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O tomto manuálu 
 
V manuálu jsou použity různé fonty a řezy písma pro rozlišení vý-
znamu názvů, návěští, popisů atd. Jejich význam je následující: 
 
Tučně jsou psány názvy oken, položek menu, dialogů, tlačítek, 
návěští v oknech apod. 
 
TUČNĚ VELKÝM PÍSMEM jsou psány názvy kláves (SHIFT, CTRL, 
ENTER...) 
 
Kurzívou jsou psány položky výklopných seznamů, názvy složek 
(adresářů), texty zadávané do dialogových řádků a názvy kapitol. 
 
Kurzívou tučně jsou psány nové pojmy, důležité pro další výklad. 
 
 

Na mnoha místech manuálu je text uveden mezi dvěma vodorov-
nými čarami. Takto jsou označeny pasáže, které vám blíže vysvětlí 
popisovanou problematiku, upozorní na možná nebezpečí nebo po-
skytnou užitečný tip: 
 

informace – blíže vysvětluje popisovanou část nebo funk-
ci programu 

upozornění – varuje před možnými problémy; většinou 
radí, jak se vyhnout obvyklým chybám 

tip – nápověda, jak si příslušnou operaci zjednodušit nebo 
zrychlit 

 

 
Tento manuál byl připravován s maximální možnou pozorností, 
přesto se v něm mohou vyskytnout některé chyby nebo nesrovna-
losti. Autoři projektu vám budou za každé upozornění na takové 
případy vděčni. 
 
V případě jakýchkoliv dalších dotazů se prosím obraťte na oddělení 
technické podpory přístupových systémů společnosti Honeywell – 
Security Products: 
 
Honeywell spol. s r.o. – Security Products o.z. 
Havránkova 33 
619 00 Brno 

tel.: 543 558 111 

fax: 543 558 118 
e-mail: ekv.cz@adiglobal.com 
WWW: http://www.adiglobal.cz 

Další tipy, nejčastější chyby a jejich odstranění a mnoho 
dalších informací najdete na webové stránce s FAQ: 

 

https://www.adiglobal.cz/iiWWW/cz/produkty110.nsf/wp/faq 



OBSAH 
 

ÚVOD.............................................................................................................................................................. 7 

SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMY PRO KONTROLU VSTUPU........................................................................................... 9 
ZÁKLADNÍ FUNKCE PROGRAMU SKYLA  PRO II ............................................................................................ 10 

Obecné.................................................................................................................................................... 10 
Správa databází ...................................................................................................................................... 10 
Programování jednotek ........................................................................................................................... 10 
Dálková správa systému .......................................................................................................................... 10 
Řízení jednotek ve zvláštních režimech..................................................................................................... 10 
Historie událostí...................................................................................................................................... 11 
Audit ....................................................................................................................................................... 11 
Servisní funkce ........................................................................................................................................ 11 
Vytváření a tisk sestav ............................................................................................................................. 12 
Integrace sledování docházky .................................................................................................................. 12 
Správa personálních informací ................................................................................................................ 12 
Funkce přehledu o přítomnosti ................................................................................................................ 12 

ZMĚNY OPROTI VERZI SKYLA  PRO 4.2X ......................................................................................................13 
Operační systém...................................................................................................................................... 13 
Komponenty programu............................................................................................................................ 13 
Databáze.................................................................................................................................................13 
Vícenásobné otevírání oken..................................................................................................................... 14 
Práce se záznamy v databázích................................................................................................................ 14 
Inkrementální programování karet........................................................................................................... 14 
Filtr v Historii a Auditu........................................................................................................................... 15 
Sledování přítomnosti.............................................................................................................................. 15 

KONCEPCE SYSTÉMU.............................................................................................................................. 17 

ČÁSTI SYSTÉMU........................................................................................................................................... 19 
Hardwarová část..................................................................................................................................... 19 
Softwarová část....................................................................................................................................... 20 
Přenos dat............................................................................................................................................... 20 

Anti-passback...................................................................................................................................... 21 
FUNKCE PROGRAMU SKYLA  PRO II............................................................................................................. 23 

Nastavení systému, programování jednotek.............................................................................................. 23 
Ovládání systému .................................................................................................................................... 24 
Sledování událostí ................................................................................................................................... 24 
Vyhodnocování zaznamenaných událostí.................................................................................................. 25 
Integrace sledování docházky .................................................................................................................. 25 
Údržba databází...................................................................................................................................... 26 
Ochrana přístupu k programu ................................................................................................................. 26 

ČASOVÉ ZÓNY............................................................................................................................................. 27 
PŘÍSTUPOVÉ ÚROVNĚ................................................................................................................................... 27 

INSTALACE................................................................................................................................................. 31 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY............................................................................................................................. 33 
Operační systém...................................................................................................................................... 33 
Hardwarové nároky................................................................................................................................. 33 

Doporučená konfigurace...................................................................................................................... 33 
Zobrazení................................................................................................................................................34 
Komunikační porty.................................................................................................................................. 34 

INSTALACE PROGRAMU................................................................................................................................ 35 
Operační systémy, komponenty................................................................................................................ 35 
Instalace komponent Skyla Pro II ............................................................................................................ 35 
Instalace serveru MS SQL 2008 Express.................................................................................................. 38 
Instalace pracovní stanice ....................................................................................................................... 40 

PODPORA LICENČNÍHO USB NEBO LPT KLÍČE............................................................................................... 42 



UPGRADE DATABÁZE ZE STARŠÍ  VERZE SKYLY  PRO II  (1802) ..................................................................... 43 
AKTIVACE VÍCE PŘÍSTUPOVÝCH ÚROVNÍ PRO VERZI SKYLA  PRO II  LIGHT .................................................... 47 
LICENCE...................................................................................................................................................... 48 

ROZCESTNÍK ............................................................................................................................................. 49 

RYCHLÉ ODKAZY ......................................................................................................................................... 51 
Postup při konfiguraci systému kontroly vstupu........................................................................................ 51 

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ – POPIS A ZÁKLADNÍ FUNKCE..... ........................................................ 53 

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SKYLA  PRO II........................................................................................................... 55 
Přihlášení do programu........................................................................................................................... 55 

Ověřování uživatelů podle přihlášení do systému Windows.................................................................. 57 
HLAVNÍ OKNO ............................................................................................................................................. 58 

Panely nástrojů ....................................................................................................................................... 58 
Vodorovný panel nástrojů.................................................................................................................... 58 
Svislý panel nástrojů............................................................................................................................ 59 

Menu....................................................................................................................................................... 60 
Práce se svislým menu............................................................................................................................. 62 

PRÁCE S OKNY............................................................................................................................................. 62 
Pravidla pro otevírání oken..................................................................................................................... 62 
Přepínání oken, indikace otevřených oken................................................................................................ 63 
Změna velikosti oken ............................................................................................................................... 63 

KALENDÁŘ.................................................................................................................................................. 66 
MENU SYSTÉM – OVLÁDÁNÍ PŘÍSTUPU K PROGRAMU..................................................................................... 68 

Odhlášení operátora................................................................................................................................ 68 
Změna hesla operátora............................................................................................................................ 69 
Ukončení programu – položka Exit .......................................................................................................... 70 

NASTAVENÍ SYSTÉMU............................................................................................................................. 71 

MENU TABULKY .......................................................................................................................................... 73 
Společné ovládací prvky .......................................................................................................................... 73 
Variabilní zobrazení................................................................................................................................ 73 
Práce se záznamy v tabulkách.................................................................................................................. 74 

Přidání nového záznamu...................................................................................................................... 75 
Editace záznamu.................................................................................................................................. 76 
Smazání záznamu................................................................................................................................ 77 
Izolace záznamů .................................................................................................................................. 77 
Aktualizace obsahu tabulky ................................................................................................................. 78 
Třídění záznamů v tabulkách ............................................................................................................... 78 
Vyhledávání záznamů.......................................................................................................................... 79 
Tiskové sestavy tabulek ....................................................................................................................... 79 

Časové zóny ............................................................................................................................................ 80 
Parametry časové zóny ........................................................................................................................ 80 
Izolace časové zóny............................................................................................................................. 81 

Lokality................................................................................................................................................... 82 
Parametry lokality ............................................................................................................................... 83 
Aktivace lokality ................................................................................................................................. 84 
Smazání lokality.................................................................................................................................. 85 

Jednotky.................................................................................................................................................. 86 
Parametry a prvky definice jednotky .................................................................................................... 87 
Postup při přidávání nové jednotky ...................................................................................................... 90 

Diagnostika jednotky............................................................................................................................. 100 
Přehled o stavu jednotky.................................................................................................................... 100 
Ovládání výstupů............................................................................................................................... 101 
Mazání databází na jednotkách .......................................................................................................... 102 

Oblasti ..................................................................................................................................................104 
Příklad nastavení oblastí .................................................................................................................... 106 

Přístupové úrovně ................................................................................................................................. 108 
Parametry přístupové úrovně ............................................................................................................. 108 
Parametry přístupové úrovně ............................................................................................................. 109 



Nastavení přístupové úrovně.............................................................................................................. 110 
Izolace přístupové úrovně .................................................................................................................. 113 
Anti-passback.................................................................................................................................... 114 

Oddělení ............................................................................................................................................... 120 
Parametry oddělení............................................................................................................................ 120 
Izolace oddělení ................................................................................................................................ 120 

Osoby....................................................................................................................................................122 
Parametry osob.................................................................................................................................. 122 
Formáty karet .................................................................................................................................... 124 
Poznámková pole .............................................................................................................................. 125 
Hromadné přidání osob...................................................................................................................... 128 
Import osob....................................................................................................................................... 129 
Export osob....................................................................................................................................... 132 
Export osob do PowerKey ................................................................................................................. 134 

Svátky ...................................................................................................................................................136 
Parametry svátků ............................................................................................................................... 137 
Programování svátků ......................................................................................................................... 137 

Profily oprávnění .................................................................................................................................. 138 
Parametry profilů oprávnění .............................................................................................................. 138 

Operátoři .............................................................................................................................................. 141 
Parametry operátorů .......................................................................................................................... 141 
Změna hesla operátora....................................................................................................................... 142 
Ověřování operátorů podle uživatelů Windows .................................................................................. 143 

MENU NASTAVENÍ ..................................................................................................................................... 144 
Uživatelská pole osob............................................................................................................................ 144 
Nastavení anti-passbacku ...................................................................................................................... 148 
Nastavení komunikačního serveru.......................................................................................................... 149 
Nastavení datového přístupu.................................................................................................................. 150 

Nastavení spojení s databází .............................................................................................................. 150 
Nastavení spojení s datovým serverem............................................................................................... 151 
Obnova databáze ............................................................................................................................... 153 

On-line tisk ........................................................................................................................................... 154 

PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTEK .............................................................................................................. 155 

MENU PROGRAMOVÁNÍ ............................................................................................................................. 156 
Tabulky................................................................................................................................................. 156 

Prvky pro programování .................................................................................................................... 157 
Indikace programování ...................................................................................................................... 159 
Podmínky programování.................................................................................................................... 160 
Záznam programování....................................................................................................................... 161 

ZOBRAZOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT....................... .......................................................................... 163 

HISTORIE................................................................................................................................................... 164 
Přehled historie..................................................................................................................................... 164 

Prvky okna přehledu historie.............................................................................................................. 164 
Nastavení barev událostí.................................................................................................................... 166 
Práce s filtry...................................................................................................................................... 167 

Archivace historie ................................................................................................................................. 171 
AUDIT ....................................................................................................................................................... 173 

Přehled ................................................................................................................................................. 173 
Prvky okna přehledu auditu ............................................................................................................... 173 
Nastavení barev záznamů .................................................................................................................. 175 
Práce s filtry...................................................................................................................................... 176 

Archivace auditu ................................................................................................................................... 178 
PŘÍTOMNOST OSOB.................................................................................................................................... 180 
SESTAVY ................................................................................................................................................... 183 

Společné ovládací prvky sestav.............................................................................................................. 183 
Zobrazení sestavy.............................................................................................................................. 183 
Náhled tisku sestavy.......................................................................................................................... 184 
Tisk sestavy na tiskárně ..................................................................................................................... 185 



Uložení sestavy do souboru ............................................................................................................... 185 
Změna vzhledu sestavy...................................................................................................................... 185 

Sestava Audit ........................................................................................................................................ 187 
Nastavení sestavy .............................................................................................................................. 187 

Sestava Historie .................................................................................................................................... 189 
Nastavení sestavy .............................................................................................................................. 189 

Sestava Docházka.................................................................................................................................. 193 
Nastavení sestavy .............................................................................................................................. 193 

Sestava Přehledy................................................................................................................................... 196 
Nastavení sestavy .............................................................................................................................. 196 

Sestava Přítomnost................................................................................................................................ 199 
Nastavení sestavy .............................................................................................................................. 199 

Sestava Tabulky .................................................................................................................................... 201 
Nastavení sestavy .............................................................................................................................. 201 

SERVISNÍ NÁSTROJE.............................................................................................................................. 203 

IMPORT A EXPORT DAT............................................................................................................................... 205 
Export docházkových dat do PowerKey ................................................................................................. 205 

Manuální export do PowerKey........................................................................................................... 205 
Automatický export do PowerKey ..................................................................................................... 207 

Export osob do PowerKey ..................................................................................................................... 208 
Nastavení programu PowerKey pro zpracování docházky...................................................................... 210 
Import osob z textového souboru............................................................................................................ 212 
Export osob do textového souboru ......................................................................................................... 212 

ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE ........................................................................................................................... 213 
Ruční zálohování................................................................................................................................... 213 
Automatické zálohování......................................................................................................................... 214 

OBNOVENÍ DATABÁZE ZE ZÁLOHY .............................................................................................................. 216 
HROMADNÉ PŘIDÁNÍ OSOB......................................................................................................................... 218 
MAPOVÁNÍ SBĚRNIC .................................................................................................................................. 218 

Spuštění mapování ............................................................................................................................ 218 
Diagnostika jednotky......................................................................................................................... 219 

PARAMETRY JEDNOTEK.............................................................................................................................. 220 
REINICIALIZACE KOMUNIKA ČNÍHO SERVERU............................................................................................... 221 
RESET ANTI-PASSBACKU............................................................................................................................ 224 
NÁPOVĚDA ................................................................................................................................................ 225 

PŘÍLOHA A ............................................................................................................................................... 227 

ÚPRAVY PARAMETRŮ PROGRAMU V REGISTRU............................................................................................ 229 

SLOVNÍK ................................................................................................................................................... 233 

REJSTŘÍK.................................................................................................................................................. 245 

POZNÁMKY .............................................................................................................................................. 249 

 



 
 
 
 

Kapitola I 

Úvod 
 
 
Seznámení se systémy pro kontrolu vstupu 

Základní funkce programu SKYLA Pro II 

Změny oproti verzi SKYLA Pro 4.2x 

 

 





Úvod                                                      9 

 

 Ú
v
o
d
 

Seznámení se systémy pro kontrolu vstupu 
 
Systém pro elektronickou kontrolu vstupu je počítačem řízený 
soubor prvků kontrolující přístup do určitého prostoru. Ten bývá 
zabezpečen zámkem a nějakou formou klíče. Vstup do takto chrá-
něného prostoru je potom povolen pouze oprávněným osobám 
v určitých, předem definovaných časových intervalech. Určení, kdo 
a kdy bude mít do chráněného prostoru přístup, je díky použití po-
čítače jednoduché a snadno měnitelné. 
 
Slabinou klasického zabezpečení pomocí zámku a klíče je právě 
nutnost existence fyzického klíče. Ten lze poměrně snadno dupli-
kovat a umožňuje přístup komukoliv, kdo jej vlastní. Navíc neexis-
tuje evidence, kdy a kým byl klíč použit. Nebezpečí ztráty nebo 
odcizení klíče spolu s nákladnou výměnou zámků takový systém 
značně prodražují.  
 
Systém elektronické kontroly vstupu je mnohem efektivnější alter-
nativou předešlého. Všichni lidé, kteří se budou ve sledovaných 
prostorách pohybovat, obdrží kartu nebo číselný kód umožňující 
vstup do jednotlivých oblastí pouze povolaným osobám v určených 
časech. Malý programovatelný řídicí panel pak na základě identifi-
kace člověka vstup povolí nebo nepovolí. Pokud dojde ke ztrátě 
nebo odcizení karty, lze řídicí panel jednoduše a rychle přeprogra-
movat. 
 
Pokud je navíc kontrola vstupu připojena k počítačové síti, mají 
uživatelé k dispozici mnohem širší spektrum funkcí. Systém může 
zaznamenávat a poskytovat informace o používání karet i kódů, 
nabídnout obsluze přehledy událostí v systému nebo generovat 
zprávy z databází. Kromě toho umožňuje systém kontroly vstupu 
uchovávat a spravovat základní informace o tisícovkách zaměst-
nanců a poskytovat informace týkající se jejich docházky. 
 
Obecně se dá princip kontroly vstupu shrnout do tří bodů: 

KDO  se dostane 

KAM a  
KDY 
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Základní funkce programu SKYLA Pro II 
 

Obecné 
SKYLA Pro II je řídicí software pro konfiguraci a monitorování sys-
témů kontroly vstupu a docházky s řídicími jednotkami HUB Pro a 
docházkovými terminály DT2000SA navržený pro síťovou práci 
v prostředí Windows NT, Windows 2000 nebo Windows XP. 
 
SKYLA Pro II obsahuje celou řadu funkcí určených pro malé až 
středně velké instalace. Jeho prostředí lze nakonfigurovat tak, aby 
v maximální možné míře vyhovovalo personálu při správě karet, 
monitorování systémových událostí a provádění dalších běžných 
činností. Pracuje s SQL databázemi a využívá MSDE nebo Microsoft 
SQL Server. 
 
 

Správa databází 
SKYLA Pro II uživateli umožňuje definovat časové zóny, přístupové 
úrovně, lokality, jednotky, karty, jejich držitele a jiné informace. 
Záznamy v databázích lze snadno editovat, prohledávat nebo tří-
dit. Uživatel si rovněž může nechat zobrazit a vytisknout širokou 
škálu sestav s informacemi o jednotkách, kartách, osobách nebo o 
historii. 
 
 

Programování jednotek  
Nedílnou součástí nastavení přístupového systému je přenos in-
formací zapsaných v databázích do pamětí řídicích jednotek – tedy 
jejich programování. SKYLA Pro II uživateli umožňuje programovat 
jen vybrané jednotky nebo i všechny najednou, a to na pokyn ope-
rátora nebo samočinně v nastavených intervalech. 
 
 

Dálková správa systému 
Program SKYLA Pro II může běžet na počítači i značně vzdáleném 
od místa fyzické instalace spravovaných jednotek. Přenos informa-
cí je zajištěn přes LAN nebo WAN s podporou protokolů TCP/IP – 
správa jednotek je tak možná prakticky z kteréhokoliv místa se sí-
ťovou přípojkou.  
 
 

Řízení jednotek ve zvláštních režimech 
Řídicí jednotky ve většině případů pracují zcela autonomně, tj. sa-
my rozhodují o poskytnutí nebo odmítnutí přístupu do sledovaného 
prostoru. Existují však zvláštní režimy, v nichž tuto rozhodovací 
funkci přebírá počítač. Příkladem takového režimu je tzv. anti-
passback. Zjednodušeně jde o režim, v němž musí každému pří-
chodu do chráněného prostoru předcházet jeho opuštění a naopak. 
Není tak možné použít stejnou kartu pro dva po sobě následující 
příchody nebo odchody. Protože v prostředí SKYLA Pro II jde o tzv. 
globální anti-passback, při němž se kontrolují vstupy a výstupy na 
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více řídicích jednotkách, musí centralizované řízení v tomto režimu 
převzít počítač. V prostředí SKYLA Pro II máte, kromě vlastní funk-
ce kontroly sekvence příchod-odchod-příchod, navíc možnost defi-
novat i časový interval, během něhož není možné načíst jednu 
kartu dvakrát, byť na funkčně opačných čtečkách. Efektivně tak lze 
zamezit předávání karet mezi více osobami u vstupních dveří nebo 
turniketů. Každé porušení režimových opatření se samozřejmě za-
znamenává do příslušných registrů programu pro zpětné dohledá-
vání a vyhodnocování. 

    
 

Historie událostí 
Události, k nimž v systému došlo, se přehledně zobrazují v okně 
historie spolu s datem, časem a místem vzniku. Přímo v okně his-
torie jsou k dispozici nástroje pro třídění událostí, jejich filtrování 
podle typu, data, místa vzniku, jména osoby a řady dalších kritérií. 
Události různých typů může program zobrazovat rozdílnými bar-
vami pro jejich výraznější rozlišení. Uživatel navíc může nechat 
přehledy o proběhlých událostech zálohovat, archivovat i exporto-
vat do textového souboru. 
 
Kromě monitorování proběhlých událostí přímo v prostředí SKYLA 
Pro II můžete kopie záznamů posílat i na sériový port a veškerou 
historii tisknout na připojené tiskárně nebo dále zpracovávat ná-
vazným programem.  
 
 

Audit 
V podobě Auditu nabízí program správci systému nástroj, jak sle-
dovat činnost jednotlivých operátorů nebo akce, které program vy-
konává automaticky (programování, zálohování, kontrola 
komunikace s jednotkami apod.) V něm se zaznamenávají veškeré 
akce, které operátoři v prostředí SKYLA Pro II provádějí. I zde jsou 
k dispozici nástroje pro filtrování přehledu a barevné rozlišování 
typů jednotlivých událostí. 
 
 

Servisní funkce 
Program uživateli nabízí i přístup ke speciálním funkcím zahrnují-
cím např. čtení a tisk parametrů všech připojených jednotek, jejich 
mapování, ruční i periodické automatické zálohování databází a je-
jich obnovení ze zálohy. Veškerá nastavení i systémové události 
tak mohou být prohlíženy a použity znovu nebo na jiném místě.  
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Vytváření a tisk sestav 
Aby nemusel uživatel zjišťovat parametry jednotek, podrobnosti o  
zapsaných osobách, vytvořených časových zónách a přístupových 
úrovních apod. hledáním v databázích a odečítáním z obrazovky, 
nabízí mu SKYLA Pro II funkci vytváření tzv. sestav – přehledného 
zobrazení informací požadovaného typu. Ty si může nechat vytisk-
nout např. pro potřeby archivace. Navíc může program po zpraco-
vání zaznamenaných událostí vytvářet i sestavy o docházce nebo 
přítomnosti vybraných osob. 

