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1.  ÚVOD 

Účelem tohoto manuálu je poskytnutí základních informací koncovému uživateli 
programu MorphoManager pro: 

- práci s časovými zónami a distribučními skupinami čteček, 
- přidání (registraci) nových uživatelů, včetně jejich biometrických vzorů, 
- odesílání těchto biometrických vzorů do připojených čteček, 
- mazání uživatelů a jejich biometrických vzorů z databáze i čteček a 
- vytváření základních zpráv (reportů) o událostech v systému. 

2.  SPUŠTĚNÍ PROGRAMU A PŘIHLÁŠENÍ OPERÁTORA 

Program MorphoManager spustíte pomocí zástupce v programové složce Všechny 
programy > MorphoManager Client nebo (pokud už máte zástupce na ploše, příp. ve 
spouštěcím panelu) pomocí ikony klientské části programu MorphoManager: 

 

Po spuštění se zobrazí přihlašovací okno pro zadání uživatelského jména a hesla. Ve 
výchozí podobě je přihlašovací jméno a heslo následující: 

Username: administrator 

Password: password 

 

 

Pokud pro vás správce systému vytvořil jiné přihlašovací jméno a heslo, přihlaste se 
tímto jménem a heslem.  
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3.  ZÁKLADNÍ OKNO PROGRAMU MORPHOMANAGER 

Po platném přihlášení se zobrazí základní okno programu MorphoManager. Na 
záložce Home najdete ikony pro rychlý přístup k základním operacím v programu: 
 
Administration (Správa) Přidávání, editace a mazání systémových položek 

(biometrických čteček, uživatelských politik, časových 
zón, rolí pro operátory apod.) 

User Management (Správa uživatelů) Přidávání, editace a mazání uživatelů 
(typicky zaměstnanců) a jejich biometrických vzorů 

MSO Identification (Zjištění registr.čtečky) Detekce a zobrazení připojené stolní 
čtečky pro registraci biometrických vzorů uživatelů 

Access Logs (Přehled přístupů) Přehled o přístupech uživatelů přes čtečky 
s možností rychlého filtrování podle různých kritérií 

Reports (Zprávy) Sada reportů (zpráv) pro získání podrobnějšího 
zpětného přehledu o dění v systému  

System Status (Stav sytému) Rychlý přehled o komunikujících i odpojených čtečkách, 
o počtu registrovaných uživatelů atd. 



MorphoManager – Stručná uživatelská příručka 

 

 

 
5 

4.  PŘIDÁNÍ A EDITACE ČASOVÉ ZÓNY 

Časová zóna (Access Schedule) je souhrn dnů a časů, kdy bude v systému povolena 
nějaká akce, typicky průchod uživatele přes biometrické čtečky. Aby nebylo nutné 
každému uživateli zvlášť přiřazovat, ve kterých dnech a v kterých časech mu bude 
povolen přístup přes vybrané čtečky, provádí se nastavení předem, pomocí tzv. 
časových zón (Access Schedules). 

Typickou časovou zónou je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (24 hours , 7 days a week). 
Tuto časovou zónu již máte od instalace v systému připravenu, takže pokud nechcete 
uživatele z hlediska přístupů časově omezovat (tedy pokud má uživatel právo 
přístupu do dveří, má jej kdykoliv), potom nemusíte nové uživatelské časové zóny ani 
přidávat. 

Přidání nové časové zóny zahájíte v menu Administration (Správa) po klinutí na 
volbu Access Schedules (Časové zóny) a následně na Add (Přidat). 

Do pole Name zadejte název nově přidávané časové zóny, např. Pracovní doba. Do 
pole Description (Popis) můžete volitelně zadat rozšířený popis čas. zóny. Klikněte na 
tlačítko Next (Další). 

Zobrazí se okno pro zadání časových intervalů pro jednotlivé dny v týdnu – toto 
rozložení platí, jak je nadepsáno v záhlaví okna, pro čtečky řady MA Sigma a čtečky 
MorphoWave. Pokud máte ve vašem systému pouze čtečky jiného typu, můžete 
tento krok přeskočit tlačítkem Next (Další). Vyberte z dostupných intervalů pro 
všechny povolené dny požadované časové rozpětí. Vybrat zde můžete až 2 intervaly 
pro každý den. Po dokončení klikněte na tlačítko Next (Další). 

