 

 

Karta je nyní přiřazena nově přidanému uživateli; její záznam se objeví v seznamu 
přiřazených identifikátorů (záložka Identifikátory) pro tohoto uživatele. 
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Přidání přístupové úrovně uživateli 

V okně vlastností uživatele klikněte na záložku Přístupové úrovně a následně na 
tlačítko Přiřadit. 

Vyberte pro vzorového uživatele z rozevíracího seznamu přístupovou úroveň (v našem 
příkladu úroveň Účtárna). Přiřazení potvrďte tlačítkem OK a celou proceduru editace 
uživatele ukončete tlačítkem Uložit. 

 

 

1. Klikněte na záložku Přístupové úrovně a poté na 
tlačítko Přiřadit 
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Zopakujte tyto kroky i pro všechny ostatní karty, kterým chcete přiřadit nějaká 
přístupová práva. 

 

 

 

  

2. Vyberte přístupovou úroveň a klikněte na OK. 

3. Vybraná přístupová úroveň byla přiřazena uživateli a je 
zobrazena v jeho seznamu přístupových úrovní 
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9.  ZRYCHLENÉ ZADÁVÁNÍ KARET POMOCÍ NAČTENÍ NA 
ČTEČCE 
Pokud číslo karty neznáte nebo by bylo jeho zjištění komplikované, můžete využít i 
další užitečné vlastnosti SW Atrium – možnosti zavádění nových karet do systému 
pomocí načtení na fyzické čtečce.  

Postupujte podle následujících bodů (postup níže zčásti nahrazuje body uvedené 
v kapitole 8. Uživatelé a karty): 

1. Na záložce Základní panel klikněte na ikonu menu Karty.  

2. Zhruba uprostřed okna je sekce Registrace karet. V ní zaškrtněte políčko Listen 
for Cards on Reader: (Poslouchat karty na čtečce). 

 

 

3. Nyní načtěte na čtečce vybrané v předchozím kroku kartu, kterou chcete do 
systému zavést. Po jejím přiložení ke čtečce se automaticky objeví okno se 
záznamem nové karty (podmínkou je samozřejmě připojený a komunikující 
kontrolér). 
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V okně budou automaticky vyplněna pole: 

Název Bude sestávat z dekadického a hexadecimálního tvaru čísla načtené 
karty. Pokud chcete mít kartu uloženou s jiným názvem, tento řetězec 
můžete přepsat vlastním. 

Formát Bude vybrán formát, který kontrolér detekoval na čtečkovém vstupu. 
V případě potřeby jej můžete změnit, ale obecně se zde nechává 
nastaveno to, co kontrolér detekoval.  

Číslo Dekadická podoba čísla načtené karty 

Hex Hexadecimální podoba čísla načtené karty 

 

 
4. Pokud již uživatele, kterému má být načtená karta přiřazena, máte založeného 

z dřívějška, vyberte jeho jméno v poli Uživatel. Pakliže má z dřívějška přiřazenu 
přístupovou úroveň, po kliknutí na tlačítko Uložit bude karta pro uživatele 
okamžitě fungovat podle přiřazených přístupových práv. V tomto případě 
můžete přeskočit zbytek bodů níže a případně zopakovat postup od bodu 3. 
pro přidání další karty v pořadí pomocí načtení na čtečce. 

5. Pokud uživatel, kterému má být karta přiřazena, zatím ještě v systému založen 
není, uložte záznam nově přidávané karty pomocí tlačítka Uložit. Přejděte do 
menu Uživatelé (na záložce Základní panel). 

6. Tlačítkem Přidat otevřete okno pro založení nového uživatele. Zadejte jeho 
Jméno, Příjmení a event. nastavte i další zobrazené parametry (viz popis 
přidání uživatele v kapitole 8). Na záložce Přístupové úrovně mu dříve 
popsaným způsobem (viz kapitola 8) přiřaďte přístupová práva. 

7. Přejděte na záložku Identifikátory. Na ní klikněte na tlačítko Přiřadit. A v nově 
otevřeném okně vyberte název karty načtené v bodě 3 výše.  
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8. Celý záznam uložte tlačítkem OK (okno s výběrem karty) a následně tlačítkem  

Uložit v okně záznamu uživatele. Karta i s uživatelskými právy bude okamžitě 
a automaticky naprogramována do kontroléru. 
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GRATULUJEME ! 

 

Uvedeným postupem jste úspěšně: 

 Vytvořili přístupové oblasti 

 Nadefinovali základní parametry dveří 

 Vytvořili časové zóny i vícedenní svátky 

 Vytvořili přístupové úrovně 

 Vytvořili uživatele a karty 

 Přiřadili karty uživatelům 

 Přístupové úrovně přiřadili uživatelům 
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Havránkova 33  
619 00  BRNO  

Česká republika 
Tel.: +420 543 558 100  

Fax: +420 543 558 117 
obchod.cz@adiglobal.com 
 

www.adiglobal.com/cz 
 

 

V Parku 24  
148 00 PRAHA  

Česká republika  
Tel.: +420 271 001 700  

Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha.cz@ adiglobal.com 

 

Rodinná 38  
700 30 OSTRAVA  

Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  

Fax: +420 596 617 426 
obchod.ostrava.cz@ adiglobal.com 
 

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme. 

 

Vajnorská 142 
831 04  BRATISLAVA  

Slovenská republika  
Tel.: +421(0)2/44454660 

Fax: +421(0)2/44454265 
obchod.sk@ adiglobal.com 
 