 
 

Integrace sledování docházky 
SKYLA Pro II má integrovány funkce pro sledování docházky za-
městnanců. Umí spolupracovat s docházkovými terminály DT2000 
SA, vyčítat z nich informace o průchodech osob spolu s udáním 
důvodu odchodu nebo příchodu (odchod na dovolenou, k lékaři 
atd.) a tyto připravit pro komplexní zpracování buď v programu 
PowerKey nebo v systému Docházka. Ty jsou potom finálními 
nástroji pro komplexní vyhodnocování docházky a vytváření vý-
sledných přehledů. 

 
 

Správa personálních informací 
V programu SKYLA Pro II můžete uchovávat a spravovat informace 
o svých zaměstnancích. Kromě standardních polí (jméno, příjmení, 
číslo karty, oddělení atd.) máte k dispozici místo pro fotografie i 
konfigurovatelné poznámkové řádky pro zápis libovolných doplň-
kových informací.  
 
 

Funkce přehledu o přítomnosti 
SKYLA Pro II má implementovány funkce pro sledování a zobrazo-
vání přítomnosti zaměstnanců v uživatelsky definovatelných zó-
nách. Operátor tak má neustále k dispozici aktuální přehled míst, 
v nichž se jednotliví zaměstnanci pohybují. 
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Změny oproti verzi SKYLA Pro 4.2x 
 
Pokud jste již pracovali s programem SKYLA Pro verze 4.2x (resp. 
3.xx), bude vám uživatelské prostředí SKYLA Pro II připadat zná-
mé. Při vývoji této verze se vycházelo právě z prostředí SKYLA Pro 
v. 4.2x, aby přechod k novému programu byl pro uživatele co nej-
příjemnější. Přesto doznala verze II některých podstatných změn, 
ať již jde o rozšíření funkčnosti nebo např. změnu používaného da-
tabázového systému.  
 
Následující odstavce popisují nejvýraznější odchylky programu 
SKYLA Pro II od verze 4.2x a jsou určeny hlavně pro uživatele, 
kteří již se systémem SKYLA Pro měli možnost pracovat. 
 

Operační systém 
SKYLA Pro II je primárně určena pro operační systémy Microsoft 
Windows XP Professional (SP2/SP3), Microsoft Windows 2003 Ser-
ver SP1 (a vyšší) nebo Microsoft Windows Vista Business (a vyšší).  
 

Komponenty programu 
Činnosti nezbytné pro plnohodnotnou činnost programu – přístup 
k databázím, komunikaci s jednotkami apod. – nyní převzaly pro-
gramy, které jsou spouštěny jako služby operačního systému. Jde 
o komponenty: 

SKYLADataService – zajišťuje přístup k databázím pro uži-
vatelská rozhraní prostřednictvím tzv. datového serveru. 

Oko3 – komunikační server systému – zajišťuje komunikaci 
se všemi jednotkami nebo docházkovými terminály. 

SkylaTimerService – obstarává automatické spouštění na-
plánovaných akcí, např. automatické programování jednotek, 
automatické zálohování apod. 

SkylaPortWriterService – realizuje posílání kopií řádků His-
torie na sériový port (pokud je tato funkce zapnuta). 

Po nainstalování programu SKYLA Pro II jsou tyto služby nastaveny 
na automatické spouštění po startu operačního systému, takže by 
měly být aktivní po každém spuštění nebo restartu počítače, samo-
zřejmě pokud uživatel nastavení spouštění služeb nezmění. 
 

Databáze 
SKYLA Pro II pro svou činnost využívá SQL databáze, a to pro-
střednictvím Microsoft SQL Serveru verze 2000, 2005 nebo 2008 
(resp. jejich volně šířitelných verzí MSDE2000, MS SQL Server 
2005 Express nebo MS SQL Server 2008 Express). Pokud uživatel 
nemá k dispozici MS SQL Server, může využít verzi MS SQL Server 
2008 Express, která se instaluje přímo z instalačního DVD progra-
mu SKYLA Pro II.  
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Vícenásobné otevírání oken 
Oproti předcházející verzi, v níž jste mohli mít v jednom okamžiku 
otevřeno jen jediné okno s některou z databází nebo servisními 
nástroji, můžete si v prostředí SKYLA Pro II otevřít libovolný počet 
oken současně. Jednu a tutéž databázi můžete dokonce otevřít ví-
cekrát, např. pro porovnávání prováděných změn. Jednotlivá okna 
můžete mít potom zobrazena „nad sebou“ nebo upořádána kas-
kádně, příp. dlaždicovitě, pokud máte na monitoru dostatečně vel-
kou pracovní plochu. V tomto ohledu se tedy SKYLA Pro II blíží 
prostředí operačních systémů Windows  
 
 

Práce se záznamy v databázích 
Přestože vypadají formuláře pro zadávání parametrů systému veli-
ce podobně těm, které znáte z programu SKYLA Pro v. 4.2, je prá-
ce s nimi v některých ohledech jiná. 
 
Před zahájením úprav již existujícího záznamu není třeba vstupo-
vat do režimu editace zvláštním tlačítkem – prostě jen vyberte po-
žadovaný záznam a začněte jej upravovat. Po skončení úprav buď 
potvrdíte změny tlačítkem pro uložení sami nebo vás k potvrzení 
změn uložením vyzve program, např. při zavírání tabulky, přecho-
du na jiný záznam apod. 
 
Rychlé třídění záznamů v tabulkách podle vybraného kritéria je 
nyní také jednodušší – buď si požadované kritérium třídění vyberte 
ze seznamu Řazení nebo jednoduše klikněte na záhlaví příslušné-
ho sloupce. Opakovaným klikáním na záhlaví sloupce budete pře-
pínat mezi vzestupným a sestupným třídění záznamů. 
 
Všechna okna s databázemi jsou doplněna novým tlačítkem - Ob-
novit. To slouží pro nové načtení obsahu okna bez toho, abyste 
museli okno zavírat a znovu otevírat. Oceníte jej v situacích, kdy 
máte např. otevřeno okno se seznamem osob a provedete změnu 
řekněme v názvu některé z přístupových úrovní. Po návratu do ok-
na osob bude v seznamu dostupných přístupových úrovní zobrazen 
stále původní název, protože ten byl při otevírání okna osob na-
čten. Aby se v seznamu přístupových úrovní objevil nový název, 
stačí jednoduše kliknout na tlačítko Obnovit a veškerý obsah okna 
bude načtený znovu. 
 
 

Inkrementální programování karet 
SKYLA Pro II pracuje s tzv. inkrementálním programováním karet 
(osob) do řídicích jednotek nebo docházkových terminálů. V praxi 
to znamená, že se při opakovaném spouštění programování do 
stejných jednotek přenášejí pouze změněné záznamy, ne již celá 
databáze karet. Možnost přepsat celou paměť karet na kontroléru 
nebo docházkovém terminálu ale samozřejmě zůstává dostupná. 
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Filtr v Historii a Auditu 
Okna Historie událostí a Auditu jsou doplněna o možnosti filtrování 
příchozích záznamů – podle data, času, místa vzniku, typu událos-
ti, jména operátora a dalších kritérií – a také o možnosti zobrazo-
vání řádků s popisy událostí různými barvami podle typu záznamů. 
Obojí usnadňuje rychlou orientaci v seznamu a zajišťuje, že se 
operátorovi budou vypisovat pouze ty záznamy, o které má zájem. 
V případě okna Historie lze jakékoliv nadefinované nastavení filtrů 
uložit pro pozdější použití. Každý operátor tak může mít svůj filtr, 
který zajistí vypisování pouze pro něj zajímavých událostí. 
 
 

Sledování přítomnosti 
SKYLA Pro II je vybavena nástroji pro vytváření uživatelských ob-
lastí, v nichž se má sledovat pohyb zaměstnanců. Nadefinovat si 
tak můžete libovolný počet oblastí, i do sebe navzájem vnořených, 
určených příchodovými nebo odchodovými čtečkami. U každé oso-
by (karty) pak můžete v reálném čase sledovat její přítomnost 
v jednotlivých zónách, a to prostřednictvím automaticky aktualizo-
vaného seznamu.  
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Části systému 
 

Celý systém pro kontrolu přístupu se skládá ze dvou základních čás-
tí: hardwarové a softwarové. Hardwarová část je reprezentována 
tzv. řídicími jednotkami a prvky pro komunikaci (PC, převodníky RS-
232/485, kabeláž sběrnice atd.). Softwarovou stránku potom 
představují dvě spolupracující části programu SKYLA Pro II – serve-
rová a klientská (uživatelská). 
 

Hardwarová část 
Řídicí jednotky HUB Pro (dále jen jednotky) jsou zařízení, která 
na základě informací ze vstupních prvků (nejčastěji čteček karet) 
rozhodují o poskytnutí nebo odmítnutí přístupu do sledovaného pro-
storu. Povolení přístupu se děje nejčastěji odblokováním připojené-
ho elektrického zámku nebo turniketu, zvednutím závory apod.  
 
Systém pracuje s distribuovanými databázemi. To znamená, že ob-
sahy databází jsou rozesílány na jednotlivé řídicí panely, které pak 
pracují zcela autonomně – tedy bez nutnosti spolupráce s ostatními 
prvky v síti (PC, další jednotky). Mohou tak lokálně vyhlašovat po-
plachy při násilně otevřených nebo nedovřených dveřích, samy roz-
hodnout, zda osobu s konkrétní kartou do chráněného prostoru 
vpustí nebo ne apod. Další výhodou je, že případný výpadek komu-
nikace s počítačem neohrozí funkčnost systému – bude pracovat 
naprosto stejně, jen záznamy o proběhlých událostech budou jed-
notky schraňovat ve své vnitřní paměti. Pro jejich naprogramování a 
plné využití všech vlastností však je nezbytné zajištění jejich ale-
spoň dočasné komunikace se softwarovou částí – ovládacím pro-
gramem SKYLA Pro II.  
 

Pokud je jednotka jen jediná a umístěna dostatečně blízko počítači 
s ovládacím programem (cca do 10 m), postačí komunikace přímo 
přes sériové rozhraní RS-232. Ale v případě, že je jednotka instalo-
vána od počítače dále anebo jich je v systému více, je potřeba 
k propojení počítače a řídicích jednotek použít tzv. sběrnici RS-485. 
Signály sběrnice v takovém případě generuje převodník 232/485 
připojený na sériový port počítače. 
 
Spojení s jednotkami navíc nemusí být realizováno nutně jen lokálně 
pomocí metalické sběrnice; na velké vzdálenosti můžete využít i 
existující počítačové sítě, po níž se budou informace přenášet 
v podobě TCP nebo UDP paketů. Vzdálenost mezi řídicím počítačem 
a vlastními jednotkami pak není prakticky ničím limitována. Stejně 
tak při připojení jednotek po síti nejste omezeni počtem dostupných 
sériových portů počítače. 
 
Výše uvedené odstavce popisovaly připojení jednotek pro kontrolu 
přístupu HUB Pro. Program ale umí stejným způsobem spolupraco-
vat i s tzv. docházkovými terminály DT2000 SA, které kromě 
vlastní funkce kontroléru přístupu pro jedny dveře umí sledovat i 
důvody průchodů. Vedle prostých příchodů a odchodů tak mohou 
zaznamenat i to, zda pracovník odchází k lékaři, na dovolenou, slu-
žební cestu apod. Zaznamenaná docházková data lze automaticky 
přenášet do databáze systému Docházka, příp. je umí program ex-
portovat do programu Power Key. Oba slouží pro komplexní zpraco-



20                                  SKYLA Pro II - uživatelský manuál 

 

vání zaznamenaných docházkových dat, včetně poskytnutí získa-
ných výsledků v požadované formě uživateli nebo exportů do spe-
cializovaných mzdových programů. 
 
     

 

Softwarová část 
Softwarovou stránku systému představují dvě části programu SKYLA 
Pro II – serverová a klientská. Serverová část není reprezentována 
jedinou aplikací, ale hned několika – datovým serverem, komuni-
kačním serverem a službami pro automatické spouštění naplánova-
ných akcí a kopírování popisů událostí na sériový port.  
 
Hlavním úkolem datového serveru je zajištění a sjednocení přístu-
pu k databázím pro všechny připojené klienty. Komunikační ser-
ver pak obstarává veškerou komunikaci s hardwarovými zařízeními. 
Musí tedy být spuštěn na počítači, k němuž je sběrnice s jednotkami 
buď fyzicky připojena nebo který je připojen k počítačové síti, po níž 
se má s jednotkami komunikovat. V typické konfiguraci jsou jak da-
tový, tak i komunikační server nainstalovány a provozovány na jedi-
ném počítači, ale nemusí to být pravidlem. Databáze s datovým 
serverem mohou být nainstalovány na jednom stroji a na jiném po-
čítači, umístěném např. blíže kontrolérům, může běžet server ko-
munikační.  
 
Klientská část poskytuje uživatelské rozhraní, z něhož je možné 
systém monitorovat a ovládat. Se serverem komunikuje pomocí 
TCP/IP protokolů, může proto být nainstalován prakticky kdekoliv, 
kde je k dispozici přístup k TCP/IP síti. Jak vyplývá z předchozího 
odstavce, může server komunikovat najednou i s více klienty, kteří 
pak pracují zcela nezávisle, ale nad společnými databázemi. Správa 
systému je tak možná i z více libovolných míst současně.  
 
 
 

Přenos dat 
Interakce mezi oběma popsanými částmi – hardwarovou a softwa-
rovou probíhá podle následujícího scénáře.  

Jednotky na sběrnici zaznamenávají události do svých vnitřních pa-
mětí. Paměť každé z jednotek má kapacitu 10.000 takových událos-
tí. Pokud je komunikační server spuštěn a správně nakonfigurován, 
provádí tzv. polling – cyklicky vyčítá ze všech aktivních jednotek za-
znamenané události. V každém cyklu takto server „obvolá“ všechny 
jednotky na sběrnici a z každé vyčte 1 událost (pokud na jednotce 
nějaká zaznamenaná je), což při maximálním obsazení sběrnice 31 
jednotkami trvá maximálně cca 3 ÷ 4 sekundy. V případě, že komu-
nikační server spuštěn není, nebo je vyčítání událostí obsluhou zá-
měrně pozastaveno, zůstávají záznamy pouze v pamětech jednotek, 
kde čekají na vyčtení. 

Po přečtení události ji komunikační server doplní o všechny nezbyt-
né informace – kde a kdy k ní došlo, jméno a příjmení osoby, číslo 
karty apod.  – a zobrazí ji v okně uživatelského rozhraní (klienta). 
Pokud je klientů připojeno více, rozešle ji všem.  
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V opačném směru probíhá přenos dat také, např. při programování 
jednotek nebo manuálním ovládání výstupů kontrolérů přímo 
z programu. V takových případech posílá komunikační server kon-
krétní jednotce rámec s požadovanou informací a jednotka mu 
správné přijetí a příp. i úspěšné provedení příkazu potvrdí. Pokud 
server potvrzení nedostane, několikrát požadavek zopakuje. Jestliže 
ani jeden z těchto pokusů není úspěšný, oznámí v uživ. rozhraní ob-
sluze, že jednotka nekomunikuje.  

 

Anti-passback 
Jak z předcházejících odstavců vyplývá, jde o tzv. autonomní sys-
tém, u něhož rozhodování probíhá na hardwarové úrovni bez nut-
nosti činnosti počítače. Jedinou výjimku z tohoto pravidla 
představuje tzv. anti-passback. Jde, jak již bylo uvedeno 
v předcházející kapitole, o funkci, která brání opakovaným průcho-
dům na tutéž kartu. K tomu musí mít systém nastavenu část čteček 
jako vstupních (pro vstup do objektu) a část jako výstupních (pro 
opuštění objektu). V jednodušší podobě anti-passback sleduje, zda 
při načtení karty na některé vstupní čtečce bylo předcházející čtení 
provedeno na čtečce výstupní. Jinými slovy, zda dotyčná osoba ob-
jekt před dalším příchodem nejprve opustila. Pokud tato podmínka 
splněna není, neumožní anti-passback vstup do sledovaného prosto-
ru. Tak může bránit situacím, kdy si více osob u hlavního vchodu 
podává jednu kartu pro získání přístupu. Aby nešel systém obejít 
prostým načítáním karty na odchodové čtečce „naprázdno“, může 
kromě výše uvedené podmínky sledovat i čas uběhlý od posledního 
čtení této karty. Pokud je kratší než administrátorem přednastavený 
interval, vstup opět neumožní.  

U SKYLY Pro II jde o tzv. globální anti-passback (APB). Převede-
no do srozumitelné řeči to znamená, že je lhostejné, kolik používáte 
příchodových a kolik odchodových čteček. Po načtení karty na kte-
rékoliv vstupní „anti-passbackové“ čtečce musí následovat čtení na 
kterékoliv „anti-passbackové“ čtečce výstupní (i na jiné sběrnici), ji-
nak nebude vstup umožněn. Aby takto složité řízení fungovalo efek-
tivně, je rozhodování posunuto na úroveň řídicího počítače 
s datovým serverem. Ten shromažďuje data o průchodech „anti-
passbackovými“ čtečkami a rozhoduje, zda dotyčné kartě vstup (od-
chod) umožní. V případě pozitivního vyhodnocení dává příslušné ří-
dicí jednotce pokyn k uvolnění průchodu. Z principu funkce je 
zřejmé, že v tomto případě je trvalé připojení a činnost komunikač-
ního i datového serveru nezbytná. V ostatních situacích, kdy se anti-
passback nevyužívá, není činnost serverů nutná.  

Řídicí jednotky s firmwarem verze 3.06 a vyšším ovšem umožňují i 
tzv. lokální anti-passback. Ten, na rozdíl od globálního APB fun-
guje pouze v rámci jedné řídicí jednotky, na níž se aktivuje zapnu-
tím příslušného systémového příznaku, i bez činnosti komunikačního 
a datového serveru SKYLY Pro II. Druhým rozdílem funkce oproti 
globálnímu APB je kontrola pouze více vstupů – brání tedy opakova-
nému načítání téže karty na vstupní čtečce. Na výstupní čtečce mů-
že být platná karta čtena i vícekrát po sobě a vždy dojde k sepnutí 
příslušného relé. Protože se ale pořadí vstup-odchod kontroluje pou-
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ze uvnitř jedné jednotky, nelze lokálním APB zabránit druhému 
vstupu do objektu na jiné jednotce.  
 
Filozofii fungování celého systému a možnosti zapojení jednotlivých 
prvků ilustruje následující obrázek: 
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Funkce programu SKYLA Pro II 
 

Nastavení systému, programování jednotek  
Primární úlohou ovládacího softwaru je nastavení hardwarové části 
přístupového systému tak, aby splňovala požadavky uživatele co 
nejjednodušším a přitom nejefektivnějším způsobem. Do této oblasti 
spadá uchovávání informací o tom, jak má která jednotka pracovat, 
jak je připojena, které osoby (přesněji karty) má v určených časo-
vých intervalech do sledovaného prostoru pouštět, kteří operátoři 
mají mít k programu přístup a s jakými restrikcemi a celá řada dal-
ších nastavení. 
 
K zadávání a uchovávání těchto informací slouží v programu samo-
statné databáze – tzv. tabulky. V nich uložená data obsahují kom-
pletní přehled o tom, jak má hardwarová část systému pracovat. 
K tomu, aby se takto jednotky skutečně chovaly, je potřeba infor-
mace přenést z tabulek do vnitřních pamětí jednotek – jednotky 
naprogramovat. Program SKYLA Pro II se stará o celý proces pro-
gramování, od základního nastavení až po přenos posledního bitu. 
 
Tabulky (databáze) jsou rozděleny podle typu informací, které 
uchovávají. Navíc jsou v menu seřazeny v určitém pořadí, které 
byste při zadávání údajů do nich měli respektovat. 
 

V řadě případů se záznamy v jedné tabulce odkazují na záznamy v tabulce jiné. 
Abyste mohli celý přístupový systém v prostředí SKYLA Pro II rychle a bez 
komplikací nastavit, vyplňujte, prosím, tabulky v tom pořadí, v jakém jsou uve-
deny v menu. Jen tak se vyhnete vracení se od právě nastavované tabulky 
k jiné, která právě upravované databázi logicky předchází. 

 
Jednotlivými tabulkami jsou (v pořadí, v jakém byste je měli vypl-
ňovat): 
 

 

Definice dnů a časů platnosti jednotlivých časových 
zón. 

 

Lokality sdružují jednotky do větších celků; odpoví-
dají sběrnicím.  

 

Nastavení řídicích jednotek. Zde se definuje, jaké 
časové zóny bude jednotka používat, které události 
se budou zaznamenávat atd. 

 

Zde se určují oblasti, v nichž chcete sledovat pohyb 
osob. Každá oblast je definována čtečkami, které do 
ní umožňují vstup (oblasti nemusí být nutně defino-
vány a používány). 

 

Definice oprávnění pro vstup do jednotlivých prostor. 
Definují místa a časy povolených vstupů pro jednot-
livé skupiny osob. 
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Definice oddělení pro členění osob do skupin.  

 

Informace o osobách (držitelích karet) – číslech ka-
ret, přístupových kódů (PINů), oddělení, přístupo-
vých úrovních, nástroje pro jednoduchou 
personalistiku. 

 
Další tři databáze jsou sice v menu uvedeny na posledních místech, 
můžete je však vyplnit bez ohledu na ostatní tabulky – nejsou s nimi 
nijak svázány.  
 

 

Definice a popis dnů, které se mají vést jako svátky. 

 

Nastavení profilů pro jednotlivé operátory – každému 
novému operátorovi pak budete moci jen jednoduše 
přiřadit již vytvořený profil, není nutné sadu opráv-
nění definovat pro každý záznam zvlášť. 

 

Definice osob, které mají mít přístup k programu a 
jejich restrikce. 

 
Bližší popisy jednotlivých tabulek najdete v části Nastavení systému 
- Menu Tabulky. 
 