 

V dalším okně se nastavují stejné údaje, ale tentokrát pro čtečky řady MA J- a MA VP. 
Pokud máte v systému jen čtečky jiných typů než tyto, můžete toto okno přeskočit a 
proces přidání nové čas. zóny dokončit tlačítkem Finish (Dokončit).   

V časové mřížce myší roztáhněte indikátor platnosti časové zóny přes dny a časy kdy 
chcete, aby zóna platila.  
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Roztáhnout platnost můžete jedním pohybem pro více dnů. 

 
Přidání nové čas. zóny dokončíte tlačítkem Finish (Dokončit). 
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5.  PŘIDÁNÍ A EDITACE DISTRIBUČNÍHO SKUPINY ČTEČEK 

Distribuční skupina čteček (User Distribution Group) je libovolná uživatelsky určená 
skupina čteček, které budou z pohledu správy přiřazovány uživatelům najednou, jako 
skupina, aby nebylo nutné každému uživateli vybírat jednotlivé čtečky vždy 
samostatně. 

Např. pokud v systému máte 6 čteček na vstupních turniketech do objektu, můžete 
je seskupit do distribuční skupiny nazvané Vstupní turnikety. Protože všichni 
uživatelé, kteří mají právo vstupu do objektu, si mohou pro průchod vybrat 
kterýkoliv turniket, je vhodné mít turniketové čtečky sdruženy do jedné (tzv. 
distribuční) skupiny a tu pak přiřazovat všem nově založeným uživatelům, kteří 
mohou do objektu vstupovat. Všech 6 čteček tak přiřadíte najednou pomocí jednoho 
záznamu distribuční skupiny. Jinou distribuční skupinou může být třeba Všechny 
čtečky v objektu, kterou budou mít přiřazovánu členové managementu. Každá čtečka 
může být současně ve více distribučních skupinách. 

Klikněte v hlavním okně programu na záložku Administration a následně na volbu 
User Distribution Group. V pravé části okna se zobrazí přehled všech založených 
distribučních skupin. 

Tlačítkem Add (Přidat) nad seznamem vytvořených skupin otevřete přidání nového 
záznamu skupiny. Do žlutého řádku Name zadejte název, který chcete distribuční 
skupině přidělit, např. Vstupní turnikety. Volitelně můžete přidat i podrobnější popis 
(Description). Klikněte na tlačítko Next. 

 

V dalším okně zakliknutím vyberte všechny čtečky, které chcete mít ve skupině 
zařazeny (seskupeny). Po provedení výběru klikněte na Finish (Dokončit) pro uložení 
provedených změn. 
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Editovat stávající záznam můžete ve stejném menu po výběru příslušné distribuční 
skupiny kliknutím na tlačítko Edit (Upravit). 
 

6.  SPRÁVA UŽIVATELŮ 

Celá správa uživatelů (registrace / přidání nových, editace nebo mazání stávajících) je 
dostupná v menu User Management. Pro manipulaci se záznamy uživatelů klikněte 
na stejnojmennou ikonu na základní obrazovce (záložka Home) nebo na záložku User 
Management v horním pruhu se záložkami. 

Zobrazí se přehled založených záznamů uživatelů, resp. jejich první skupina, pokud je 
záznamů více, než kolik je okno schopno najednou zobrazit. 

 

6.1  TŘÍDENÍ A VYHLEDÁVÁNÍ V ZÁZNAMECH UŽIVATELŮ 

Zobrazené záznamy můžete rychle třídit kliknutím na záhlaví sloupce, podle něhož 
chcete záznamy setřídit. Opakovaným kliknutím na záhlaví sloupce měníte mezi 
vzestupným a sestupným tříděním. Malá šipka vedle názvu sloupce ukazuje způsob 
třídění.  
 