 

Ovládání systému 
Pokud jsou jednotky naprogramovány a napájeny, pracují nezávisle 
na zbytku systému. Předávají sice serverovým částem ovládacího 
programu informace o událostech, ke kterým na jednotkách dochá-
zí, ale k vlastní činnosti ji nepotřebují (výjimkou je tzv. režim anti-
passback). Přesto jsou situace, kdy je potřeba chování jednotek 
přímo z programu ovlivnit. I k tomu poskytuje SKYLA Pro II uživateli 
nástroje. Může tak jednoduše a jen za použití myši spínat nebo 
rozpínat jednotlivé výstupy, rušit probíhající poplachy apod.  
 

Tyto akce jsou přístupné vždy pro konkrétní jednotku v menu Jed-
notky a sekci Diagnostika, záložka Kontakty. Druhou možnost 
přístupu k těmto nástrojům poskytuje Mapování sběrnice v menu 
Servis.   
 
 

Sledování událostí 
V prostředí SKYLA Pro II můžete všechny události, k nimž v systému 
došlo nebo dochází, monitorovat v reálném čase. V praxi to zname-
ná, že se podrobné informace o právě probíhajících událostech (pří-
chody a odchody osob, neplatná čtení karet, výpadky 
komunikace...) průběžně zobrazují v okně přehledu historie (menu 
Historie, položka Přehled), a to v okamžiku vzniku události nebo 
s minimálním zpožděním. Pro zobrazování událostí můžete navíc vy-
užít prostředků pro barevné rozlišování jednotlivých typů událostí 
nebo filtrů. Ty zajišťují, že se na obrazovce budou objevovat jen ty 



Koncepce systému                                       25 

 

 K
o
n
ce
p
ce
 

záznamy, které chce operátor vidět, zbytek sice bude zaznamená-
ván do databáze, ale na monitoru se neobjeví. Všechny záznamy 
můžete kromě prostého zobrazení na obrazovce navíc prostřednic-
tvím sériového portu počítače posílat do jiného programu nebo sys-
tému. Zmíněné propojení s jiným programem dává uživateli široké 
možnosti volby, jak bude systém na zcela konkrétní události 
z konkrétního místa reagovat – např. odesláním e-mailu, přehráním 
zvukového upozornění, spuštěním externího programu apod. 
 

Druhým typem sledovaných událostí jsou ty, k nimž dochází pouze 
na úrovni programu – tedy přihlášení jednotlivých operátorů do sys-
tému a veškeré operace, které provádějí. Správce tak má přehled o 
všech zásazích do tabulek, programování jednotek nebo generování 
sestav spolu se jménem dotyčného operátora a přesnou časovou 
specifikací události. Tyto údaje jsou přístupné v okně tzv. auditu 
(menu Audit – Přehled). I zde má operátor k dispozici prostředky 
pro barevné rozlišování událostí a jejich filtrování. 
 
 

Vyhodnocování zaznamenaných událostí  
Samotné zaznamenávání a zobrazování událostí by v mnoha přípa-
dech sice stačilo, často je ale užitečné takto získaná data dále zpra-
covat. SKYLA Pro II uživateli proto nabízí možnosti, jak např. u 
jednotlivých osob vygenerovat a vytisknout přehled docházky, času 
stráveného ve sledované lokalitě, měsíční přehled přítomnosti nebo 
nepřítomnosti na pracovišti apod. 
 
Do této oblasti spadají i nástroje pro vytváření ostatních tzv. sestav 
– jde o přehled nastavení systému a obsahu jednotlivých tabulek 
pro účely archivace nebo rychlé kontroly.  
 
Všechny sestavy můžete prohlížet na obrazovce, tisknout na připo-
jené tiskárně nebo ukládat do textových souborů. 
 
 

Integrace sledování docházky 
SKYLA Pro II je vybavena i nástroji pro základní zpracování docház-
kových dat. Ty získává primárně z docházkových terminálů DT2000 
SA, které mohou být zapojeny na stejné sběrnici jako jednotky HUB 
Pro. Docházkové terminály jsou vybaveny klávesnicí pro zadávání 
důvodů odchodu nebo příchodu a displejem pro zobrazování uživa-
telských informací. V ostatních ohledech se terminál DT2000 SA 
chová jako polovina jednotky HUB Pro, můžete jej proto využít pro 
řízení vstupu do jedněch dveří a navíc jeho prostřednictvím i sledo-
vat docházku zaměstnanců. SKYLA Pro II umožňuje do docházko-
vých přehledů zahrnout i data získaná z kterékoliv jednotky HUB Pro 
(tedy „prosté“ příchody nebo odchody bez udání důvodu). Možnost 
integrace docházkových terminálů do systému kontroly vstupu tak 
zbavuje uživatele nutnosti budování dvou zcela oddělených systé-
mů.  
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Údržba databází 
U rozsáhlých a rychle rostoucích databází, jakou je např. historie 
událostí u velkého systému, jsou zapotřebí nástroje pro jejich údrž-
bu. V prostředí SKYLA Pro II jsou to funkce pro export, archivaci a 
zálohování databází a jejich obnovování ze zálohy. 
 
 

Ochrana přístupu k programu 
V programu se často uchovávají citlivé informace týkající se nasta-
vení systému, osobních údajů atd. Stejně tak program umožňuje 
dálkové ovládání jednotek a možnost vyřadit z činnosti např. zabez-
pečovací systém. Proto je důležitým prvkem programu ochrana pří-
stupu k němu. Ta je řešena systémem přihlašovacích jmen, 
přístupových hesel a oprávnění. Všichni operátoři, kteří se do pro-
gramu přihlašují, tak mají přiděleno své přihlašovací jméno a heslo, 
které přístup chrání.  
 
Podle jména se při přihlášení navíc uživatelské rozhraní nastaví tak, 
aby měl operátor přístupné pouze ty prvky, které mu administrátor 
povolil. Operátoři, kteří se mají zabývat jen např. správou osobních 
údajů, tak nebudou mít přístupné nástroje pro změnu hardwarové 
konfigurace a programování jednotek, technici s oprávněním měnit 
konfiguraci naopak nebudou moci zasahovat do struktur oddělení 
nebo osobních údajů uživatelů. 
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Časové zóny 
 
SKYLA Pro II používá, podobně jako jiné systémy pro kontrolu pří-
stupu, tzv. časové zóny pro definici časových intervalů, během 
nichž mají být určité akce platné.  
 
Nejde o nic jiného než o soubor časových úseků definovaný pro jed-
notlivé dny. Zóny se využívají např. pro definici přístupových úrovní 
(viz následující část Přístupové úrovně). Potom bude osoba s určitou 
kartou do střeženého prostoru vpuštěna jen tehdy, použije-li ji 
v době platnosti časové zóny.  
 
Příklady definice časových zón: 
 

název dny platnosti časy platnosti 

úklid Po-Pá 16:00÷20:00 
vždy Po-Ne, svátky 00:00÷23:59 
ranní směna Po-Pá 06:00÷14:30 
návštěvní hodiny St, So, Ne, svátky 09:00÷11:00, 

14:00÷16:00 
 
 
 

Přístupové úrovně 
 

Institut přístupových úrovní používá SKYLA Pro II pro rychlou a 
pohodlnou definici míst a časů kam a kdy se mohou jednotlivé osoby 
dostat. Jde o seznam čteček (dveří), které jsou kartě s konkrétní 
přístupovou úrovní dostupné. Navíc je u každé čtečky informace o 
tom, během které časové zóny bude čtečka pro kartu s touto úrovní 
přístupná. Aby nebylo nutné toto nastavování provádět pro každou 
kartu zvlášť, používají se právě přístupové úrovně, které přístup 
upravují hromadně pro celou skupinu karet.  
 

Jasnější představu o funkci přístupových úrovní dá následující pří-
klad: 
 

V podniku pracují tři druhy zaměstnanců: členové vedení, řadoví 
zaměstnanci a pracovníci úklidu. Do podniku navíc přicházejí ná-
vštěvy. Správce systému proto vytvoří nejprve časové zóny Vždy 
(pro vedení, které má mít přístup do všech prostor v kteroukoliv do-
bu; Po-Ne + svátky 0:00-23:59), Prac. doba (pro zaměstnance; Po-
Pá 8:00-17:00), Úklid (Po-Pá 16:00-20:00) a Návštěvní hodiny (Po-
Pá 14:00-16:00).  
 
 

Poté vytvoří přístupové úrovně Vedení, Zaměstnanci, Úklid a Ná-
vštěvy. Ihned po vytvoření je každá přístupová úroveň prázdná – 
tzn. nejsou v ní povoleny žádné dveře (na ilustračním obrázku jsou 
dveře uváděny jako podsystémy): 
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V dalším kroku nastaví správce oprávnění pro každou přístupovou 
úroveň tak, aby se osoby s příslušnou úrovní dostaly pouze tam a 
pouze tehdy, kam a kdy je jim povoleno. V našem případě jsou pou-
žity dvě jednotky kontrolující přístup přes hlavní vchod, do kanceláří 
řadových pracovníků a kanceláří vedení. Pracovníci vedení se mají 
pomocí karet dostat kamkoliv a kdykoliv – proto jim administrátor 
následujícím nastavením přístupové úrovně Vedení povolí přístup do 
všech dveří v časové zóně Vždy: 
 

Všimněte si, že u posledního podsystému je uvedena jiná podmínka 
průchodu – PIN a KARTA namísto podmínky KARTA, která je použita 
u všech ostatních dveří. Znamená to, že u dveří označených jako 
Kanceláře - vedení se budou muset pracovníci identifikovat nejen 
kartou, ale i zadáním přístupového kódu (PINu). Více se o podmín-
kách průchodu dočtete v kapitole Uživatelské rozhraní – Menu Ta-
bulky – Přístupové úrovně. 



Koncepce systému                                       29 

 

 K
o
n
ce
p
ce
 

Řadoví zaměstnanci budou mít přístup povolen přes hlavní vchod a 
do svých kanceláří, v obou případech jen během pracovní doby. Pří-
stupová úroveň Zaměstnanci proto bude nastavena takto: 

Konfigurace přístupové úrovně pro pracovníky úklidu bude povolovat 
přístup přes hlavní vchod kdykoliv během pracovní doby i doby vy-
hrazené pro úklid (čas. zóna Úklid) a do běžných kanceláří i kancelá-
ří vedení jen v době úklidu. Stejnojmenná přístupová úroveň bude 
mít takovéto nastavení: 
 

 
Poslední nastavovanou přístupovou úrovní jsou Návštěvy. Ta má na-
stavení nejjednodušší – bude povolat přístup jen přes hlavní vchod a 
pouze v hodinách vyhrazených pro návštěvy. V praxi může správa 
přístupu fungovat tak, že příchozí návštěvník obdrží na recepci 
(vrátnici) návštěvnickou kartu, s níž se dostane přes vchod do vnitř-
ních prostor podniku, ale už ne do kanceláří. Při odchodu kartu na 
vrátnici odevzdá. Konfigurace přístupové úrovně potom může být 
následující: 
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Jak je z ilustračních obrázků patrné, provádí administrátor nastavení 
každé přístupové úrovně jednotlivě tak, že zaškrtne časové zóny u 
těch dveří (podsystémů), které mají být pro úroveň přístupné. Za-
škrtnuté časové zóny označují intervaly, během nichž bude přístup 
poskytnut. Pokud mají být dveře pro tuto úroveň nepřístupné, pone-
chá správce všechna políčka časových zón u těchto dveří neoznače-
ná (viz sekci Nastavení systému – Menu Tabulky – Přístupové 
úrovně na str. 108) 
 
 

  
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

Kapitola III 

Instalace 
 
 
 

Systémové požadavky 

Instalace 

Licence 
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Systémové požadavky 
 

Operační systém 
SKYLA Pro II je 32-bitovou aplikací, která je primárně určena pro 
operační systémy Windows XP Professional (SP2 nebo SP3), Win-
dows 2003 Server SP1 (a vyšší), příp. Windows Vista Business (a 
vyšší). 
 
Protože se klientské počítače spojují s datovým a komunikačním 
serverem prostřednictvím TCP/IP protokolů, musí je operační sys-
tém podporovat, pokud chcete program SKYLA Pro II používat 
v síťovém prostředí. 
 
 
 

Hardwarové nároky 

Doporučená konfigurace 
 

Monoinstalace - systém SKYLA Pro II je nainstalován a spouš-
těn pouze na jediném počítači: 

� CPU Pentium IV – 1,3 GHz nebo ekvivalent (a vyšší) 
� 1 GB RAM a více 
� 60 GB HDD 
� 1 nebo 2 sériové komunikační porty (pokud bude komuni-

kace s jednotkami přes RS-232 / RS-485) 
� 1 USB port (pro HW klíč při dvou nebo více jednotkách) 
� 17“ monitor (1024×768, true color) 
� 2-tlačítková myš 
� síťová karta (při síťovém spojení se vzdálenými lokalitami) 
� Windows XP Professional (SP2 nebo SP3), Windows 2003 

Server SP1 (a vyšší), příp. Windows Vista Business (a vyš-
ší) 

 
 
Klientská část – na počítači bude nainstalováno pouze uživatel-
ské rozhraní programu SKYLA Pro II: 

� CPU Pentium III – 800 MHz nebo ekvivalent 
� 512 MB RAM a více 
� 10 GB HDD 
� 17“ monitor (1024×768, true color) 
� 2-tlačítková myš 
� síťová karta 
� Windows XP Professional (SP2 nebo SP3), Windows Vista 

Business (a vyšší) 
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Serverová část – počítač starající se o komunikaci a správu da-
tabází, k němuž se budou po síti připojovat klientské stanice: 

� CPU Pentium IV – 1,5 GHz nebo ekvivalent (a vyšší) 
� 2 GB MB RAM 
� 60 GB HDD 
� 1 nebo 2 sériové komunikační porty (pokud bude komuni-

kace s jednotkami přes RS-232 / RS-485) 
� 1 USB port (pro HW klíč při dvou nebo více jednotkách) 
� 17“ monitor (1024×768, true color) 
� 2-tlačítková myš 
� síťová karta (při síťovém spojení se vzdálenými lokalitami) 
� Windows XP Professional (SP2 nebo SP3), Windows 2003 

Server SP1 (a vyšší), příp. Windows Vista Business (a vyš-
ší) 

 
 
 
 

Zobrazení 
Doporučené rozlišení monitoru je 1024×768 bodů s normální veli-
kostí položek (standardně 96 dpi) na pracovní ploše a v aplikacích.  
 
 

Pokud nastavíte jinou než normální velikost položek (Ovládací panely – Zob-
razení – Nastavení ), např. velkou velikost (120 dpi), nemusí být některé ob-
jekty v oknech SKYLY Pro II správně zobrazovány! 

 
 
 

Komunikační porty 
Řídicí jednotky se připojují do systému v zásadě dvěma způsoby: 
lokálně prostřednictvím metalických sběrnic (RS-232, RS-485) ne-
bo dálkově pomocí TCP/IP sítí.  
 
Lokální sběrnice jsou s počítačem spojeny prostřednictvím sério-
vých (COM) portů. Na každém z těchto portů může být připojeno 
až 31 jednotek, počet portů je prakticky omezen jen možnostmi 
operačního systému. Pokud budete mít řídicí jednotky připojeny 
přes více komunikačních sběrnic, doporučujeme jednotky rozdělit 
na jednotlivé sběrnice co do počtu rovnoměrně, aby se předešlo 
možnému zpomalování komunikace na některé z „přetížených“ 
sběrnic. 
 
V případě, že potřebujete spravovat jednotky na vzdálených mís-
tech, můžete s výhodou využít funkcí SKYLY Pro II, které umožňují 
přímé propojení se vzdálenou jednotkou prostřednictvím LAN / 
WAN sítě s podporou TCP/IP protokolů. Takovýchto propojení 
s jednotkami můžete vytvořit teoreticky neomezený počet. 
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Instalace programu 
 

Operační systémy, komponenty 
Tato verze programu Skyla Pro II je určena pro operační systémy 

� Windows XP Professional SP2 a vyšší, 
� Windows 2003 Server SP1 a vyšší, 
� Windows Vista Business. 

Pokud na cílovém počítači není nainstalován databázový stroj MS SQL (verze 
2000, 2005 nebo 2008), případně MSDE 2000, resp. SQL Express 2005 Edition 
nebo SQL Server 2008 Expres, bude instalátor instalovat databázový stroj SQL 
Server 2008 Express (týká se jen instalace serveru Skyly Pro II nebo monoinsta-
lace). 

K tomu ale musí nejprve nainstalovat následující komponenty: 

� Microsoft Windows Installer 4.5 
� Microsoft Power Shell 1.0 
� Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

 

Pokud během instalace povolíte jejich automatické nainstalování, zajistí si jejich 
implementaci instalátor sám. V opačném případě byste museli zmíněné kompo-
nenty nainstalovat ručně před spuštěním instalace Skyly Pro II. 

 

Instalace komponent Skyla Pro II 
• Pokud se instalace nespustí sama po vložení DVD do mechaniky počíta-

če, spusťte ji ručně poklepáním na ikonu souboru setup.exe (v kořenovém 
adresáři DVD). 

 
• Pokud zjistí instalátor některé chybějící komponenty, dotáže se na povolení 

je nainstalovat. Pakliže nechcete z nějakého důvodu chybějící komponenty 
instalovat ručně před vlastní instalací Skyly Pro II, potvrďte zobrazený do-
taz, že se mají tyto chybějící komponenty instalovat. 

 
• Úvodní obrazovku potvrďte klepnutím na tlačítko Další. 

 
• Dotaz na přijetí licenční smlouvy potvrďte zaškrtnutím políčka Souhla-

sím s podmínkami licenční smlouvy a klepnutím na tlačítko Další. 
 

 • Klepněte na tlačítko Další. 
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Typ instalace – zde vyberte, jaký typ instalace Skyly Pro II chcete provést: 

 
o Pracovní stanice – instalace klientské části Skyla Pro II (bez servero-

vých součástí); použijte v případě klientské stanice, která se bude připo-
jovat k serveru Skyly Pro II. 

 
o Server  – kompletní instalace instalace  serverové i klientské části; pou-

žijte u monoinstalací (instalace Skyly Pro II na jediný počítač) nebo in-
stalací na serverový počítač systému Skyla Pro II. 

 

 

 
 
 

Po výběru příslušného typu instalace můžete ještě ve výběrovém okně 
upravit sadu komponent, která bude pro příslušný typ instalována, příp. 
změnit výchozí složku, do níž má mají být vybrané komponenty nainsta-
lovány. 

 

 
 

 
Dále bude popisována kompletní instalace serveru Skyly Pro II. 

 
• Klepněte na tlačítko Další. 
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• Pokud nechcete na dříve provedených volbách nic měnit (v takovém pří-
padě se vraťte do příslušného okna tlačítkem Zpět), zahájíte instalaci 
klepnutím na tlačítko Instalovat. 

 
• Během instalace může být zobrazen dotaz na instalaci ovladače hardwaro- 

vého klíče. Potvrďte jej klenutím na tlačítko OK, aby mohl být ovladač na-
instalován. Pokud by neproběhla instalace ovladače hardwarového klíče 
korektně, nebo jste ji během instalace Skyly Pro II nepovolili, máte mož-
nost ovladač doinstalovat i  dodatečně pomocí  odkazu  pod tlačítkem 
Start  > Všechny programy > SkylaPro II > Instalace ovladače klí-
če Angel. 

 

 
 
 

• Pokud se během instalace objeví na obrazovce zpráva o tom, že instalova-
ný software neprošel testem pro získání loga systému Windows, akceptujte 
tuto zprávu a pokračujte dále v instalaci klepnutím na tlačítko Pokračo-
vat. 

 

 
 
 
 

• Dokončení základní části instalace komponent uživatelského rozhraní 
oznámí instalátor oknem Průvodce instalací produktu Skyla  Pro  II 
ukončen. Klepněte na tlačítko Dokončit. 

 
• Pro  dokončení  kopírování  programových  souborů  může instalátor  vy-

zvat k provedení restartu počítače. Instalace bude – v případě serverového 
stroje – pokračovat po restartu dále instalací databázového stroje MS SQL 
2008 Express. 
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Instalace serveru MS SQL 2008 Express 
• Po restartu PC – pakliže si jej instalátor vyžádal – se zobrazí dialogové ok-

no instalace databáze Skyla Pro II. Na první záložce si můžete vybrat, zda 
se chcete připojit k již existující databázi nebo zda se má vytvořit nová 
prázdná databáze (standardně doporučujeme použít tuto druhou volbu Vy-
tvořit novou prázdnou databázi, pakliže již databáze z dřívějška nee-
xistuje). 

 

Klepněte na tlačítko Pokračovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Na druhé záložce vyberte, zda se má databáze připojit k některému stáva-
jícímu SQL Serveru (pokud existuje, zadejte nebo vyberte název jeho in-
stance), nebo zda se má nainstalovat nová instance SQL Serveru 2008 
Express. Pakliže na instalovaném PC již neběží nějaká stávající instance 
SQL serveru, k níž chcete databázi připojit, vyberte tuto volbu Nainstalo-
vat novou  instanci SQL Server  2008 Express Edition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buďto ponechejte název nové instance na zobrazené hodnotě („SKYLA“) 
nebo zaškrtněte políčko Vytvořit výchozí instanci, pokud chcete, aby 
byla nová instance nepojmenovaná (výchozí). 
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Doporučujeme nechat zatrženy i další volby: Automatická instalace bez 
zásahu obsluhy a Umožnit přístup z jiných  počítačů. 

 
Klepněte na tlačítko Pokračovat. 

 
• Na třetí záložce po vás bude instalátor vyžadovat zadání hesla pro adminis-

trátorské přihlášení k databázové instanci (pozor, nejde o heslo do Skyly 
Pro II !, ale je to tzv. heslo databázového operátora ‚sa‘). Toto heslo musí 
být dlouhé alespoň 8 znaků a sestávat z nejméně tří skupin znaků: 

 
- velká písmena 
- malá písmena 
- číslice 

 

Jestliže nechcete zadávat heslo své, můžete políčka Heslo  a Zopakujte 
heslo  pro kontrolu ponechat prázdná. V takovém případě instalátor na-
bídne pro databázi použití výchozího hesla, které zní „SkylaPro2“ (bez uvo-
zovek). 

 
Pokud chcete použít vlastní, tedy nevýchozí heslo, zadejte jej do pole pro 
heslo a pro potvrzení hesla. 

 

Toto heslo si dobře zapamatujte, uložte nebo zapište!! Můžete jej 
potřebovat např. pro přístup k databázi Skyly Pro II prostřednictvím 
správce SQL Server 2008 Management Studio nebo prostřednictvím 
jiných aplikací. 

 
Nakonec zadejte (event. ponechte výchozí znění SkylaPro) název nově vy- 
tvářené databáze. 

 

 
 
 

Klepněte na tlačítko Dokončit. Objeví se upozorňující zpráva, že bude za-
há- jena instalace vybrané instance databázového stroje. Po potvrzení 
hlášky tlačítkem OK bude instalace SQL serveru spuštěna. Poté může trvat 
i několik desítek sekund, než se objeví první okno této instalace. Samotná 
instalace SQL serveru potom trvá řádově několik minut. 
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• Po dokončení instalace potvrďte okno o úspěšném připojení k databázi tlačít- 
kem OK. 

 

 
 
 

• Nyní by měla být instalace programu Skyla Pro II a všech vybraných kom- 
ponent dokončena. 

 
 
 

Instalace pracovní stanice 
• Instalace pracovní stanice Skyly Pro II (tedy jakéhokoliv počítače, na němž 

nebudou databázové soubory Skyly Pro II a MS SQL databázový server) je 
spouštěna stejně jako v případě serveru. U volby typu instalace pouze vy- 
berte možnost Pracovní stanice. 

 
• Po dokončení instalace komponent zobrazí instalátor okno pro nastavení spo-

jení na serverový počítač Skyly Pro II. Na první záložce potvrďte klepnutím 
na tlačítko Pokračovat výběr jediné dostupné možnosti Připojit se k exis-
tující databázi. 

 

 

 
 
 

• Na další záložce zadejte informace o spojení na serverový počítač Skyly Pro 
II: 

 
o Server  – zadejte IP adresu nebo síťový název PC s databázovými 

soubory Skyly Pro II. Pokud byla databáze Skyly Pro na serverovém 
počítači instalována do defaultní instance (SKYLA), potom za IP adre- 
su nebo síťový název doplňte zpětné lomítko a text ‚SKYLA‘ (bez uvo- 
zovek). V případě připojení databáze pod jinou než defaultní instanci 
SKYLA zadejte název této instance. 

 
 

Příklad: do řádku Server  zapište 192.168.1.202\SKYLA 
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o Přihlašovací jméno  – pakliže jste neupravovali v databázi 

Skyly Pro II výchozí přihlašovací jméno defaultně nastavené při 
instalaci serveru, zadejte do pole ‚sa‘ (bez uvozovek). 

 
o Heslo  – zapište heslo, které jste pro databázového operátora 

‚sa‘ zadali v průběhu instalace serverového počítače se Skylou 
Pro II. Pakliže  jste  potvrzovali  výchozí  heslo  nastavené in-
stalátorem,  zadejte ‚SkylaPro2‘ (bez uvozovek). Heslo pro ově-
ření ještě jednou vepište do následujícího řádku. 

 
o Databáze – kliknutím na tlačítko se šipkou otevřete seznam 

dostupných databází pro Skylu Pro II na serverovém stroji. V 
případě zadání správných údajů do výše uvedených polí byste 
měli v otevřeném seznamu najít položku ‚SkylaPro‘ (případně 
název, pod nímž jste databázi Skyly Pro II na serverovém stroji 
instalovali). 

 
 

 
 
 

• Klepněte na tlačítko Dokončit. Pokud jsou zadané údaje správné, a 
spojení na server není ničím blokováno, objeví se zpráva o úspěšném 
připojení k databázi. 

 

 
 

• Nyní můžete na pracovní stanici spustit klientskou část Skyly Pro II a 
pracovat s daty vyčítanými průběžně ze serveru. 

 
 

Pokud  zaznamenáte potíže  s připojením ze  serverové stanice na  server, 
ověřte  dostupnost  serveru. Nejčastější  příčinou  omezení  jsou   firewally. 
Zkuste proto – je-li to možné – dočasně vypnout firewall na pracovní 
stanici i na serveru. Tím si můžete potvrdit, zda problémy se spojením jsou 
způsobeny restrikcemi firewallu nebo ne. V případě pozitivního výsledku 
požádejte správce sítě o otevření na firewallech těch komunikačních portů,  
které  jsou potřeba pro spojení na SQL server. 
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Podpora licenčního USB nebo LPT klíče 
Verze 3307 Skyly Pro II umí licencovat program na plnou verzi (neomezenou 
jednou jednotkou, resp. 500 kartami) celkem třemi způsoby: 

 
- LPT klíč (stejně jako předcházející verze) 
- USB klíč 
- softwarový aktivační klíč zadávaný souborem nebo z klávesnice 

 
 

Pokud používáte USB nebo LPT klíč a tento nebyl správně systémem, příp. sa- 
motnou Skylou detekován, postupujte podle následujících kroků: 

 
• Klepněte myší v operačním systému (dále popsáno pro Windows XP Professional) 

serverového stroje se Skylou Pro II na tlačítko Start  > Všechny programy > 
SkylaPro II > Instalace ovladače klíče Angel. 

 
 

 
 

• Potvrďte tlačítkem Ano zobrazený dotaz, zda chcete spustit instalaci klíče Angel. 
 

• Během chvilky bude ovladač nainstalován. Instalátor zobrazí zprávu o tom, že byl 
driver správně nainstalován a že je pro jeho správnou činnost nutné restar- tová-
ní počítače. 

 

 
 

• Proveďte restart počítače, kde jsou nainstalovány serverové komponenty Skyly 
Pro II a ovladač hardwarového klíče. 

 
• Zda je příslušný klíč správně Skylou Pro II rozpoznán nebo ne, můžete ověřit v UI 

Skyly v menu Nápověda > O aplikaci > Aktivace. Okno by mělo zobrazovat 
vyšší hodnoty než výchozí (odpovídající Demo verzi, kdy aktivována max. 1 loka-
lita, 1 jednotka, 500 osob a 1 přístupová úroveň). 
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Upgrade databáze ze starší  verze SKYLY Pro II 
(1802) 

 
Pokud máte na PC nainstalovánu starší verzi Skyly Pro II (typicky verzi 1802 – 
verzi zjistíte  v menu Nápověda – O aplikaci, v sekci Verze  komponent, v níž 
u řádku SkylaII.exe bude zobrazeno číslo 1.0.1802…), můžete v instalaci nové 
verze Skyly Pro II (3307) tuto databázi upgradovat a používat ji tak nadále i v 
nové verzi. 

 

Pro upgrade databáze ze starší verze Skyly doporučujeme následující obecný po- 
stup: 

 
- Zazálohujte obě databáze Skyly Pro II (tedy databázi nastavení systému i 

databázi historie a auditu) ve starší verzi na bezpečné místo; doporučuje- 
me mimo adresář s instalací programu Skyla Pro II. Zálohu obou databází 
provedete pomocí menu Servis  – Zálohování databáze v uživatelském 
rozhraní Skyly Pro II. 

- Kompletně odinstalujte původní verzi programu Skyla Pro II. Pokud máte 
zálohy databází z předchozího kroku uloženy v jiném adresáři než 
\Program Files\SkylaProII\, potom můžete při odinstalování nechat smazat 
i původní databázové soubory. 

- Nainstalujte novou verzi 3307 Skyly Pro II postupem uvedeným 
v předchozích kapitolách. 

- Obnovte ze zálohy do nové verze Skyly obě dříve zazálohované databáze. 
- Spuštěním prográmku Možnosti databáze proveďte automatický upgrade 

databází pro novou verzi Skyly Pro II. 
 

Pakliže provádíte instalaci nové verze Skyly Pro II na nový počítač (a původní 
verze zůstává na jiném, starším PC), potom není nutné provádět na původním 
počítači kompletní odinstalování Skyly Pro II; nicméně zálohu obou databází bu- 
dete pro provedení jejich upgradu potřebovat také. 
Poslední dva body v obecném postupu výše jsou dále rozepsány do detailních 
kroků. Při upgradu starších databází tedy postupujte podle následujících bodů: 

 
1. Zastavte na počítači se serverovými komponentami Skyly Pro II službu Oko3. 

Např. (postup pro Windows XP) tlačítkem Start > Ovládací panely > Ná- 
stroje pro správu > Služby.  Najděte v seznamu služeb Oko3 a klikněte na 
něj pravým tlačítkem myši. Z otevřené kontextové nabídky vyberte možnost 
Zastavit. 

 
2. V uživatelském rozhraní Skyly Pro II otevřete menu Servis – Obnovení da- 

tabáze. 
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3. V řádku Výběr  databáze k obnovení klepněte na rádiové tlačítko databáze 
historie a auditu. V sekci Zdroj pro obnovení klepněte na tlačítko se třemi 
tečkami, nastavte cestu k souboru se zálohou databáze historie a auditu ze 
starší verze. Ověřte, že v sekci Cíl obnovení je vybrána volba obnovení ak- 
tuální databáze. Obnovu spusťte tlačítkem Spustit obnovu. Zobrazený po- 
tvrzovací dialog potvrďte tlačítkem Ano. 

 

 
 

4. Následně ve stále stejném okně Obnovení databáze nastavte v sekci Výběr 
databáze k obnovení možnost databáze nastavení systému. Klepněte na 
tlačítko se třemi tečkami v sekci Zdroj  pro obnovení a nastavte opět cestu k 
souboru se zálohou, ovšem tentokrát se zálohou databáze nastavení a kon-
figurace systému. Opět ověřte, že je jako Cíl obnovení vybrána volba obno- 
vení aktuální databáze, a klepněte na tlačítko Spustit obnovu. Potvrzovací 
dotaz odklepněte pomocí tlačítka Ano. 
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5. Zavřete uživatelské rozhraní Skyly Pro II. 

 
6. Spusťte prográmek Možnosti databáze (tlačítko Start > Všechny progra-

my > SkylaPro II > Možnosti databáze). 
 

 

 
 
 
 

7. Na první záložce (Základní)  ponechte vybranou volbu Připojit  se 
k existující databázi. Klepněte na tlačítko Pokračovat. 

 

 
 

 
8. Na druhé záložce (Připojení k existující databázi) nechte položky vyplněny 

předdefinovanými řetězci, pokud jste neprováděli od instalace nějaké změny v 
databázovém připojení. Jestliže bude potřeba zadat heslo pro přihlašovací 
jméno ‚sa‘, potom zapište řetězec, který jste zadali během instalace Skyly Pro 
II jako heslo pro databázového administrátora ‚sa‘ (event. zapište ‚SkylaPro2‘, 
pokud jste při instalaci nechali výchozí heslo). Klepněte na tlačítko se šipkou v 
poli Databáze. Měl by se otevřít seznam obsahující položku SkylaPro. Pokud 
se tak nestane, nemáte pravděpodobně správně nastaveny parametry připoje-
ní k databázi Skyly Pro II. Nechte v poli Databáze vybránu položku SkylaPro a 
klepněte na tlačítko Dokončit. 
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9. Pokud je zjištěna verze databáze starší, než s jakou je schopna aktuální verze 
Skyly Pro II plnohodnotně pracovat, zobrazí se upozornění na takovýto stav s 
dotazem, zda chcete nechat provést automatický upgrade databáze. Potvrďte 
dotaz klepnutím na tlačítko Ano. 

 

 
 
 

10. Pokud proběhne upgrade úspěšně, bude typicky po několika sekundách zob- 
razena zpráva, že připojení k databázi bylo úspěšně nastaveno. 

 

 
 
 

11. Okno zavřete tlačítkem OK. Tím zavřete i okno možností databáze. 
 

12. Nyní je Skyla Pro II připravena pracovat s obnovenou upgradovanou databází; 
můžete se proto přihlásit do jejího rozhraní klasickým způsobem. Pozor jen na 
to, že nyní se už přihlašujete jmény a hesly, které jsou obsaženy v obnovené 
(tedy starší a upgradované) databázi! 

 
13. Budete-li chtít hned využívat i služeb komunikace s jednotkami, spusťte opět 

službu Oko3 (stejný postup jako v bodě 1, jen finální volba bude Spustit na- 
místo dříve použitého Zastavit.) 
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Aktivace více přístupových úrovní pro verzi 
SKYLA Pro II Light 

 
Pokud je ve verzi SKYLA Pro II Light potřeba použít více než jednu přístupovou 
úroveň, je nutné aktivovat program Aktivačním klíčem umístěným v adresáři 
Aktivace v souboru SkylaProIILightAK.txt. 

Aktivace se provede v programu SKYLA Pro II v menu Nápověda - O aplikaci. 

Kliknutím na text Aktivace se otevře okno Aktivace programu. Zde je možné 
po kliknutí na text Načíst aktivační klíč ze souboru vyhledat a tlačítkem Otevřít 
načíst obsah aktivačního soubor SkylaProIILightAK.txt. Zbývá jen pomocí 
tlačítka Aktivovat aktivaci dokončit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použití vzorových databází s konfigurací 
 

V případě, kdy nechcete systém konfigurovat sami od začátku, jak je popsáno 
v dalších částech, můžete využít některou z předdefinovaných vzorových 
databází, které jsou připraveny na instalačním DVD v adresáři Vzorové 
databáze. 

 

Pro ‚natažení‘ vzorové databáze postupujte podle kroků: 
 

1. Zastavte službu Oko3 v operačním systému. 
 

2. V okně SKYLY Pro II otevřete v menu Servis volbu Obnovení databáze. 
 

3. Nechte vybranou volbu databáze nastavení systému. Při nastavené 
možnosti obnovení ze zálohy klepněte na tlačítko se třemi tečkami 
vedle editačního řádku a vyberte soubor se zálohou nastavení, které 
chcete obnovit. Výběr souboru potvrďte tlačítkem Otevřít. 

 

4. Jako Cíl obnovení nechte vybránu možnost obnovení aktuální data- 
báze, klepněte na tlačítko Spustit obnovu. 

 

5.  Po úspěšném dokončení obnovy opět spusťte službu Oko3 v systému. 
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Licence 
 
Program SKYLA Pro II můžete provozovat ve dvou verzích. První je 
tzv. light (základní) verze; tu dostanete ke každé zakoupené jed-
notce HUB Pro prakticky jen za cenu média. Jejím jediným omeze-
ním oproti plné verzi je možnost pracovat jen s jedinou řídicí 
jednotkou a celkovým počtem osob nepřevyšujícím 500. Pokud 
chcete spravovat systém, který bude buď počtem jednotek nebo 
počtem osob zmíněná omezení překračovat, musíte přejít na dru-
hou variantu – plnou verzi programu. 
 
Na tu program jednoduše upgradujete zasunutím hardwarového 
klíče do paralelního portu počítače, na němž poběží databázový a 
komunikační server. Hardwarový klíč je jednoduchý modul obsahu-
jící čipy se zapsaným licenčním číslem. To si SKYLA Pro II při spuš-
tění a následně po celou dobu činnosti serveru kontroluje. 
V případě, že klíč během práce databázového a komunikačního 
serveru z portu vyjmete, dojde ihned k přechodu programu do re-
žimu odpovídajícímu verzi light – tedy s omezením na počet jedno-
tek i osob. Pokud je při běhu programu bez klíče v databázi 
jednotek více než jeden záznam nebo více než 500 záznamů 
v tabulce osob, dojde k přerušení komunikace s jednotkami. Ta 
bude obnovena až po zasunutí správného hardwarového klíče do 
paralelního portu počítače se serverem. 
 
Modul klíče je průchozí, tzn. že paralelní port i při jeho použití mů-
žete stále využívat např. pro tisk na tiskárně. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Kapitola IV 

Rozcestník 
 
 

Rychlé odkazy 
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Rychlé odkazy 
 
V následujících tabulkách najdete odkazy na kapitoly zabývající se 
konfigurací jednotlivých prvků přístupového systému. První udává 
pořadí, v jakém byste je měli programovat, druhá by vás pak měla 
rychle navést na řešení nejběžnějších problémů. 
 
 

Postup při konfiguraci systému kontroly vstupu  
Šedě podbarvené kroky označené * nejsou nutné, příp. je můžete 
provést kdykoliv během používání systému. 
 
 

 krok kapitola str. hotovo 

1.* změna výchozího přihlašo-
vací hesla  

Menu Systém – Změna hesla 
operátora 

69  

2. nastavení časových zón Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Časové zóny 80  

3. přidání lokality (kom. por-
tu) 

Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Lokality 82  

4. přidání jednotky (jednotek) Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Jednotky 

85  

5. reinicializace komunikační-
ho serveru 

Servisní nástroje – Reinicializa-
ce komunikačního serveru 

221  

6. ověření komunikace 
s jednotkou (jednotkami) 

Servisní nástroje – Mapování 
sběrnic 218  

7.* přidání oblastí Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Oblasti 104  

8. definice přístupových úrov-
ní 

Nastavení systému – Menu 
Tabulky –Přístupové úrovně 

108  

9. přidání oddělení Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Oddělení 

119  

10.* nastavení polí pro poznám-
ky 

Nastavení systému – Menu 
Nastavení – Uživatelská pole 
osob 

144  

11. zadání karet a osobních 
údajů 

Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Osoby 122  

12.* zadání svátků Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Svátky 

135  
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13.* nastavení dalších profilů 
pro přihlašování operátorů 

Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Profily oprávnění 138  

14.* přidání dalších operátorů Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Operátoři 

141  

15. naprogramování jednotky 
(jednotek) 

Programování jednotek – Menu 
Programování - Tabulky 

156  

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Kapitola V 

Uživatelské rozhraní – popis 
a základní funkce 

 
 

Spuštění programu SKYLA Pro II 

Hlavní okno 

Menu Systém 
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Spuštění programu SKYLA Pro II 
 
Aby mohla klientská část programu SKYLA Pro II správně pracovat, 
je potřeba, aby již v okamžiku jejího spuštění pracoval datový ser-
ver (tj. musí být spuštěna služba SkylaDataService), pokud je pro-
gram nastaven pro práci s dat. serverem, a příp. i komunikační 
server (služba Oko3), jestliže se má komunikovat s jednotkami 
nebo docházkovými terminály. Samozřejmě musí být zajištěna i 
komunikace mezi klientskou a serverovou částí. Datový i komuni-
kační server může být instalován na stejném počítači jako klient 
(potom není nutné použití sítě) nebo na počítači jiném, s nímž bu-
de klient komunikovat přes LAN/WAN. 
Pokud již datový server běží, spustíte program pomocí souboru 
SKYLAII.exe v instalačním adresáři. Druhou možností spuštění je 
kliknutí na ikonu programu v nabídce Start – Všechny programy 
– SKYLA II a konečně třetí, a asi nejrychlejší cestou ke kýženému 
cíli je dvojí kliknutí na ikonu SKYLA II přímo na pracovní ploše. 
 
SKYLA Pro II může pracovat s využitím datového serveru nebo bez 
něj – s přímým přístupem do databází. Obecně doporučujeme da-
tový server používat, ale není to nezbytnou podmínkou. Pokud ale 
má být dat. server používán a v okamžiku spuštění programu není 
dostupný, nebo je nastaven přímý přístup do databáze a PC 
s databázemi není dostupné, objeví se okno s upozorněním na 
nemožnost připojení k databázi a dotaz, zda chce uživatel provést 
nastavení přístupu k databázi ručně.  
 

 
 
Pokud chcete nové nastavení provést nyní, přejděte ke kapitole 
Nastavení systému – Menu Nastavení – Nastavení datového pří-
stupu na str. 149, která konfiguraci připojení k databázi detailně 
popisuje. 
 
 
 

Přihlášení do programu 
Po spuštění se zobrazí úvodní obrazovka a program bude vyžado-
vat zadání přihlašovacího jména a hesla.  
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Po instalaci existuje v systému jediný uživatel s přihlašovacím 
jménem ’Administrator’ a prázdným heslem. Pokud jste již jméno 
nebo heslo měnili nebo byli vytvořeni další operátoři, přihlásíte se 
jakýmkoliv platným uživatelským jménem a jemu příslušejícím 
heslem. Po přihlášení budou aplikována omezení tak, že budete 
mít přístup jen k těm částem programu, jejichž používání vám bylo 
povoleno. Po zadání jména a hesla klikněte na tlačítko OK. Pokud 
je jméno i heslo správné, program se spustí.  
 
Jestliže zadáte neplatné jméno nebo heslo, budete na chybu upo-
zorněni chybovým dialogem. 
 

 
 
Potom dialog zavřete tlačítkem OK, zkontrolujte zadané přihlašo-
vací jméno a zadejte odpovídající heslo znovu a klikněte na OK. 
 
 

Neplatným jménem nebo heslem se rozumí i správně zadaný řetězec, ale se 
špatnou velikostí znaků (’A’ místo ’a’ apod.). Ověřte si proto, zda nemáte za-
pnutý CAPS LOCK . Při zadávání hesla se na obrazovce z bezpečnostních 
důvodů objevují pouze hvězdičky, heslo se však zaznamenává přesně tak, jak 
jej zadáváte. Přihlašujete-li se do nově instalovaného programu poprvé, pou-
žijte jméno ’Administrator‘ a prázdné heslo (nevyplněné pole Heslo ).  
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Ověřování uživatelů podle přihlášení do systému Win-
dows 

Standardním postupem při spouštění programu je zadávání jména 
operátora a jeho hesla ručně do zobrazených polí. Protože ale 
v takové situaci je uživatel (operátor) vždy již přihlášen do systé-
mu Windows, můžete tohoto přihlášení využít i pro přihlášení ope-
rátora do prostředí SKYLA Pro II. 
 