 
 

Vzestupné třídění záznamů Sestupné třídění záznamů 
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Vyhledávat uživatele podle různých kritérií můžete po kliknutí na tlačítko Filter 
(ikona s lupou) v pruhu ikon pro manipulaci se záznamy uživatelů: 
 

Otevře se okno pro nastavení vyhledávacích kritérií. Vyhledávat můžete např. podle: 

Jména    First Name 

Příjmení    Last Name 

Čísla karty v přístup. systému Wiegand Value 1 

Osobního čísla   Employee ID 

Stavu uživatele   Any (jakýkoliv) / Enabled (povolený) / Disabled (zakázaný) 

Uživatelské politiky  User Policy 

Pokud chcete např. zobrazit všechny uživatele, jejichž příjmení začíná písmenem N, 
zadejte jej v okně User Filter do pole Last Name a klikněte na OK. 

  

 
 
Zrušit nastavený filtr (a zobrazit tak opět záznamy uživatelů bez filtrování) můžete 
provést pomocí tlačítka Reset Filters (Smazat filtry) a potvrzením OK. 
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6.2  REGISTRACE (PŘIDÁNÍ) UŽIVATELE 

Před přidáním nového uživatele (včetně nasnímání jeho biometrického vzorku) se 
přesvědčte, že máte k pracovní stanici připojený registrační USB snímač. Správnou 
detekci registračního snímače programem MoprhoManager můžete ověřit po 
kliknutí na záložku MSO Identification (Identifikace MSO). Úspěšná a neúspěšná 
detekce se projeví níže zobrazenými zprávami: 
 

 
Pro registraci nového uživatele klikněte v menu User Management na tlačítko Add 
(Přidat). 

 V poli User Policy vyberte požadovanou uživatelský profil, který chcete 
novému uživateli přiřadit. Pokud nechcete používat žádný speciální, vyberte 
položku Default, která je v systému nastavena jako výchozí od instalace. 

 
Uživatelský profil (User Policy) je souhrn nastavení, které má MorphoManager 
aplikovat na celou skupinu uživatelů. Obsahuje např. definici časové zóny, která se 
má uživatelům přiřadit, formát přiřazeného Wiegand čísla, které má být po platném 
ověření uživatele ze čtečky odesláno, počet prstů, které mají být během registrace 
snímány (a určení, které prsty to mají ve výchozí podobě být) apod.  

Změnit nastavení uživatelského profilu, event. přidat nový, můžete v menu 
Administration > User Policy. 
 

 Zadejte jméno (First Name) a příjmení (Last Name) uživatele. Tato žlutě 
podbarvená pole jsou povinná. Volitelně můžete zadat i prostřední jméno 
(Middle Name) a datum narození (Date of Birth). Klikněte na Next (Další). 

 

Zpráva o neúspěšné detekci registračního snímače 
 

Příklad zprávy o úspěšné detekci 
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 V dalším okně můžete volitelně zadat nepovinné parametry pro popis 
pracovní pozice (Job Title) a osobní číslo (Employee ID). Zobrazí se také text, 
který může být zobrazován na čtečkách s displejem jako jméno 
identifikovaného uživatele (Biometric device display name). Zobrazený text 
zde můžete upravit. Volitelně můžete také doplnit libovolné textové 
komentáře (Comments) k uživateli. Klinkněte na Next (Další). 

 

 Na další obrazovce můžete volitelně zadat ID číslo (User ID), které má čtečka 
po úspěšném ověření uživatele poslat přes rozhraní Wiegand do návazného 
systému. Číslo by mělo odpovídat technickému nastavení ve čtečce 
(nastavenému formátu). Pro vygenerování náhodného čísla zde můžete 
využít tlačítko Randomize. Klikněte na Next (Další). 