V praxi vypadá takové ověřování uživatelů podle přihlášení do 
Windows tak, že při spuštění SKYLY Pro II se porovná jméno právě 
přihlášeného uživatele Windows s tabulkou operátorů programu 
SKYLA Pro II. Pokud je nalezena shoda, automaticky SKYLA Pro II 
uživatele do prostředí přihlásí. Dialog pro zadání jména a hesla se 
na obrazovce po spuštění programu ani neobjeví a hned se otevře 
okno programu. K tomu musí být samozřejmě zadáno jméno ope-
rátora / uživatele do tabulky operátorů ve SKYLE Pro II, a to v ná-
sledující podobě: 

 
název_počítače\jméno_operátora 
 
např. SKYLA_server\ostraha 
 
Pokud by se chtěl operátor přihlašovat z více pracovních stanic, je 
potřeba mu zadat do databáze uživatelů jeho jméno vícekrát, vždy 
s uvedením názvu počítače. 
 
Přidávání nových uživatelů je jinak podrobně popsáno v kapitole 
Nastavení systému – Menu Tabulky – Operátoři.  
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Hlavní okno 
 
Uživatelské rozhraní programu SKYLA Pro II vám umožňuje nasta-
vit a spravovat veškeré prvky vašeho systému kontroly vstupu. Ke 
všem položkám programu máte přístup pomocí textového menu (v 
horní části obrazovky), k většině položek pak také pomocí panelů 
nástrojů s ikonkami. 
 
 

Panely nástrojů 
Program SKYLA Pro II používá dva panely nástrojů – jeden vodo-
rovný, umístěný pod lištou menu, a druhý svislý, na levé straně 
obrazovky.  

Umístění panelů v okně programu ilustruje obrázek: 

 
 

 
Vodorovný panel nástrojů 

Vodorovný panel obsahuje tlačítka pro rychlý přístup k často pou-
žívaným systémovým funkcím. Ke stejným oknům se dostanete i 
pomocí svislého panelu nástrojů, příp. i přes hlavní menu; vodo-
rovný panel slouží k rychlému přepínání mezi okny pro zkušenější 
uživatele.  
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ikona význam popis na 
stránce 

 

Historie – přehled – otevírá okno s výpisem všech udá-
lostí, které řídicí jednotky zaznamenaly (příchody, odcho-
dy, násilné otevření dveří, výpadky komunikace atd.) U 
každé je datum, čas a místo jejího vzniku, popis události a 
případně i doplňující informace (např. jméno osoby, která 
kartu použila). 

164 

 

Audit – přehled – zobrazí přehled všech akcí provede-
ných v programu operátory (přihlášení, odhlášení, zadá-
vání, opravy a mazání údajů, tisk atd.) Podobně jako u 
Historie i zde je u každého záznamu datum a čas, popis 
události a jméno operátora, který akci provedl. 

173 

 

Přítomnost osob – otevírá okno se seznamem osob a 
informacemi o jejich přítomnosti v nadefinovaných zónách  

180 

 

Programování – rychlé přepnutí do okna pro naprogra-
mování jednotek. 

156 

 
Časové zóny – rychlé přepnutí do tabulky časových zón. 80 

 
Lokality – rychlé přepnutí do tabulky lokalit. 82 

 
Jednotky – rychlé přepnutí do tabulky jednotek. 85 

 

Oblasti – rychlé přepnutí do okna pro definici oblastí pro 
sledování pohybu osob. 

104 

 

Přístupové úrovně – rychlé přepnutí do tabulky přístu-
pových úrovní. 

108 

 
Oddělení – rychlé přepnutí do tabulky oddělení. 119 

 
Osoby – rychlé přepnutí do tabulky osob. 122 

 
Svátky – rychlé přepnutí do tabulky svátků. 135 

 

Profily oprávnění – rychlé přepnutí do tabulky profilů 
přístupových práv pro operátory. 

138 

 
Operátoři – rychlé přepnutí do tabulky operátorů. 141 

 
Svislý panel nástrojů 

Tlačítka na svislém panelu se mění podle toho, ve kterém menu se 
právě nacházíte. V hlavní obrazovce – např. po spuštění programu 
– uvidíte podél levé strany obrazovky tlačítka hlavního menu (je-
jich význam bude uveden dále). Po vstupu do většiny z nabídek 
kliknutím na příslušné tlačítko ve svislém panelu se jeho obsah 
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změní a zobrazí se tlačítka konkrétního podmenu. Některé 
z nabídek ve svislém panelu nástrojů jsou pouze jednoúrovňové, 
takže kliknutím na jejich tlačítka se přímo otevře okno 
s příslušným obsahem (týká se nabídek Programování a Pří-
tomnost osob). 
 

Menu 
Obsah jednotlivých položek hlavního menu: 
 

Systém 
popis na 
stránce 

 ���� Odhlášení – odhlášení aktuálně přihlášené-
ho operátora z programu. Program se neu-
končí, zobrazí se dialog pro přihlášení nového 
operátora. 

68 

 ���� Změnit heslo – zobrazí dialog pro změnu 
hesla aktuálně přihlášeného operátora. 69 

 ���� Exit – ukončení programu SKYLA Pro II. 69 

Tabulky  

 ���� Časové zóny 80 
 ���� Lokality 82 
 ���� Jednotky 85 
 ���� Oblasti 104 
 ���� Přístupové úrovně 108 
 ���� Oddělení 119 
 ���� Osoby 122 
 ���� Svátky 135 
 ���� Profily oprávnění 138 
 ���� Operátoři 141 

Programování  

 ���� Tabulky – přenos údajů nastavených v PC 
do jednotek / docházkových terminálů 156 

Historie  

 ���� Přehled historie – zobrazení seznamu udá-
lostí zaznamenaných řídicími jednotkami 164 

 ���� Archivace historie – přesunutí části událos-
tí historie do archívu 171 

Audit  

 ���� Přehled auditu – zobrazení seznamu opera-
cí prováděných operátory 173 

 ���� Archivace auditu – přesunutí části záznamů 
auditu do archívu 178 

Přítomnost  

 ���� Přehled – zobrazení přehledu o přítomnosti 
osob v nadefinovaných oblastech 180 
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Servis popis na 
stránce 

 ���� Import/export dat – operace pro přenos 
personálních a docházkových dat z a do pro-
gramu SKYLA Pro II 

205 

 ���� Zálohování databáze – nástroje pro ruční i 
automatické zálohování databáze  212 

 ���� Obnovení databáze – obnovení databáze 
ze zálohy 215 

 ���� Hromadné přidání osob – přidání většího 
počtu osob (karet) najednou 128 

 ���� Mapování sběrnic – nástroje pro identifikaci 
komunikujících jednotek i diagnostiku jejich 
stavu 

218 

 ���� Parametry jednotek – vyčítání aktuální 
konfigurace řídicích jednotek a její zobrazení 
v programu 

219 

 ���� Reinicializace komunikačního serveru – 
restart komunikačního serveru 221 

 ���� Manuální reset anti-passbacku – uvedení 
anti-passback systému do výchozího stavu 223 

Sestavy  

 ���� Audit – filtrovaný výpis o činnostech operá-
torů v prostředí programu 187 

 ���� Historie – filtrovaný výpis událostí, které 
zaznamenaly jednotky nebo docházkové 
terminály 

188 

 ���� Docházka – jednoduchý přehled docházky 
vybraných zaměstnanců 192 

 ���� Přehledy – souhrnné přehledy o přítomnosti 
nebo nepřítomnosti zaměstnanců za vybrané 
dny 

196 

 ���� Přítomnost – souhrnný měsíční přehled pří-
tomnosti zaměstnanců 198 

 ���� Tabulky – výpis nastavení jednotlivých ta-
bulek programu 200 

Nastavení  

 ���� Uživatelská pole osob – definice a nasta-
vení uživatelských poznámkových pro osoby 144 

 ���� Nastavení anti-passbacku – nastavení 
minimální požadované časové prodlevy mezi 
příchody a odchody u anti-passback systému 

147 

 ���� Komunikační server – nastavení spojení se 
službou komunikačního serveru 148 

 ���� Datový přístup – nastavení spojení s dato-
vým serverem 149 

 ���� On-line tisk – výběr portu pro posílání kopií 
řádku historie 153 
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Okna 
popis na 
stránce 

 ���� Zavřít všechna okna 63 
 ���� [proměnný seznam právě otevřených oken] 63 

Nápověda  

 ���� Index – otevření okna s nápovědou 225 
 
 

Ke všem položkám menu můžete přistupovat dvěma způsoby – první předsta-
vuje lišta textového menu, např. pomocí klávesových zkratek, druhou možnos-
tí jsou tlačítka na některém z nástrojových panelů (svislém nebo vodorovném). 
Ovládání programu pomocí tlačítek je rychlejší, vyžaduje však použití myši. 
Pokud chcete k funkcím přistupovat prostřednictvím klávesnice, využijete 
pravděpodobně první možnost, tj. otevírání jednotlivých podmenu z lišty hlav-
ního menu (klávesové zkratky jsou přístupné po stisknutí klávesy ALT ). 

 

Práce se svislým menu 
Nad svislým pruhem s ikonkami menu je zobrazeno tlačítko Hlavní 
menu. Kliknutím na něj se kdykoliv vrátíte z aktuálního podmenu 
do nabídky hlavního menu. Pod tímto tlačítkem se ještě pro rych-
lejší orientaci zobrazuje název menu, v němž se právě nacházíte. 
 
 
 

Práce s okny 
 
V prostředí programu SKYLA Pro II můžete mít současně otevřen 
libovolný počet oken s tabulkami, přehledy, sestavami atd. Jednu a 
tutéž tabulku dokonce můžete mít otevřenu i vícekrát.  

 

Pravidla pro otevírání oken 
Výběrem některé z položek programu, ať už jde o některou z tabu-
lek, historii, audit, nastavení programování, nastavení sestavy ne-
bo cokoliv jiného, vždy buď otevíráte nové okno nebo aktivujete 
(přepnete do popředí) okno, pokud je již otevřené. Protože oken 
můžete otevřeno i větší množství, zjednodušuje SKYLA Pro II práci 
s nimi následujícím způsobem. 

� Pokud vyberete položku, jejíž okno ještě není otevře-
no, toto se otevře. 

� Jestliže vyberete položku, jejíž okno už otevřeno je, 
ale není v popředí – překrývají jej tedy jiná okna – 
potom se okno příslušející této položce přepne do po-
předí. Program předpokládá, že uživatel nechce ote-
vírat to samé okno podruhé a pouze si nevšiml, že jej 
již má otevřené, nebo si toho všiml a chce jej pouze 
rychle přepnout do popředí. 
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� V případě, že vyberete v programu položku, jejíž ok-
no již otevřeno je a je také právě zobrazeno 
v popředí, potom program otevře to samé okno po-
druhé (potřetí atd.) Předpokládá, že uživatel záměrně 
otevírá okno podruhé, např. aby ve „starém“ okně 
mohl kontrolovat původní konfiguraci. 

 

Přepínání oken, indikace otevřených oken 
Seznam všech právě otevřených oken uvidíte v menu Okna. Po-
kud je některé okno otevřeno vícekrát, bude se u druhého a všech 
dalších instancí tohoto okna vypisovat v seznamu v závorce za je-
ho názvem číslovka vyjadřující pořadí otevření tohoto jednoho ok-
na. Pokud tedy budete mít otevřeny okna auditu, historie, lokalit a 
dvě okna pro jednotky, bude seznam vypadat takto: 

 

Kliknutím na kteroukoliv položku v menu Okna vybrané okno pře-
pnete do popředí. 

 

Pokud jste fandové puristického ovládání programů pouze prostřednictvím 
klávesnice, je i pro vás připravena možnost rychlého přepínání oken, a to po-
mocí kombinace kláves CTRL a F6. Každým současným stiskem těchto dvou 
kláves se přepnete do následujícího okna v pořadí. 

 

Pokud chcete rychle zavřít všechna otevřená okna a vyčistit tak 
pracovní plochu v programu, použijte volbu Zavřít všechna okna 
v menu Okna. 

 

Změna velikosti oken 
Každé okno programu může být otevřeno v jednom ze tří stavů: 

 

 

 

� normální – okno zabírá tolik prostoru, kolik po-
třebuje; okna lze uspořádat vedle sebe i částečně 
„nad“ sebe; viditelných může být i více oken, i 
když třeba jen částečně (překrývají se) 
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� maximalizované – okno zabírá celou plochu 
programu určenou pro zobrazování oken; okna 
jsou v tomto stavu zobrazována „nad“ sebou a 
vždy vidíte pouze jediné (aktivní) okno, zbytek 
otevřených oken je schován pod ním 

 

 

 

 

� minimalizované – viditelné bude z okna jen jeho 
záhlaví, zobrazené podél spodního okraje okna 
programu.  

 

 

 

Rychle změnit rozměry okna můžete jedním z níže uvedených 
způsobů: 

� využitím tlačítek v pravém horním rohu okna – najdete zde 
(zleva) tlačítko pro  

 minimalizaci okna,  

 maximalizaci okna, 

 
obnovení velikosti okna (pouze pokud je okno mi-
nimalizované) a konečně 

 tlačítko pro zavření okna 

 
� pokud je okno v minimalizovaném stavu, potom dvojím 

kliknutím na jeho záhlaví obnovíte stav, v jakém bylo těsně 
před minimalizováním 

� pokud je okno v normálním stavu, dvojím kliknutím na jeho 
záhlaví jej maximalizujete 

� konečně poslední možností je jedno kliknutí na záhlaví okna 
v minimalizovaném stavu – otevře se nabídka s možnostmi  

o Obnovit – obnoví původní velikost okna 

o Přesunout – minimalizované okno můžete přesu-
nout na jiné místo na pracovní ploše 

o Maximalizovat – maximalizuje okno 

o Zavřít – zavře okno 

o Další – přepne do dalšího okna v pořadí 
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V „normálním“ stavu má okno rozměry dané programem. Ty mů-
žete samozřejmě upravit na velikost, která vyhovuje vám. Najeďte 
kurzorem myši na kterýkoliv okraj nebo roh okna; kurzor se změní 
na oboustrannou šipku. Stiskněte a držte levé tlačítko myši a taže-
ním myši upravte rozměry okna na požadované hodnoty. Poté tla-
čítko myši pusťte. 
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Kalendář 
 
Všude, kde je v programu SKYLA Pro II potřeba zadat datum, mů-
žete postupovat dvojím způsobem: skalní příznivci čistě klávesni-
cového ovládání kliknou do řádku s datem na příslušný údaj a 
pomocí klávesnice požadovaný údaj zapíší, ostatní mohou využít 
vestavěného kalendáře. Ten můžete ovládat jen myší a pohodlně 
zadat kompletní datum včetně roku. 
 
Pole, z nichž můžete kalendář otevřít, vypadají takto: 
 
Namísto textu ‘Od’ může být v řádku vypsáno ‘Do’, i zobrazené da-
tum se pochopitelně může lišit. Kalendář otevřete kliknutím na tla-
čítko se šipkou v pravé části pole: 

V kalendáři je vyznačen den nastavený v řádku (1) a dnešní datum 
(2). Změnu dne můžete, pokud máte nastaven správný měsíc, 
provést kliknutím na jeho číslo. Pokud chcete datum rychle nasta-
vit na dnešní, klikněte na spodní řádek s červeným oválem a tex-
tem Dnes:  
 

 
Měsíc můžete měnit vpřed nebo vzad klikáním na šipky (4) a (3). 
Rychlé nastavení měsíce provedete kliknutím na jeho jméno (5) a 
výběrem nového z otevřeného seznamu: 
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Podobným způsobem můžete změnit i rok; klikněte na jeho číslov-
ku vedle jména měsíce. Pole zešedne a vedle roku se objeví dvoji-
ce šipek: 
 

 
Kliknutím na šipku nahoru zvýšíte údaj roku o jedničku, šipkou do-
lů jej naopak o jednotku snížíte. Jakmile máte nastaven správný 
údaj, klikněte myší kamkoliv na ploše kalendáře (mimo šedé pole 
roku). Celé záhlaví kalendáře zmodrá a nastavený rok se vypíše bí-
lým písmem. 
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Menu Systém – ovládání přístupu k programu 
 
Menu Systém obsahuje tlačítka Odhlášení operátora, Změnit 
heslo a Exit.  
 
 

Odhlášení operátora 

Odhlášení operátora zajistí opuštění aktuálního profilu pro operáto-
ra a zobrazení dialogu pro přihlášení nového operátora. Program 
zůstává stále spuštěn, jen se očekává zahájení práce nové obslu-
hy. 

1. Klikněte na tlačítko Odhlášení operátora. Program si ověří 
pevnost vašeho přesvědčení dialogem pro potvrzení odhlášení 
aktuálního operátora.   

2. Pokud se chcete z prostředí skutečně odhlásit, potvrďte zobra-
zené okno tlačítkem OK. 

3. Program provede odhlášení aktuálního operátora spolu se za-
vřením všech aktivních oken a zobrazí dialog pro zadání jména  
a hesla nového operátora. 

Pokud je zadáno chybné heslo, upozorní vás program chybovou 
hláškou. 
 
Program SKYLA Pro II umožňuje práci i více operátorů najednou. 
Každý ze současně přihlášených operátorů přitom má k dispozici 
sadu funkcí danou jeho profilem oprávnění. 
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Změna hesla operátora 

1. Pokud jste přihlášeni jako platný operátor a chcete změnit své 
přihlašovací heslo, klikněte na tlačítko Změna hesla; otevře 
se okno pro zadání nového řetězce. 

 

2. Šedě je pro kontrolu vypsáno přihlašovací jméno operátora, 
pro něhož se heslo bude měnit. Do pole Současné heslo za-
pište své stávající heslo, které chcete změnit. 

3. Nové heslo zadejte do stejnojmenného řádku a pro kontrolu 
ještě jednou do pole Potvrzení nového hesla. 

4. Správnost zadaných údajů potvrdíte tlačítkem OK. 

Pokud není stávající heslo zapsáno správně nebo nové heslo ne-
souhlasí s ověřením, upozorní vás program na problém chybovou 
hláškou. 

Dialog zavřete kliknutím na tlačítko OK, opravte údaje v okně pro 
změnu hesla a opět potvrďte tlačítkem OK. 
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Ukončení programu – položka Exit 
Nabídka Exit je dostupná pouze z textového menu, nenajdete ji 
jako samostatnou ikonku ve svislém nebo vodorovném menu. 
 

1. V menu Systém klikněte na volbu Exit. 

2. Program si ověří, zda jej skutečně chcete ukončit. 

 
 

 

3. Pokud si jste opuštěním programu jisti, klikněte na tlačítko 
Ano. V opačném případě se můžete do programu vrátit tlačít-
kem Ne. 

  



 

 

 
 
 
 

Kapitola VI 

Nastavení systému 
 
 

Menu Tabulky –  

Časové zóny 

Lokality 

Jednotky 

Oblasti 

Přístupové úrovně 

Oddělení 

Osoby 

Svátky 

Profily oprávnění 

Operátoři 
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Menu Tabulky 
 

Společné ovládací prvky 
Většina oken, která se otevírají po kliknutí na příslušnou položku 
menu Tabulky, mají některé ovládací a informační prvky společné.  
V horní části okna je to lišta pro manipulaci se záznamy v tabulce. 
Zleva jsou to prvky: 
 

 tlačítko Nový – přidává nový záznam do tabulky 

 
tlačítko Uložit – ukládá nově přidaný nebo editovaný zá-
znam 

 
tlačítko Odstranit – maže záznam, na němž je nastaven 
ukazatel, z tabulky 

 

tlačítko Obnovit – způsobí znovunačtení obsahu aktuál-
ního okna – pokud byly jakkoliv upraveny záznamy 
v okně, např. i z jiného okna, toto tlačítko zajistí zobraze-
ní aktuálního stavu záznamů 

 

tlačítko Tisk – ve většině tabulek zajistí otevření okna 
s náhledem tisku aktuální tabulky; v něm si můžete se-
stavu prohlédnout i vytisknout 

 udává momentální počet záznamů v tabulce 

 
pole pro nastavení kritéria, podle něhož budou záznamy 
v tabulce setříděny 

 pole pro zadání hledaného řetězce 

 
 
 

Variabilní zobrazení  
Poměr velikosti horní a spodní části okna si můžete u většiny oken 
pro tabulky nastavit podle vlastních potřeb. Pokud má záznam vět-
ší počet parametrů zobrazených ve spodní části okna (např. pří-
stupové úrovně, práva operátorů atd.), můžete si rozhraní 
posunout blíže hornímu okraji obrazovky. Jestliže máte naopak 
zobrazenu tabulku s velkým počtem záznamů a chcete jich mít 
zobrazeno co možná nejvíce najednou, přesuňte dělicí čáru blíže 
spodnímu okraji obrazovky. Nový poměr mezi velikostí horního a 
spodního okna můžete nastavit následujícím postupem: 
 

1. Přejeďte myší na čáru oddělující horní a spodní část okna. Uka-
zatel myši se změní na dvojitou horizontální čárku se šipkami. 

2. Stiskněte a držte levé tlačítko myši. Jejím pohybem nahoru 
nebo dolů můžete rozhraní přesunout. 
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3. Pokud jste s novou velikostí oken spokojeni, uvolněte levé tla-
čítko myši. 

 

Práce se záznamy v tabulkách 
Většina tabulek, se kterými můžete v prostředí programu SKYLA 
Pro II pracovat, používá stejný způsob práce se záznamy. Týká se 
to následujících operací: 

� přidání nového záznamu – popis na str. 75 

� editace (změna) stávajícího záznamu – popis na str. 76 

� smazání záznamu – popis na str. 77 

� obnovení (aktualizace) výpisu tabulky – popis na str. 
78 

� třídění záznamů v tabulce – popis na str. 78 

� vyhledávání v záznamech v tabulce – popis na str. 79 

� náhled tiskové sestavy tabulky – popis na str. 79 

� izolace mazaného záznamu - u některých tabulek  – pří-
klad na str. 77 

V  následujících odstavcích najdete popis základních operací se zá-
znamy, které můžete provádět prakticky u všech tabulek. Připoje-
né obrázky ilustrují manipulaci se záznamy v tabulce Časové zóny, 
ale stejné postupy můžete použít i u většiny zbývajících tabulek. 
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Přidání nového záznamu 

1. Klikněte na tlačítko Nový, které najdete na liště v levém hor-
ním rohu okna tabulky. V seznamu záznamů v horní části okna 
naskočí nový prázdný řádek a ve spodní části okna, v panelu 
detailu záznamu, se objeví prázdná pole pro vyplnění.  

 

2. Zadejte do všech příslušných polí požadované údaje. Ne 
všechna pole jsou u každé tabulky povinná; nutnost jejich vy-
plnění a význam najdete v popisu jednotlivých tabulek od str. 
80. 

3. Pokud jste vyplnili všechny požadované údaje, uložte nový zá-
znam jedním z níže uvedených způsobů: 

a) klikněte na tlačítko Uložit 

nebo 

b) klikněte v seznamu záznamů v horní části okna na jiný 
záznam; SKYLA Pro II zobrazí dotaz na uložení zázna-
mu, který právě opouštíte – na dotaz odpovězte Ano 

nebo 

c) jestliže chcete pokračovat v přidávání dalšího záznamu, 
klikněte na tlačítko Nový; program zobrazí dotaz na 
uložení právě opouštěného záznamu, který potvrďte 
tlačítkem Ano 

nebo 
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d) pokud už v tabulce žádné další změny dělat nechcete, 
můžete celé okno tabulky zavřít kliknutím na tlačítko 
s křížkem v pravém horním rohu obrazovky (vždy nej-
spodnější tlačítko s křížkem); i v tomto případě se ob-
jeví dotaz na uložení rozpracovaného záznamu – 
potvrďte jej tlačítkem Ano. 

 

 

V případě, že se vám při zadávání nového záznamu podařilo za-
pomenout na vyplnění některé z položek považovaných za povin-
né, dovolí si vám program jejich zadání připomenout. Naprostá 
většina takovýchto upozorňujících hlášek obsahuje přesné určení 
pole, které je potřeba vyplnit. 

Pokud jste si přidání nové položky do tabulky rozmysleli a nechce-
te právě zpracovávaný záznam uložit, klikněte v seznamu již exis-
tujících položek v horní části okna na jiný záznam a zobrazený 
dotaz na uložení rozpracovaného záznamu zavřete tlačítkem Ne. 
Rozpracovaný záznam nebude uložen. 

Pokud se vám podaří při zadávání nové položky do tabulky omylem 
kliknout na některý již existující záznam, bude zobrazen výše po-
psaný dialog s dotazem na uložení nebo neuložení záznamu. Pokud 
v takovém případě chcete ještě pokračovat v úpravě parametrů 
přidávané položky, klikněte na tlačítko Storno. Záznam nebude 
uložen, ale vrátíte se k jeho editaci, kterou můžete uložit až po do-
končení. 

 

 
Editace záznamu 

Pokud chcete upravit některý z již zadaných záznamů v tabulce 
(např. změnit čas konce vybrané časové zóny, přejmenovat čtečku 
připojenou k řídicí jednotce nebo upravit nastavení přístupové 
úrovně), dojde k tzv. editaci  - úpravě – záznamu.  

Proces úpravy kteréhokoliv záznamu není potřeba zahajovat žád-
ným vyhrazeným tlačítkem nebo ikonou, v prostředí programu 
SKYLA Pro II jednoduše klikněte v seznamu položek tabulky 
v horní části okna na záznam, který chcete upravit a ve spodní 
části okna proveďte požadované změny.  

Jakmile jsou všechny požadované změny provedeny, nezapomeňte 
upravený záznam uložit. Pokud uložení neprovedete sami, program 
vás k uložení záznamu tak jako tak vyzve. Pro uložení změněného 
záznamu si vyberte kteroukoliv z dostupných možností uvedených 
v bodech a) až d) v předcházející podkapitole Přidání nového zá-
znamu.  
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Smazání záznamu 

Označte v seznamu záznamů v horní části okna tabulky ten, který 
chcete z databáze smazat, a klikněte na tlačítko Odstranit. Vždy 
bude následovat zobrazení dialogu pro potvrzení smazání zázna-
mu. Pokud ani tento dotaz vaše rozhodnutí nezviklal, potvrďte jej 
tlačítkem Ano.  

 

V případě, že jste si úmysl záznam smazat rozmysleli, máte – klik-
nutím na tlačítko Ne – poslední možnost, jak jej zachránit. 

 
Izolace záznamů 

V některých případech jsou záznamy v jedné tabulce provázány se 
záznamy v tabulce jiné, proto je nemůže jen tak jednoduše 
z tabulky smazat. Příkladem budiž pokus o smazání přístupové 
úrovně, kterou mají přiřazenu některé osoby (karty). Aby nezůsta-
ly tyto karty bezprizorní bez přiřazené přístupové úrovně, musí se 
provést tzv. izolace mazaného záznamu. Při ní se namísto odstra-
ňované položky přiřadí návazným záznamům položka jiná, náhrad-
ní. Např. při mazání přístupové úrovně ostraha1 se zobrazí dialog 
pro izolaci tohoto záznamu, který ukáže všechny osoby, kteří mají 
přiřazenu tuto úroveň, a zobrazí i ostatní dostupné přístupové 
úrovně. Z něj si operátor vybere třeba úroveň ostraha2, která bu-
de přiřazena všem osobám, které do této chvíle měly přiřazenu 
přístupovou úroveň ostraha1. 
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Aktualizace obsahu tabulky 

Každá z tabulek je vybavena tlačítkem Obnovit, které zajišťuje 
aktualizaci obsahu okna. Protože v prostředí SKYLA Pro II můžete 
mít otevřeno i více oken téže tabulky současně nebo měnit nasta-
vení jedné tabulky z tabulky jiné (např. přiřazování přístupových 
úrovní osobám je dostupné z tabulky Osoby i z tabulky Přístupové 
úrovně), zajistíte po kliknutí na tlačítko Obnovit, že bude zobra-
zen skutečně aktuální přehled záznamů.  

 

 

Třídění záznamů v tabulkách 
Záznamy ve všech tabulkách, s výjimkou Oblastí, jsou vždy setří-
děny podle některého z třídicích kritérií. Toto kritérium můžete 
samozřejmě změnit a nechat záznamy v okně tabulky třídit podle 
jiného parametru. Např. záznamy v tabulce osoby tak můžete ne-
chat třídit podle jména, příjmení, titulu, osobního čísla, přístupové 
úrovně, oddělení nebo čísla karty. Třídit záznamy podle vybraného 
kritéria můžete dvojím způsobem: 

a) Výběrem názvu sloupce, podle něhož chcete záznamy setře-
pat, v poli Řazení. Položky v tabulce budou ihned setříděny 
podle vybraného kritéria, a to vzestupně, tedy od nejnižší 
hodnoty k nejvyšší. Zvolený sloupec, podle něhož se třídí, bu-
de kromě pole Řazení označen i malou šipkou v záhlaví.  

 

b) Kliknutím na záhlaví sloupce, podle něhož chcete záznamy tří-
dit. První kliknutí setřídí záznamy vzestupně, druhé pak se-
stupně. Indikace třídicího sloupce je stejná jako 
v předcházejícím případě – zobrazením názvu sloupce v poli 
Řazení i zobrazením malé šipky v záhlaví sloupce. Ta navíc 
ukazuje i směr třídění – vzestupně nebo sestupně. 
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Vyhledávání záznamů 
Požadovaný záznam můžete vyhledat v kterékoliv z tabulek (s vý-
jimkou tabulky Oblasti); vyhledávání může probíhat v libovolném 
sloupci. Při pátrání po požadovaném záznamu postupujte podle 
následujících bodů: 

1. Vyberte sloupec, v němž se bude vyhledávat požadovaný text. 
K cíli se můžete vydat kteroukoliv z následujících cest: buď 
vyberte název sloupce v poli Řazení nebo klikněte na záhlaví 
s jeho názvem. Tím dojde, jako vedlejší produkt procesu vy-
hledávání, k setřídění záznamů v tabulce podle vybraného kri-
téria. 

2. Do řádku Vyhledat vepište text, který chcete najít. Ukazatel 
v tabulce bude postupně „poskakovat“ po záznamech, jak bu-
dete zpřesňovat zadávaný text. Jakmile se ukazatel zastaví na 
požadovaném záznamu, můžete zadávání vyhledávaného tex-
tu ukončit. 

 

Tiskové sestavy tabulek 
V mnoha případech nestačí vidět obsah tabulek pouze na obrazov-
ce PC, ale je potřeba jej vytisknout, např. pro potřeby „papírové“ 
archivace, nebo uložit v elektronické podobě pro pozdější zpraco-
vání třeba v tabulkovém kalkulátoru. Takovým touhám uživatele 
vychází SKYLA Pro II vstříc nástrojem tzv. sestav. 

Utilita pro vytváření sestav nabízí uživateli tiskový náhled na obra-
zovce dvojího druhu: jednak umožňuje vypsat „statický“ přehled 
záznamů uložených v tabulkách, jednak filtrovaný výpis historie, 
auditu, příp. jednoduchý přehled  zpracované docházky zaměst-
nanců.  

Sestavu si můžete jen tak prohlížet na obrazovce, vytisknout na 
připojené, příp. síťové tiskárně nebo uložit do textového souboru 
pro následné zpracování. Konkrétní postupy práce se sestavami 
najdete v samostatné kapitole Zobrazování a zpracování dat – Se-
stavy na str. 183. 
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Časové zóny 
Časové zóny jsou skupiny časových úseků, během nichž mají být 
povoleny některé akce, typicky uvolnění dveří. Jsou nezbytné pro 
vytváření přístupových úrovní. 

 
 

Parametry časové zóny 

Název 
zapište jméno, které chcete nové zóně přiřadit 
(např. Ranní směna) 

Popis 
můžete vyplnit libovolným komentářem k zóně;  
komentář však není povinný 

Dny 
v poli zaškrtněte ty dny, kdy má být časová zóna 
platná 

Označit vše 

označí všechny dny + svátky v poli Dny; 

pokud zaškrtnete políčko Svátky, bude zóna 
platná i pro všechny dny zadané jako svátky (viz 
sekce Svátky na str. 135) 

Odoznačit vše 
zruší zaškrtnutí u všech vybraných dnů v poli 
Dny 

Invertovat zaškrtne nevybrané položky v poli Dny a naopak  

Doba 
v poli zadejte Začátek a Konec časové zóny ve 
formátu hh:mm (hodiny:minuty) 
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Čas začátku a konce časové zóny můžete zadávat i zkráceným způsobem – 
např. 12 místo 12:00, 6 namísto 06:00 apod. Program na chybějící pozice 
vždy doplní nuly.  

 
 
 

Izolace časové zóny 

Časovou zónu nemůžete smazat, pokud ji používá (má ji přiřazenu) alespoň 
jeden podsystém některé z jednotek. Smazáním by se podsystém odkazoval 
na již neexistující zónu. Proto je nutné před smazáním takové časové zóny 
provést její tzv. izolaci – veškeré vazby jednotek na tuto zónu se zruší a všem 
podsystémům, které ji používají, se přiřadí nově vybraná časová zóna (příp. 
žádná). 

 

1. Pokud provádíte mazání časové zóny a program již zobrazil 
dialog pro výběr nové časové zóny, přejděte k bodu 4. 

2. V ostatních případech označte tu časovou zónu, kterou chcete 
izolovat. 

3. Klikněte na tlačítko Odstranit pro smazání čas. zóny a potvrď-
te zobrazené okno tlačítkem Ano. 

4. Otevřený dialog zobrazí názvy jednotek a podsystémů, které 
časovou zónu využívají. Z výklopného seznamu ve spodní části 
okna vyberte novou zónu, kterou chcete podsystémům přiřa-
dit. Vybrat můžete i možnost Smazat bez zástupného zázna-
mu, což znamená, že se vybraná zóna ze záznamu jednotky 
jednoduše smaže bez náhrady. 

 

5. Klikněte na tlačítko Použít. Program přiřadí tuto zónu přísluš-
ným jednotkám a odstraňovanou zónu z tabulky smaže. Pakli-
že si chcete celou proceduru ještě rozmyslet, použijte tlačítko 
Zrušit mazání. 
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Lokality 
Lokalita odpovídá sběrnici, která propojuje skupinu max. 31 řídi-
cích jednotek. Může to být přímé propojení kontroléru nebo do-
cházkového terminálu s počítačem pomocí sériového kabelu, může 
jít o sběrnici RS-485, která je fyzicky připojena k serverovému PC, 
může to být i tzv. vzdálená lokalita, s níž se komunikuje na dálku 
přes počítačovou síť (LAN/WAN) prostřednictvím tzv. terminálo-
vých serverů (např. UDS-10 nebo Cobox Micro).  
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Parametry lokality 

Název 
zapište jméno, které chcete nové lokalitě přiřadit 
(např. Místní sběrnice) 

Popis 
můžete vyplnit libovolným komentářem lokality;  
komentář však není povinný 

Typ portu 

v seznamu vyberte způsob spojení s jednotkami v 
lokalitě: 

 RS-232 – přímé spojení s jednotkou linkou RS-
232 nebo s jednotkami přes sběrnici RS-485 vy-
tvářenou převodníkem AUT485 (u této volby bu-
dete nastavovat parametry COM Port a 
Rychlost portu) 

 TCP/IP Client Port – spojení s jednotkami přes 
LAN/WAN; terminálový server na vzdáleném lo-
kalitě musí být z hlediska TCP/IP spojení nasta-
ven jako server – spojení bude vždy iniciovat 
SKYLA Pro II (s touto volbou bude nutné vyplnit 
Vzdálený port) -> pokud není nějaký speci-
ální důvod, použijte tuto volbu jako Typ por-
tu 

 TCP/IP Server Port – spojení s jednotkami přes 
LAN/WAN; terminálový server na vzdáleném lo-
kalitě musí být z hlediska TCP/IP spojení nasta-
ven jako klient – spojení bude vždy iniciovat on 
(s touto volbou bude nutné vyplnit Lokální port) 

 UDP – spojení s jednotkami na vzdálené lokalitě 
přes LAN/WAN prostřednictvím UDP paketů (na 
rozdíl od TCP/IP nejde o spojovanou službu – 
s touto volbou bude nutné vyplnit obě pole 
Vzdálený port i Lokální port) 

Aktivní 

zaškrtněte, pokud je sběrnice připojena k počítači a 
budete ji chtít hned nebo po restartu komunikační-
ho serveru používat 

zrušte zatržení a uložte změnu, pakliže chcete ko-
munikaci se všemi jednotkami v lokalitě najednou 
přerušit; okamžik změny bude závislý na zatržení 
políčka Při uložení aplikovat změny 

sp
o
le
čn
é
 p
a
ra
m
e
tr
y
 

Při uložení 
aplikovat 
změny 

při zatržení se komunikační server pokusí jakékoliv 
změny provedené v záznamu lokality ihned promít-
nout do stavu komunikace, např. zaktivnění nebo 
zneaktivnění lokality 

pokud není tento checkbox zaškrtnutý, budou se 
změny aplikovat až při nejbližším restartu komuni-
kačního serveru 
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COM Port 
ze seznamu vyberte název sériového portu PC, přes 
nějž se bude s jednotkami komunikovat 

R
S
-2
3
2
 

Rychlost 
portu 

ze seznamu vyberte rychlost sériového portu, na 
níž se bude s jednotkami komunikovat 

v aktuální verzi programu lze s jednotkami komu-
nikovat jen rychlostí 9600 Bd 

 

IP adresa 
zapište IP adresu vzdálené lokality (nastavenou na 
terminálovém serveru) ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx 
- např. 192.165.35.63 

Lokální 
port 

pro režim spojení TCP/IP Server Port nebo UDP 
-  vyplňte určením TCP portu, na kterém bude ko-
munikační server přijímat pakety ze vzdálené loka-
lity 

Vzdálený 
port 

pro režim spojení TCP/IP Client Port nebo UDP -  
vyplňte určením TCP portu, na kterém bude vzdá-
lený terminálový server přijímat pakety 

T
C
P
/
IP
 n
e
b
o
 U
D
P
 

Timeout 
zadejte údaj v milisekundách, který dopřejete 
vzdálenému terminálovému serveru pro odpověď 
na povely komunikačního serveru 

 
 

Aktivace lokality 
Při přidávání nové lokality můžete zatrhnout checkbox Při uložení 
aplikovat změny. Ten zajišťuje, že v okamžiku uložení záznamu 
lokality se komunikační server pokusí aplikovat změny, které uži-
vatel nastavil. Při přidávání zcela nové lokality může pokus o spuš-
tění komunikace s lokalitu selhat – o tom budete informováni 
následujícím dialogem. 
 

 
 
V takovém případě jednoduše proveďte reinicializaci komunikační-
ho serveru, a to buď výběrem stejnojmenné položky v textovém 
menu Servis nebo kliknutím na ikonku pro reinicializaci ve svislém 
ikonovém menu Servis nebo kliknutím na volbu Restartovat 
službu komunikačního serveru v okně vlastností komunikačního 
serveru – to otevřete dvojklikem na ikonu komunikačního serveru 
v pravém spodním rohu okna programu. 
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Smazání lokality 

Lokalitu nemůžete jednoduše smazat, pokud obsahuje alespoň 
jednu jednotku. Při pokusu o smazání takové lokality se bude SKY-
LA Pro II bránit zobrazením chybové hlášky informující o existenci 
návazných záznamů, které jsou na záznamu mazané lokality závis-
lé.  
 

 
 
V tomto případě to budou některé jednotky / docházkové terminá-
ly zařazené do odstraňované lokality. Proto budete muset nejprve 
tyto jednotky / docházkové terminály přeřadit do lokality jiné a tu-
to uvolněnou poté smazat. 
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Jednotky  
V tabulce Jednotky se uchovávají veškerá nastavení týkající se ří-
dicích jednotek HUB Pro a docházkových terminálů DT2000 SA. 
Všechny jednotky a docházkové terminály, se kterými chcete 
v rámci systému komunikovat, musí být nadefinovány v této ta-
bulce.  

Definice každé jednotky se v této tabulce provádí na dvou (pro 
HUB Pro) nebo třech (pro DT2000 SA) záložkách – Detail, Pod-
systémy a Texty. 

Jednotka HUB Pro sestává z celkem dvou podsystémů, které 
umožňují připojení dvou nezávislých čteček (dveří). DT2000 SA je 
oproti jednotce HUB Pro o jeden podsystém ochuzen. Vlastnosti 
společné celému kontroléru, jako je např. název, adresa nebo lo-
kalita, jsou definovány na záložce Detail. Záležitosti týkající se 
jednotlivých podsystémů najdete překvapivě na záložce Podsys-
témy. Na ní můžete provést odděleně nastavení obou polovin jed-
notky HUB Pro – stejné parametry mohou mít na každém 
z podsystémů úplně jiné hodnoty. A konečně záložka Texty defi-
nuje texty, které se zobrazují na displeji docházkového terminálu 
DT2000 SA, nebudete je tedy nastavovat pro jednotku HUB Pro.  

 
 



Nastavení systému                                        87 

 

 N
a
st
a
v
e
n
í 
sy
st
é
m
u
 

Parametry a prvky definice jednotky 

Název 
jméno, pod kterým má celá jednotka 
v systému vystupovat 

Popis doplňující popis jednotky; není povinný 

Lokalita 
vyberte ze seznamu lokalitu (sběrnici), do 
níž bude jednotka zařazena – lokalita musí 
být pochopitelně nadefinována předem 

Typ jednotky 

vyberte ze seznamu položku podle typu 
připojovaného kontroléru – HUB Pro nebo 
DT2000 (SA)  

podle vybraného typu se nastaví i dostup-
né parametry na záložkách Podsystémy a 
Texty 

Adresa 

adresa nastavená na kontroléru; každá 
jednotka nebo docházkový terminál na 
jedné sběrnici musí mít svou jedinečnou 
adresu – na případný konflikt adres budete 
programem upozorněni 

Aktivní 

checkbox udávající, zda je jednotka aktivní 
nebo ne  

s aktivní jednotkou bude program komuni-
kovat a vyčítat z ní události 

zneaktivnění jednotky bude mít za násle-
dek její vyřazení z komunikace, na sběrnici 
ale může zůstat připojena 

Při uložení 
aplikovat změ-
ny … 

při zatržení checkboxu se bude komuni-
kační server při uložení záznamu pokoušet 
jakékoliv změny ihned promítnout do ko-
munikace 

Formát karty 
v seznamu vyberte formát karet, s nímž 
má jednotka pracovat; implicitně nastaven 
formát 26b 

Diagnostika 

stisknutím tlačítka otevřete okno diagnos-
tiky pro právě nastavenou jednotku 

bližší popis práce s diagnostickým režimem 
naleznete v kapitole Diagnostika jednotky 
na str. 100  

zá
lo
žk
a
 D
e
ta
il
 

jednotka se 
zvýšeným po-
čtem 
osob 

zatržení je potřebné u jednotek, 
jejichž firmware podporuje více než 
1.000 karet na podsystém (např. 
4.04x3 u HUB Pro nebo 2.43x3W u 
DT2000SA) 
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Podsystémy 
připojené k 
jednotce 

pole obsahuje seznam podsystémů, které 
jsou pro jednotku nadefinovány – jeden 
nebo dva podsystémy 

hodnoty na záložkách Časové zóny, Pří-
znaky a Časovače se vždy týkají podsys-
tému, na němž je ukazatel 

Číslo 

číslo podsystému – 0 nebo 1 

0 je první podsystém HUBu Pro (příchodo-
vá čtečka) nebo DT2000 SA 

1 je druhý podsystém HUBu Pro (odchodo-
vá nebo druhá příchodová čtečka) 

Název 
název podsystému (čtečky nebo dveří) 

pod tímto názvem bude připojená čtečka 
vystupovat v celém systému 

Popis 
doplňkový popis podsystému (čtečky); 
není povinný 

Docházková 

chceckbox indikující, zda se má tato čtečka 
považovat za docházkovou 

data ze všech docházkových čteček budou 
vždy zařazovány do exportů docházkových 
dat nebo budou automaticky přenášeny do 
docházkové databáze 

u DT2000 SA je implicitně zaškrtnutý, u 
HUBu Pro nezaškrtnutý 

Přidat 

tlačítko pro přidání nového podsystému 

po stisknutí naskočí v poli podsystémů 
nový řádek pro zadání jeho parametrů, 
pokud je samozřejmě ještě možné nový 
podsystém přidat 

zá
lo
žk
a
 P
o
d
sy
st
é
m
y
 

Odebrat 
smaže právě nastavený podsystém 
z definice jednotky 

 