 

 Pokud je tato volba ve vybraném uživatelském profilu povolena, zobrazí se 
seznam distribučních skupin čteček. Výběrem jedné nebo několika skupin 
určíte, do kterých čteček se bude následně nasnímaný biometrický vzorek 
přidávaného uživatele ukládat. Po výběru klikněte na Next (Další).  
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 Následně můžete v okně Capture Photo (Zachytit fotografii) uživateli přiřadit 
nepovinnou fotografii – buď ze souboru (volba Import Photo) nebo 
z připojené / vestavěné kamery v PC (volba Update Photo). Na další 
obrazovku přejděte tlačítkem Next (Další). 

 
I zobrazení tohoto okna je závislé na aktuálně nastaveném a vybraném uživatelském 
profilu (User Policy) a lze ji úpravou profilu potlačit nebo naopak povolit. 
 

 
 

 Dále určete, který prst se bude na registračním snímači v následujícím kroku 
snímat. Prsty doporučené pro registraci jsou v obrázku zvýrazněny barevně a 
blikáním. Klikněte na požadovaný prst a přejděte k následujícímu bodu 
tlačítkem Next (Další). 
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 Následně se zaktivuje registrační snímač a bude očekávat opakované načtení 
(přiložení) prstu. Zobrazená políčka indikují, kolikrát očekává snímač přiložení 
vybraného prstu. Uživatel po každém přiložení prstu na registrační snímač 
prst zvedne a opět přiloží, dokud nebudou vyplněna všechna zobrazená pole 
obrázky ze snímače a s potvrzujícím textem Capture Complete. (Obrázky se 
do čtečky neukládají, zobrazují se jen v tomto okamžiku a pro vizuální 
uživatelskou kontrolu správnosti přikládání prstu uživatelem na snímač).  
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Během snímání se snažte o dosažení co možná nejvyššího skóre pro každý jeden 
načítaný prst (číselný údaj v levém spodním rohu okna s vizualizací biometrické 
charakteristiky). Výsledné skóre ze všech nasnímaných vzorků – společně se 
slovním hodnocením – pak uvidíte po dokončení snímání vybraného prstu. 
V ideálním případě byste měli vidět hodnocení Excellent Quality s číselným 
údajem blízkým 100:   

 

 
 

Pouze kvalitně nasnímané vzory pak mohou uživateli sloužit pro bezproblémové 
každodenní vyhodnocování na čtečkách. Pokud při snímání nedosáhnete hned 
napoprvé u konkrétního uživatele dobrých výsledků, klidně snímání zopakujte 
(pomocí tlačítka Back (Zpět) a zopakováním přikládání prstu), dokud nejsou 
výsledky nejlepší, jakých se dá u dotyčného uživatele dosáhnout. 

 
 

 Klikněte na Next (Další) pro přechod k následujícímu kroku. 

 Znovu se zobrazí okno pro výběr prstu ke snímání. V tomto případě půjde o 
druhý prst pro uživatele v pořadí. Již zaregistrované prsty uvidíte v obrázku 
zvýrazněny zeleně, prsty pro výběr druhého biometrického vzorku budou 
zobrazeny oranžově. Vyberte druhý prst pro registraci a klikněte na Next 
(Další). 
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 Znovu opakovaně přiložte (nyní druhý vybraný) prst na snímač a snažte se o 
dosažení co nejvyššího skóre a co nejlepšího výsledného hodnocení jako 
v případě prvního prstu. Po dokončení klikněte na Next (Další). 

 Pokud nastavený uživatelský profil předepisuje registraci i třetího (event. 
dalšího) prstu, požádá program stejným postupem i o registraci těchto prstů.  

 Po dokončení registrace všech (uživatelským profilem) požadovaných prstů 
uvidíte souhrn ve stejném okně. Zaregistrované prsty budou zobrazeny 
zeleně, dosažené skóre potom vypsáno v pravé části okna. Pokud byste nyní 
chtěli registraci některého z prstů zopakovat (protože jste si např. až nyní 
všimnuli nízkého dosaženého skóre pro některý ze snímaných prstů), můžete 
jeho registraci smazat pomocí odkazu Clear xxxx finger enrollment v pravé 
prostřední části okna pod číslicí ukazující dosažené skóre. V takovém případě 
načtení prstu zopakujte se snahou o dosažení lepšího výsledku. 