Časové zóny 

podzáložka obsahuje seznam všech 
v systému nadefinovaných časových zón 

zaškrtněte všechny časové zóny, které má 
podsystém používat – tyto vybrané časové 
zóny budou u těchto dveří dostupné pro 
definici přístupových úrovní 

Autoodemknutí 

zaškrtnutí znamená, že pro aktuálně na-
stavenou časovou zónu bude na podsys-
tému aplikováno autoodemknutí, tedy 
samočinné sepnutí zámkového relé na za-
čátku časové zóny nebo po zač. čas. zóny 
s příchodem první platné osoby 

Označit vše 
kliknutím na tlačítko zaškrtnete najednou 
všechny dostupné časové zóny (max. 8) P

o
d
sy
st
é
m
y
 –
 Č
a
so
v
é
 z
ó
n
y
 

Odoznačit vše 
kliknutím na tlačítko zrušíte zaškrtnutí 
všech vybraných časových zón 
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Invertovat 
zaškrtne všechny nevybrané časové zóny a 
naopak 

 

Příznaky 

podzáložka zobrazuje aktuální nastavení 
příznaků – systémových i deníkových – na 
vybraném podsystému 

výběr druhu příznaků – deníkové nebo 
systémové – se provádí pomocí seznamu 
Typ příznaků 

více se o jednotlivých příznacích dozvíte 
níže v částech Systémové příznaky a Dení-
kové příznaky 

Označit vše 
tlačítko zajistí výběr všech příznaků (dení-
kových nebo syst.) pro podsystém 

Odoznačit vše 
kliknutím zrušíte zaškrtnutí všech vybra-
ných příznaků (deníkových nebo systémo-
vých) pro podsystém 

P
o
d
sy
st
é
m
y
 –
 P
ří
zn
a
k
y
 

Invertovat 
změní zaškrtnutí deníkových nebo systé-
mových příznaků  

 

P
o
d
sy
st
é
m
y
 –
 Č
a
so
v
a
če
 

Časovače 

podzáložka pro nastavení systémových 
časovačů: 

� Otevření – doba, po kterou má být 
sepnuto zámkové relé po platné identi-
fikaci osoby – přednastaveny 4 s 

� Poplach – doba, po kterou má být se-
pnut poplachový výstup (implicitně 
tranzistorový výstup podsystému) při 
vzniku poplachové akce, např. násilném 
otevření dveří – přednastaveno 10 s 

� Nedovření – doba, kterou mohou být 
otevřeny dveře po platné identifikaci 
osoby, než bude vyhlášen poplach ne-
dovřených dveří – přednastaveno 15 s 

 

Texty 
záložka pro nastavení textů zobrazovaných 
na displeji docházkového terminálu 
DT2000 SA 

Zkopírovat 
texty z jiné 
jednotky 

pokud bude v systému definováno více 
docházkových terminálů DT2000 SA, mů-
žete v seznamu vybrat jiný (již zadaný) 
terminál, z něhož se budou nastavené tex-
ty kopírovat do právě přidávaného 

zá
lo
žk
a
 T
e
x
ty

 

Kopírovat 

kliknutím na tlačítko zkopírujete texty 
z terminálu nastaveného v seznamu Zko-
pírovat texty z jiné jednotky do právě 
přidávaného (editovaného) terminálu 
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Postup při přidávání nové jednotky 
Definice nové jednotky nebo docházkového terminálu je 
v porovnání s jinými záznamy poměrně obsáhlá, proto níže najdete 
stručný postup pro zadání všech potřebných údajů a vysvětlení 
některých voleb. 
 

1. V tabulce Jednotky klikněte na tlačítko Nový. V seznamu jed-
notek v horní části okna se objeví nový řádek a ve spodní části 
okna prázdná políčka pro nastavení parametrů jednotky. Ak-
tivní bude záložka Detail, která sdružuje parametry společné 
pro celou jednotku. Kurzor bude blikat v poli Název. 

2. Zadejte Název, pod kterým bude jednotka ve všech částech  
programu vystupovat. Jde o souhrnný název pro oba podsys-
témy HUBu Pro nebo pro celý docházkový terminál DT2000 SA, 
např. Hlavní vchod. 

3. Pokud cítíte neodkladnou potřebu mít u záznamu jednotky do-
plňující text, můžete také zadat její Popis (např. Instalováno v 
podhledu nad recepcí). 

 

4. Ze seznamu v poli Lokalita vyberte jméno lokality, do níž 
chcete jednotku přiřadit. Jde o sběrnici, na které bude jednot-
ka připojena, nebo u vzdálených lokalit o označení terminálo-
vého serveru, přes nějž se bude s jednotkou dálkově 
komunikovat. 

5. V poli Typ jednotky nastavte typ připojeného modulu – na 
výběr máte modul kontroly vstupu pro dvoje dveře HUB Pro a 
docházkový terminál DT 2000. Na tomto nastavení budou zá-
vislé některé další parametry – např. počet dostupných pod-
systémů nebo možnost nastavovat texty na displeji. 

6. V řádku Adresa zadejte adresu, kterou má jednotka nastave-
nu (viz manuál k řídicí jednotce HUB Pro nebo DT2000 SA). 
Důležité je, aby byla v rámci lokality jedinečná, tj. aby žádná 
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jiná jednotka ve stejné lokalitě nepoužívala stejnou adresu. Na 
případnou kolizi vás program upozorní a odmítne novou jed-
notku zapsat. 

 

Pokud přidáváte více jednotek s adresami jdoucími po sobě, stačí nastavit ad-
resu jen u první z nich; program u každé další přidávané jednotky automaticky 
zvýší adresu o jedničku.  

 
 

7. Dalším nastavovaným prvkem na této záložce je checkbox Ak-
tivní. zatrhněte jej, pokud již jednotka je fyzicky připojena na 
sběrnici a má s počítačem komunikovat. V případě, že jednot-
ku přidáváte pouze do databáze a fyzicky ji budete připojovat 
až v budoucnu, nechte toto pole nezaškrtnuté – databázový a 
komunikační server se s ní nebude pokoušet spojit. 

8. Druhý checkbox nese dlouhé označení Při uložení aplikovat 
změny do komunikačního serveru a při zatržení zajistí, že 
se ihned po uložení záznamu jednotky, ať je již nově přidávaná 
nebo pouze editovaná, pokusí promítnout všechny provedené 
změny do komunikačního serveru. Server tedy např. začne 
komunikovat s nově zadanou jednotkou (pokud je samozřejmě 
připojena a správně nastavena), změní v paketech adresu jed-
notky, začne s jednotkou komunikovat v jiné lokalitě apod. – 
to vše podle provedených změn.  

9. Jako poslední bod můžete na této záložce nastavit v poli For-
mát karty datový formát, s nímž budou pracovat karty a čteč-
ky připojené k jednotce. Na výběr máte formáty Wiegand 
s délkou záznamu 26, 27, 32, 34, 37 a 40 bitů a formát ABA 
(signály Clock a Data). Podle tohoto nastavení se budou pře-
počítávat čísla karet pro zobrazení např. v okně Historie. De-
tailní popis jednotlivých formátů najdete v instalačním 
manuálu k řídicí jednotce HUB Pro. 

 

Tlačítko Diagnostika , které se nachází také na záložce se základními para-
metry, bude aktivní až v okamžiku uložení záznamu a zahájení komunikace s 
jednotkou. Popis diagnostiky najdete ve stejnojmenné podkapitole. 

 

10. Klikněte na záložku Podsystémy. Na ní budete definovat čteč-
ky (dveře) připojené k jednotce. Ať už přidáváte jednotku HUB 
Pro nebo docházkový terminál DT2000 SA, vždy by měl být 
nadefinován alespoň jeden podsystém; definice jednotky bez 
podsystémů nemá pro praktické použití moc smyslu. 

11. Klikněte na tlačítko Přidat uprostřed pravého okraje okna pro-
gramu. V poli Podsystémy připojené k jednotce naskočí 
prázdný řádek pro zadání názvu nového podsystému. Bude 
označen jako Číslo 0 – jde o první podsystém na HUBu Pro 
nebo DT2000 SA. 
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12. Klikněte myší do prázdného řádku ve sloupci Název. V řádku 

začne blikat kurzor připravený přijmout jméno nového podsys-
tému. Zadejte název, pod nímž má podsystém v programu fi-
gurovat. Jde o jméno čtečky (dveří), např. Hlavní vchod - 
příchod. Název podsystému volte ve vhodné délce, na jiných 
místech programu (např. v přístupových úrovních) může být 
zobrazený název podsystému zkrácen – např. v okně přístupo-
vých úrovní je to 19 znaků, v sestavě Historie je pole pro ná-
zev jednotky i podsystému dohromady dlouhé 22 znaků. 

 

Jak název jednotky, tak i název podsystému musí být jedinečný v rámci celé-
ho systému. Program odmítne uložit např. podsystém se jménem Příchod i na 
dvou jinak zcela odlišných jednotkách. Proto doporučujeme jako název pod-
systému vždy uvádět zcela jednoznačný popis čtečky, např. Kanceláře 
1.NP_příchod. 
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13. Pokud chcete čtečce přidělit i nějaký doplňující text, můžete 
kliknout myší do prázdného pole ve sloupci Popis a popisný 
text zadat, např. Příchodová čtečka. 

14. Má-li být právě definovaná čtečka považována za docházko-
vou, zatrhněte políčko Docházková. Zatržení způsobí, že prů-
chody osob přes tuto čtečku budou zařazovány do 
docházkových exportů (pokud využíváte program PowerKey) 
nebo budou automaticky kopírovány do databáze programu 
Docházka (pakliže využíváte jej). 

 

Pokud jste na předcházející záložce nastavili jako Typ jednotky DT 2000, po-
tom bude checkbox Docházková zatržen automaticky – je dobrým zvykem, že 
data z docházkových terminálů se zpracovávají v docházkovém programu, 
tímto nastavením vám tedy program usnadní práci. Pro typ jednotky HUB Pro 
není checkbox implicitně zatržen, můžete tak ale učinit ručně. 

 

15. Ve spodní části okna by měla být aktivní podzáložka Časové 
zóny s přehledem všech doposud zadaných časových zón. Za-
škrtněte ty, s nimiž má jednotka pracovat. Všechny zde vybra-
né časové zóny se objeví u tohoto podsystému v okně 
přístupových úrovní, budete z nich tedy moci vybírat při nasta-
vování přístupových úrovní. Práci vám můžou usnadnit i tlačít-
ka Označit vše, Odoznačit vše a Invertovat, jejichž popis 
je snad dostatečně výmluvný. Vybrat pro každý podsystém 
však můžete maximálně 8 časových zón, při označení deváté 
budete programem při uložení upozorněni na chybu. Pomalej-
ším počtářům přijde vhod počítadlo již vybraných zón 
v pravém spodním rohu okna – např. údaj Počet: 5/8 zname-
ná, že již je označeno 5 čas. zón z celkem 8 maximálně povo-
lených. Při vybrání 9. zóny počítadlo zčervená. 
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16. Pokud má některá z časových zón na tomto podsystému akti-
vovat režim autoodemknutí, nastavte jej. Nejkratší cestou k cíli 
je označení vybrané časové zóny a zaškrtnutí checkboxu Au-
toodemknutí u spodního okraje okna. Aktuální stav bude in-
dikován i ve sloupci Autoodemk. v řádku příslušné zóny. 
Pokud má být časových zón s autoodemknutím více, proveďte 
zatržení políčka Autoodemknutí u všech takových zón. 

 

Funkce autoodemknutí znamená, že po celou dobu trvání příslušné časové 
zóny budou dveře odemčeny – není nutno přikládat karty ke čtečce ani zadá-
vat kód. Režim autoodemknutí je výhodný tam, kde chcete zajistit po určitou 
dobu volný průchod dveřmi, např. hlavním vchodem v době návštěvních ho-
din. 
Začátek autoodemknutí může být určen počátkem časové zóny nebo přícho-
dem prvního uživatele (viz popis systémových příznaků níže). 

 

17. Kliknutím na podzáložku Příznaky aktivujete pohled na nasta-
vení systémových a deníkových příznaků. Systémové příznaky 
nastavují režimy chování jednotky, zatímco deníkové příznaky 
určují, které typy událostí se budou ukládat do paměti jednot-
ky, a tím pádem i zobrazovat v okně Historie programu SKYLA 
Pro II. V seznamu Typ příznaků vyberte požadovanou skupi-
nu parametrů – Systémové nebo Deníkové – a nastavení zkon-
trolujte, příp. upravte. Obojí jsou přednastaveny tak, aby 
vyhovovaly většině zamýšlených aplikací, nicméně při potřebě 
jiných nastavení máte k úpravám volnou ruku. Práci vám mů-
žou usnadnit tlačítka Označit vše, Odoznačit vše a Inverto-
vat. 

Zatržené příznaky budou aktivní. Význam jednotlivých systé-
mových i deníkových příznaků najdete níže. 
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Systémové příznaky 

Antipassback po-
volen 

Příznak aktivuje tzv. lokální anti-passback (pouze pro fir-
mware verze 3.06 a vyšší). Anti-passback (APB) brání ví-
cečetným vstupům do sledovaného prostoru stejnou 
kartou, funguje však jen v rámci jediné jednotky. Více se 
o činnosti lokálního APB dočtete v podkapitole Anti-
passback na str. 114. 

Autoodemknutí 
povoleno 

Při označení povolíte samočinné odemknutí těch dveří, 
které mají autoodemknutí nastaveno (viz bod 16). Pokud 
vyberete i příznak První odemkne, dojde k odemknutí dve-
ří až s přiložením první platné karty. Funkce autoode-
mknutí vyžaduje použití časových zón, tedy zatržení 
příznaku Povolení časových zón. 

Letní čas povolen 

Řídicí jednotka HUB Pro umí samočinně vypočítávat dny a 
hodiny přechodu ze zimního času na letní a naopak. Pokud 
chcete, aby se při přechodu čas na jednotce automaticky 
upravoval bez nutnosti zásahu operátora, nechte tento 
příznak zatržený (příznak je implicitně vybraný). 

Nátlak 
Není v aktuálních verzích firmwaru řídicích jednotek aktiv-
ní. 

Obnova smyček 
povolena 

při výběru bude jednotka reportovat nejen přechod 
smyčky do alarmového stavu, ale i její návrat do klidové-
ho stavu. Smyčkami jsou myšleny vstupy pro odchodová 
tlačítka, dveřní kontakty, univerzální vstupy, tamper kon-
takt a hlídání napájecího napětí jednotky. 

Plný deník 
Není v aktuálních verzích firmwaru řídicích jednotek aktiv-
ní. 

Povolení časových 
zón 

Při zatržení povolíte použití časových zón na tomto pod-
systému. Bez zatržení nebude jednotka (podsystém) 
s časovými zónami pracovat, tzn. že se do sledovaného 
prostoru osoby s platnou kartou dostanou bez časového 
omezení (příznak je implicitně vybraný). 

První odemkne 

Tento příznak zajistí, že první uživatel, který přiloží časově 
i místně platnou kartu ke čtečce během časové zóny, pro 
níž je nastaveno autoodemknutí, dveře trvale odemkne. 
Funkce je podobná „běžnému“ autoodemknutí, rozdíl je 
jen v okamžiku odblokování dveří – u autoodemknutí se 
zámek odemkne v čase začátku časové zóny, bez ohledu 
na to, zda je v objektu někdo přítomen. Při funkci „první 
odemkne“ se čeká až na přečtení první platné karty, tzn. 
k odemknutí dojde skutečně až s příchodem prvního za-
městnance. K tomu ale musí být vybrán i příznak Autoo-
demknutí povoleno. 

Rozhraní ABA 

Zatrhněte tehdy, je-li k podsystému připojena čtečka 
s rozhraním ABA (signály Clock a Data). Pokud necháte 
příznak neoznačen (implicitní stav), bude jednotka  praco-
vat s formátem Wiegand. 

Rozšiřující deska 
připojena 

příznak pro aktivaci komunikace s rozšiřující deskou vstu-
pů a výstupů v budoucích verzích firmwaru. 

Sdruž. komunika-
ce vypnuta 

příznak pro jiné SW aplikace, které komunikují s moduly 
HUB Pro. Políčko nechejte nezatržené. 
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Watchdog čtečky 
zapnut 

Pokud připojená čtečka pracuje s tzv. Watchdogem (např. 
čtečky Indala řady ASR-6xx) a chcete jej kontrolovat, za-
trhněte tento systémový příznak. Čtečka s aktivním 
Watchdogem odesílá do připojené jednotky cca 1× za mi-
nutu předdefinovaný řetězec, který jednotka ověřuje. 
V případě, že v očekávaném čase tento řetězec nedorazí, 
považuje jednotka čtečku za nefunkční nebo odcizenou. 

 
 

Deníkové příznaky 

Antipassback porušen 
informace o narušení pravidla anti-passbacku (pořadí 
příchod – odchod – příchod…) na jednotce, parametrem 
je jméno hříšníka  

Deník smazán 
potvrzení, že deník událostí na jednotce byl smazán 
(mazání paměti  událostí se aktivuje z Diagnostiky) 

Dlouho otevřené dve-
ře 

po platném otevření zůstaly dveře otevřeny příliš dlou-
ho (nad rámec nastavené doby) 

Docházkový důvod 1 
÷ 12 (a) 

pouze pro docházkový terminál DT2000 SA, zaškrtnutí 
příznaku znamená zobrazování příslušných docházko-
vých důvodů v prostředí SKYLA Pro II; doporučujeme 
nechat všechny docházkové důvody označeny 

Karta OK – odchod platná karta na výstupní čtečce 

Karta OK – příchod platná karta na vstupní čtečce 

Násilný vstup – vyra-
žené dveře 

jednotka zaznamenala otevření dveří bez předchozího 
čtení platné karty nebo zadání platného PINu 

Nátlak – pouze přes 
kód 

na připojené klávesnici byl zadán nátlakový kód; ve 
firmwaru verzí do 4.06 neimplementováno 

Neznámá karta 
použitá karta není naprogramována v jednotce, nemá 
přes tuto čtečku povolen přístup 

Neznámý PIN zadaný PIN není v jednotce naprogramován 

Obnova komunikace 
na RS485 

jednotka opět detekuje správné rámce na sběrnici RS-
485 po předchozím výpadku 

Opakované zadání 
špatného kódu / kar-
ty 

po pěti po sobě jdoucích čteních neznámé karty (příp. 
zadání neznámého PINu) vygeneruje jednotka tuto 
událost jako varování obsluze, že se někdo pravděpo-
dobně pokouší nepovoleným způsobem získat přístup 
do sledovaného prostoru 

Opakované zamknutí 
uživatel použil „zamykací“ kartu a zámek, který byl díky 
autoodemknutí, funkci „první odemkne“ nebo přep. re-
žimu odblokovaný, opět zamkne 

Paměť OK – teplý 
start 

restartování řídicí jednotky resetovacím tlačítkem na 
její desce 

Poplach na smyčce 
odpor na některé ze sledovaných smyček klesl na nulo-
vou nebo téměř nulovou hodnotu, což většinou zname-
ná aktivaci připojeného čidla 

První uživatel ode-
mkne funkce „první odemkne“ aktivována 
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Přepínací režim / ča-
sovač – vypnuto 

ukončení přepínacího režimu nebo samočinné zabloko-
vání zámku na konci čas. zóny (u funkce autoodemknu-
tí) 

Přepínací režim / ča-
sovač – zapnuto 

uživatel aktivoval (kartou nebo PINem) přepínací režim 
nebo se zámek samočinně odblokoval se začátkem čas. 
zóny (autoodemknutí) 

Špatná časová zóna 
karta je platná, ale načtená mimo platnou časovou zó-
nu 

Špatný duální kód 
zadaný PIN se neshoduje s PINem přiřazeným použité 
kartě 

Tamper smyček 

odpor některé ze sledovaných smyček se dostal mimo 
povolené meze (příčinou může být porucha připojeného 
čidla i pokus o sabotáž); není funkční ve firmwaru verzí 
do 4.06. 

Tovární hodnoty – 
studený start 

obnovení továrního nastavení parametrů řídicí jednotky 
(viz podkapitolu Diagnostika jednotky) 

Vstup do program. 
módu 

ve verzi firmwaru řídicích jednotek 2.xx a vyšších nevy-
užito 

Výpadek komunikace 
na komun. lince 

jednotka zaznamenala problémy v komunikaci nebo 
úplnou ztrátu spojení s počítačem 

Watchdog čtečky 
jednotka zaznamenala narušení činnosti Watchdogu 
připojené čtečky. Většinou to znamená nefunkční nebo 
odcizenou čtečku. 

Žádost o odchod – 
tlačítko stisknutí odchod. tlačítka 

 
 

18. Poslední podzáložkou jsou Časovače. Na ní se nacházejí pole 
pro nastavení tří systémových časovačů: 

Otevření – zadaný údaj určuje dobu v sekundách, po kterou 
bude ovládaný zámek po přečtení platné karty nebo zadání 
platného kódu odblokován. Implicitně nastaveno na 4 s. 

Poplach – interval (v sekundách), během něhož bude po ná-
silném otevření nebo jiné nestandardní události na dveřích ak-
tivován příslušný poplachový výstup. Přednastaveno na 10 s. 

Nedovření – udává prodlevu (v sekundách), která musí od 
odblokování zámku dveří uplynout, aby byly považovány za 
nedovřené. Jinými slovy, po přečtení platné karty nebo zadání 
platného kódu a otevření dveří musí procházející osoba před 
uplynutím tohoto intervalu dveře zase zavřít. Jinak jednotka 
stav dveří vyhodnotí jako nedovření a sepne poplachový vý-
stup. Výchozí nastavení na 15 s. 