 

 Proces registrace uživatele a jeho prstů dokončíte kliknutím na tlačítko Finish 
(Dokončit). Nový uživatel se objeví v seznamu založených a na pozadí budou 
jeho zpracované biometrické vzory odeslány do nastavených čteček. 
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6.3  EDITACE UŽIVATELE 

Změnit kterýkoliv zadaný údaj pro vybraného uživatele můžete po jeho výběru 
v seznamu uživatelů (menu User Management) a kliknutí na tlačítko Edit (Editovat). 

Takto můžete změnit textové i numerické údaje pro uživatele a/nebo znovu 
zaregistrovat některý z prstů (příp. zaregistrovat některý prst nově, např. při zranění 
dříve zapsaného prstu).  

Postup je velmi podobný jako v případě registrace nového uživatele. 

 

6.4  BLOKACE UŽIVATELE BEZ MAZÁNÍ 

V případě potřeby můžete vybraného uživatele i zablokovat z hlediska autorizace 
přístupů, aniž byste jeho záznam hned mazali. Použít k tomu můžete tlačítko Disable 
(Zablokovat) zobrazené nad seznamem uživatelů (menu User Management). 
Vyberte požadovaného uživatele v seznamu a klikněte na toto tlačítko. Zobrazený 
dotaz, zda má být záznam uživatele opravdu zablokován, potvrďte tlačítkem Yes 
(Ano). 

U takovéhoto uživatele se následně bude v podrobnostech ve spodní části okna 
zobrazovat i datum blokace a jméno operátora, který blokaci provedl. Odblokovat 
můžete uživatele analogicky výběrem v seznamu a kliknutím na tlačítko Enable 
(Povolit) v horním pruhu tlačítek určených k manipulaci se záznamy uživatelů. 
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6.5  SMAZÁNÍ UŽIVATELE 

Odstranění uživatele z databáze programu MorphoManager a tím pádem i 
z připojených čteček můžete dosáhnout jednoduchým výběrem jeho záznamu 
v seznamu uživatelů (v menu User Management) a kliknutím na tlačítko Delete 
(Smazat) v horním pruhu s ikonkami operací nad uživateli. 

Zobrazený dotaz, zda opravdu chcete vybraný záznam z databáze smazat, potvrďte 
tlačítkem Yes (Ano) a záznam bude odstraněn.  

 

 

7.  ZPRÁVY, REPORTY 

Základním reportovacím nástrojem v prostředí MorphoManager je přehled přístupů 
(Access Log). Přístup k němu získáte po kliknutí na záložku Access Logs v horní liště 
okna programu. 

Okno zobrazí přehled posledních záznamů (průchodů) spolu s podrobnostmi o datu, 
čase, uživateli apod. Podrobnější filtr – a možnost zobrazit jen zájmové záznamy – se 
pak otevírá po kliknutí na tlačítko Filter v levé horní části okna. 

 

Zde si můžete vybrat další podobnosti filtru: 

Date Range Datové rozpětí pro události. Rychlý výběr  pomocí tlačítek 
Today (Dnes), Last 2 days (Poslední 2 dny), Last Week 
(Poslední týden)  a Last Month (Poslední měsíc) nebo přesné 
určení pomocí polí From (Od) a To (Do). 
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User Policies & Device Selection:  

User Policies Výběr uživatelských profilů (pokud je máte v programu 
definovány) pro filtraci uživatelů do zprávy. 

MorphoAccess Výběr čteček pro zahrnutí do zprávy (typy MA J-, MA VP, MA 
Sigma)  

 

Po výběru / nastavení položek filtru klikněte na tlačítko OK pro filtrování seznamu.  

Pokud budete chtít nastavený filtr smazat a vrátit se zpět k původnímu nastavení ve 
výchozí podobě, klikněte na tlačítko Reset Filters (Smazat filtry) a potvrďte tlačítkem 
OK. 
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POZNÁMKY 
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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. 
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831 04  BRATISLAVA  
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Tel.: +421(0)2/44454660 
Fax: +421(0)2/44454265 
obchod.sk@ adiglobal.com 
 