 

Násilným otevřením (vyražením) dveří se označuje stav, kdy dojde k jejich 
otevření bez předchozího přiložení platné karty ke čtečce nebo zadání platné-
ho kódu na klávesnici. Sepnutím poplachového výstupu může být aktivována 
např. sirénka, zábleskový maják, varovné světlo na panelu ostrahy apod. 
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Na stav nedovření reaguje jednotka sepnutím stejného tranzistorového výstu-
pu jako v případě jejich násilného otevření. Rozdíl je jen v okamžiku sepnutí – 
při násilném otevření se spíná okamžitě, zatímco nedovření je takto indiková-
no až po uplynutí nastaveného intervalu. Pro uživatele to ale znamená indikaci 
obou stavů stejným zařízením připojeným na kontakty poplachového výstupu. 

 

19. Po provedení všech požadovaných nastavení popsaných pro 
podsystém č. 0 proveďte u HUBu Pro stejným způsobem na-
stavení parametrů podsystému č. 1, pokud jej bude jednotka 
využívat. U docházkového terminálu DT2000 SA můžete na-
stavovat pouze podsystém č. 0 – přidání druhého vám pro-
gram ani nedovolí. Potřebu kdykoliv smazat některý 
z podsystémů můžete vyřešit tlačítkem Odebrat na záložce 
Podsystémy. 

20. Poslední záložku Texty využijete jen u docházkového terminá-
lu DT2000 SA. Na ní buď ponechte nastavení textů ve výchozí 
podobě nebo je přepište na libovolné vlastní varianty. Jde o 
texty, které se budou zobrazovat na displeji terminálu 
v klidovém stavu (poslední řádek se symbolem otazníku) a po 
stisku jednotlivých tlačítek.  

Změnu výchozího textu provedete pomalým dvojím kliknutím 
na příslušný text (mezi prvním a druhým kliknutím by mělo 
uplynout asi 1 až 2 sekundy) a přepsáním původních liter na 
vlastní. Uložení nového textu docílíte klávesou ENTER. 
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V případě, že definujete více docházkových terminálů a je po-
třeba na všech změnit výchozí texty stejným způsobem, přijde 
vám vhod funkce kopírování textů z jednoho terminálu na jiný. 
Nejde o kopírování textů přímo z hardwaru terminálu, ale o 
kopírování nastavení. V takovém případě klikněte do pole 
Zkopírovat texty z jiné jednotky a z otevřeného seznamu 
vyberte „zdrojový“ terminál, z něhož chcete nastavení textů 
zkopírovat do právě editovaného. Celou operaci dovršíte tlačít-
kem Kopírovat. Různých variant nastavení textů můžete mít 
pochopitelně i více, funkci kopírování využijete vždy, když mají 
alespoň dva terminály používat stejné nevýchozí nastavení 
textů. 

 

21. Pokud jsou všechny parametry nastaveny podle vašich před-
stav, zapište je do databáze tlačítkem Uložit. 

 

Vždy po přidání nové jednotky doporučujeme provést reinicializaci komuni-
kačního serveru (viz str. 221). 
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Diagnostika jednotky 
Při oživování systému nebo stopování závad možná oceníte nástroj 
pro diagnostiku jednotek, kterým je SKYLA Pro II vybavena. 
Umožní vám sledovat v reálném čase aktuální stavy vstupů, vý-
stupů nebo smyček jednotky, kontrolovat velikost napájecího na-
pětí, měnit stavy výstupů nebo na dálku mazat databáze na 
jednotce. 

Diagnostika jednotky je dostupná dvojím způsobem: 

� výběrem příslušného záznamu v tabulce Jednotky a kliknu-
tím na tlačítko Diagnostika 

nebo 

� z okna pro mapování sběrnic výběrem jednotky a kliknutím 
na tlačítko Diagnostika nebo dvojím kliknutím na její řá-
dek 

Řádek hned pod záhlavím okna diagnostiky informuje o nastavené 
adrese jednotky / terminálu, typu modulu (HUB Pro / DT2000 SA), 
verzi firmwaru a výrobním čísle. 
 

Přehled o stavu jednotky 
Záložka Přehled nabízí, jak název napovídá, rychlý přehled aktu-
álního stavu jednotky:  

���� V sekci Alarmy najdete dvoustavovou indikaci stavů všech 
vstupů; prázdné kolečko znamená klidový stav vstupu, 
„rozsvícená“ kontrolka pak alarmový stav. 

���� Pod záhlavím Tamper se skrývají tampery jednotlivých 
smyček; logika signalizace je stejná jako v předchozím pří-
padě, tedy prázdné kolečko znamená klidový stav, „rozsví-
cené“ pak tamper smyčky. 

���� Výstupy skrývají aktuální stavy všech výstupů jednotky – 
reléových i tranzistorových; „rozsvícená“ kontrolka zname-
ná aktivovaný (sepnutý) výstup. 

���� Jako poslední v řadě jsou číselně vyjádřené Analogové 
hodnoty smyček. Všechny analogové položky pracují 
s rozsahem 0 (nulový odpor smyčky) ÷ 1023 (rozpojená 
smyčka).  

 

Analogové hodnoty vám mohou pomoci odhalit situace, kdy smyčky nepracují 
správně, např. při problémech s přechodovými odpory dveřních kontaktů nebo 
kabeláže. Údaj mimo blízké okolí hodnot 0 nebo 1023 (pokud nejde o vyváže-
nou smyčku) znamená zvýšený odpor smyčky, který může při provozu působit 
problémy. 
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Zatržením checkboxu Zmrazit zabráníte automatické aktualizaci 
obsahu okna, zůstanou v něm zobrazeny poslední hodnoty přijaté 
před „zmrazením“. 

 

Ovládání výstupů 

Přepnutím na záložku Kontakty, tabulky v okně diagnostiky se 
dostanete k prvkům pro aktivní zasahování do života jednotky. 
V sekci Manipulace s kontakty můžete nastavovat stavy výstupů 
– jednoduše zatrhněte ty výstupy, které chcete sepnout (nebo 
zrušte zaškrtnutí u těch, které chcete uvést do klidového stavu) a 
klikněte na tlačítko Provést. Řádky Auto. vypnutí (podsystém 
0/1) zajistí sepnutí zámkového relé na prvním nebo druhém pod-
systému jednotky pouze na dobu nastavenou jako Otevření 
v definici časovačů jednotky, relé tedy na povel sepne a samo po 
chvíli rozepne. Úspěšné provedení sepnutí / rozepnutí výstupu po-
tvrdí program informačním oknem, operace bude zapsána i do au-
ditu. 
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Okno diagnostiky je společné pro oba typy modulů – HUB Pro i DT2000 SA. 
Protože jsou ale docházkové terminály vybaveny jinou sadou vstupních i vý-
stupních prvků, budou na DT2000 funkční pouze následující vstupy a výstupy: 

Smyčka 5 – dveřní kontakt 1 
Smyčka 6 – odchodové tlačítko 1 
Výstup 1 – Relé 1 

 
 

Mazání databází na jednotkách 

V prostřední části okna najdete tlačítko pro smazání tabulky histo-
rie na jednotce; nese výmluvný název Resetovat tabulku histo-
rie (pozor – smaže i případné ještě nevyčtené záznamy z paměti 
jednotky!). Po kliknutí na něj se program pomocí dialogu pro po-
tvrzení mazání ujistí, že to myslíte vážně; v kladném případě po-
tvrďte svůj úmysl tlačítkem Ano. 

V poli Resetovat tabulku na podsystému najdete tlačítka pro 
mazání databází deníkových příznaků, osob, svátků a časových zón 
na jednotlivých podsystémech. Ke smazání kterékoliv z těchto ta-
bulek nejprve označte podsystém, na němž bude mazání provádě-
no, zaškrtnutím příslušného názvu v poli Podsystémy a následně 
klikněte na tlačítko pro příslušnou tabulku – Příznaky, Osoby, 
Svátky nebo Časové zóny. 
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Popsaná tlačítka zajistí smazání databází pouze na vybraném podsystému – 
tabulky, které máte vytvořeny na počítači a ke kterým přistupujete prostřednic-
tvím programu SKYLA Pro II, zůstanou touto akcí nedotčeny. 
 
Smazání databáze na jednotce znamená, že ji příslušný podsystém (dveře) 
nebude moci využívat – pokud např. smažete tabulku osob, nikdo se kartou 
ani zadáním PINu přes dveře nedostane, dokud jednotku znovu nenaprogra-
mujete! 
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Oblasti 
Tabulka Oblasti je novinkou programu SKYLA Pro II oproti starším 
verzím. Slouží pro nadefinování uživatelských oblastí, v nichž se 
má sledovat pohyb osob. Oblastí může být libovolný počet, který 
je prakticky omezený pouze počtem kombinací daným počtem na-
definovaných čteček. Oblasti mohou být zcela nezávislé i do sebe 
vnořené. Praktické využití v této tabulce definovaných oblastí se 
skrývá pod ikonkou Přítomnost osob nebo položkou Přehled 
v textovém menu Přítomnost. 

Každá oblast je definována jednou nebo několika čtečkami, které 
by měly jedinými vstupními body do oblasti. Pokud bude existovat 
do oblasti jiná přístupová cesta, než přes nadefinované čtečky, 
hrozí nebezpečí, že zobrazování osob přítomných v oblasti nebude 
vždy fungovat správně. Jakmile bude zaznamenáno čtení karty 
osoby na čtečce z jiné oblasti, bude dotyčná osoba ihned „přeřaze-
na“ ze stávající oblasti do nové. Oblasti tedy nepracují se čtečka-
mi, které znamenají její opuštění, ale pouze se čtečkami na jejich 
vstupech. 

Tabulka Oblasti nedostala do vínku stejnou vizáž a ovládací prvky 
pro manipulaci se záznamy jako ostatní tabulky, níže proto najdete 
popis vytváření a úprav oblastí. 

 

Po otevření tabulky Oblasti uvidíte v levém panelu strukturu již 
nadefinovaných oblastí, v pravém, užším panelu pak čtečky, které 
ještě máte pro vytváření oblastí k dispozici. Každá čtečka může být 
v definicích oblastí použita pouze jednou, aby byla zajištěna jedno-
značnost místa přítomnosti osoby. Na pruhu mezi oběma panely 
jsou tlačítka pro přesun čteček mezi oběma okny. Shora to jsou: 
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tlačítko pro odstranění všech čteček z právě vybrané 
oblasti – čtečky se přesunou do pravého panelu do 
skupiny „volných“ podsystémů 

 

tlačítko pro odstranění jedné právě vybrané čtečky 
z oblasti – čtečka bude přesunuta do pravého panelu 
do skupiny „volných“ čteček 

 

tlačítko pro zařazení jedné právě vybrané čtečky 
z pravého panelu do oblasti, která je aktuálně označe-
ná v panelu levém 

 
tlačítko pro zařazení všech nyní dostupných čteček do 
oblasti, která je v levém panelu právě označena 

 

Pokud nejste velkými fanoušky tlačítek, má pro vás SKYLA Pro II 
připravenu alternativní cestu manipulace se čtečkami, a to jsou 
dvojkliky. Dvojím kliknutím na název podsystému v kterémkoliv 
panelu jej přesouváte do panelu druhého; můžete tak čtečky do 
oblastí přidávat i je z nich mazat.  

Pokud jste překonali úvodní nástrahy vytváření nových oblastí, bu-
dete možná někdy potřebovat strukturu oblastí upravovat, např. 
jednu čtečku přesunout z jedné oblasti do druhé. V takovém přípa-
dě možná oceníte výhody metody drag&drop, kterou okno oblastí 
také podporuje. Pokud vám tajemné označení drag&drop nic neří-
ká, vězte, že jde o způsob přesouvání záznamů (v tomto případě 
čteček) z jednoho místa na druhé (v našem případě mezi oblastmi) 
pomocí uchopení a tažení myší. Na název čtečky, kterou chcete 
přesunout, jednoduše klikněte levým tlačítkem myši, držte levé 
tlačítko stisknuté a záznam čtečky tažením myši přesuňte do po-
žadované oblasti. Jakmile se záznam přesouvané čtečky nachází 
kdekoliv nad novou cílovou oblastí (tedy nad jejím názvem nebo 
kteroukoliv ze čteček v oblasti již nadefinovaných), levé tlačítko 
myši pusťte.  

Pátravému zraku pozorného uživatele určitě neunikly ikonky umís-
těné podél horního okraje okna tabulky. Zleva jsou to ikony: 
 

Nový 

 

Vytvoří novou oblast jako podoblast právě označené 
oblasti. Na nejvyšší úrovni je vždy pouze jediná oblast 
(implicitně označena jako Výchozí úroveň) a všechny 
ostatní definované oblasti jsou jí ve stromové struktuře 
podřazeny, jejich uspořádání je už ale jen a pouze na 
uživateli. 

Odstranit 

 

Smaže právě nastavenou oblast. Pokud má již oblast 
přiřazeny nějaké čtečky, budou „uvolněny“, tedy pře-
sunuty do pravého panelu. 

Nahoru 

 

Ikona pro přechod na nejbližší vyšší úroveň (oblast) ve 
stromové struktuře. Využijete jej hlavně 
v rozsáhlejších a méně přehledných strukturách oblas-
tí. 

Obnovit 

 

Zajistí aktualizaci obsahu okna a zobrazení skutečného 
současného nastavení oblastí (pokud se vám např. 
povedlo změnit jejich nastavení z jiného okna nebo 
jiné stanice s programem SKYLA Pro II). 
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Řádek Popis u spodního okraje okna tabulky slouží pro zapsání 
doplňkového popisného textu k právě označené oblasti; není ale 
pochopitelně povinný. 

Jak bylo uvedeno výše u popisu ikon, nejvyšší oblast (implicitně 
nazvaná Výchozí úroveň) může být ve stromu pouze jedna, všech-
ny ostatní oblasti jsou umístěny v ní. Aby se ovšem daly při vypi-
sování přítomnosti v zónách použít dvě rovnocenné oblasti, např. 
Přítomen v objektu a Nepřítomen, není tato nejvyšší oblast v okně 
přítomnosti osob uváděna, vypisuje se až druhá a každá nižší úro-
veň. Nemusíte proto nezbytně nutně název nejvyšší oblasti měnit. 

 
Příklad nastavení oblastí 

Pochopení práce s oblastmi snad ulehčí následující příklad. V  pří-
stupovém systému modelového podniku jsou použity následující 
jednotky a podsystémy (čtečky): 

jednotka čtečky 

Hlavní vchod_příchod 
Hlavní vchod 

Hlavní vchod_odchod 

Kanceláře1_příchod 
Kanceláře 1.NP 

Kanceláře1_odchod 

Kanceláře2_příchod 
Kanceláře 2.NP 

Kanceláře2_odchod 

Sklad_příchod 
Hlavní sklad 

Sklad_odchod 

 
Ve stromu oblastí vytvoříme následující strukturu: 

 

    Výchozí úro-
veň    V areálu 

    Hlavní budova 

    1. NP 

    2. NP 

    Sklad 

    Mimo areál 

    Hlavní vchod_příchod 

    Kanceláře1_odchod 

    Kanceláře2_odchod 

    Sklad_odchod 

    Kanceláře1_příchod 

    Kanceláře2_příchod 

    Sklad_příchod 

    Hlavní vchod_odchod 



Nastavení systému                                107 

 

 N
a
st
a
v
e
n
í 
sy
st
é
m
u
 

Tučnou kurzívou jsou vypsány názvy oblastí, běžným písmem pak 
názvy čteček. Tato struktura ilustruje princip vnořených oblastí - 
oblast 1.NP je vnořena do oblasti Hlavní budova, ta do oblasti 
V areálu a konečně ta je vnořena do Výchozí úrovně. 

Pohyb vzorového zaměstnance může operátor na vrátnici v našem 
podniku stopovat bez nejmenší námahy pouze otevřením okna 
Přítomnost osob v prostředí SKYLA Pro II. Při načítání karet na 
jednotlivých čtečkách se bude vrátnému zobrazovat následující: 

� Jakmile zaměstnanec načte svou kartu na čtečce Hlavní 
vchod_ příchod, zobrazí se v tabulce Přítomnost osob jeho 
jméno v oblasti V areálu – Hlavní budova (SKYLA Pro II vy-
pisuje všechny oblasti, v nichž je osoba přítomna, s výjimkou 
nejvyšší úrovně).  

� Jakmile přiloží kartu ke čtečce Kanceláře2_příchod, změní se 
detail přítomnosti osoby v oblastech na V areálu – Hlavní 
budova – 2. NP.  

� Odchodem z 2. NP, tedy načtením karty u čtečky Kancelá-
ře2_odchod, se zaměstnanec „přemístí“ opět do oblasti 
V areálu – Hlavní budova, protože poslední použitá čtečka 
je přiřazena právě v této zóně.  

� Příchodem do skladu – přiložením karty ke čtečce 
Sklad_příchod – bude u osoby zobrazena přítomnost v zóně 
V areálu – Sklad.  

� Na konci pracovní doby si náš zaměstnanec načte kartu na 
čtečce Hlavní vchod_odchod a v okně přítomnosti osob se ob-
jeví jeho „přítomnost“ v oblasti Mimo areál (odchodová čteč-
ka u hlavního vchodu už nespadá do oblasti V areálu, ale 
pouze do zóny Mimo areál). 
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Přístupové úrovně 
Přístupové úrovně jsou nástrojem, jak celým skupinám osob na-
jednou přidělovat práva ke vstupům do jednotlivých dveří. Předpo-
kládá se totiž, že v reálných systémech nemá každá jedna osoba 
svou jedinečnou sadu oprávnění; prakticky vždy se dá najít skupi-
na osob, v níž budou mít všichni členové stejná přístupová opráv-
nění (např. zaměstnanci skladu) a jiná skupina (např. vedení 
podniku), jejíž všichni členové budou disponovat opět stejnými 
právy k průchodům, ale rozdílnými oproti první skupině.  

Právě pro tyto skupiny zaměstnanců se v přístupových systémech 
zavádí institut přístupových úrovní – v reálu si dopředu nadefinuje-
te přístupová oprávnění jednotlivých skupin a při přidávání osob 
(karet) do systému už jen vybíráte, do které skupiny – tedy pří-
stupové úrovně – bude dotyčný jedinec patřit.  

Kromě výběru čteček – dveří, do nichž bude mít příslušná skupina 
zaměstnanců přístup, definujete v přístupové úrovni i časy, kdy 
bude čtení karet nebo zadávání PINů na klávesnici považováno za 
platnou identifikaci, dále podmínku průchodu (pouze načtení 
karty nebo načtení karty potvrzené zadáním PINu apod.) a tzv. re-
žim osoby. Ten říká, jak má řídicí jednotka zareagovat na platnou 
identifikaci osoby; nejčastěji půjde o sepnutí relé na přednastave-
nou dobu, reakcí ale může být i trvalé sepnutí relé nebo také žád-
ná odezva řídicí jednotky – to v případě, že osoba musí dodržovat 
podmínky tzv. anti-passbacku a ověření oprávněnosti průchodu 
neprovádí jednotka, ale serverový počítač. 

Z předchozího je patrné, že parametrů pro nastavení práv průcho-
dů přes dveře je povícero a nastavování těchto podmínek pro kaž-
dou osobu zvlášť by operátorovi zabralo podstatnou část jeho 
mládí. Přesně pro tyto účely se proto používají přístupové úrovně. 



Nastavení systému                                109 

 

 N
a
st
a
v
e
n
í 
sy
st
é
m
u
 

Parametry přístupové úrovně 

Název 
zapište jméno, pod kterou bude přístupová úroveň 
v programu vystupovat (např. Úklid) 

sp
o
l.
 

p
a
ra
m
. 

Popis 
můžete vyplnit libovolným komentářem přístupové 
úrovně; komentář však není povinný 

 

Přístupy záložka pro nastavení přístupových práv  

Časové 
zóny 

v okně se zaškrtnutím vybírají ty časové zóny, bě-
hem nichž má být u příslušných dveří osobám 
s touto přístupovou úrovní povolen vstup 

časových zón můžete vybrat více, i vzájemně se 
překrývajících – během všech bude u dotyčných 
dveří přístup povolen 

zá
lo
žk
a
 P
ří
st
u
p
y
 

Režim 
osoby 

pro právě označené dveře nastavuje reakci jednot-
ky na platnou identifikace osoby: 

NORMÁLNÍ - příchodem osoby (tj. přiložením plat-
né karty nebo zadáním platného kódu) se elektric-
ký zámek odemkne na přednastavenou dobu a po 
jejím uplynutí opět zablokuje 
PŘEPÍNACÍ - příchodem se zámek překlopí do 
opačného stavu; pokud byl zamknutý, odemkne se 
a naopak. Po překlopení zámek setrvá v novém 
stavu. 
ZAVÍRACÍ - pokud je zámek dlouhodobě odbloko-
ván, buď použitím „přepínací“ karty nebo díky au-
toodemknutí, kartou v tomto režimu se zámek 
opět zablokuje (zamkne); běžné karty s režimem 
NORMAL totiž jeho stav nezmění 
ANTI-PASSBACK – zvláštní režim, v němž se kont-
roluje pořadí příchodů a odchodů – po každém pří-
chodu musí následovat odchod, jinak není průchod 
povolen. Navíc lze nastavit i interval, během něhož 
nebude systém na druhé načtení karty, byť na 
správné čtečce, reagovat. Podrobnější popis tohoto 
režimu najdete v samostatné podkapitole o Anti-
passbacku. 
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Podmínka 
průchodu 

pro právě označené dveře určuje, jaké identifikační 
prvky bude jednotka po osobě požadovat: 

KARTA - k aktivaci nastaveného režimu (většinou 
otevření dveří) je nutné přiložit ke čtečce platnou 
kartu. 
PIN nebo KARTA - pro otevření dveří (nebo jinou 
nastavenou akci) může příchozí buď přiložit ke 
čtečce platnou kartu nebo zadat svůj PIN. Obě 
možnosti jsou rovnocenné. 
PIN a KARTA - systém bude vyžadovat oba údaje – 
tedy přiložení karty i zadání PINu. Teprve potom 
aktivuje nastavený režim (otevře dveře, překlopí 
zámek apod.) Osoby s tímto režimem musí mít 
v databázi osob zadán PIN. 
PIN - systém bude vyžadovat jen zadání identifi-
kačního kódu (PIN). Osoby, které budou mít přiřa-
zenu tuto přístupovou úroveň, musí mít přidělen 
PIN. 

 

Osoby 

záložka pro nastavení nebo kontrolu osob, které 
mají být zařazeny do právě zobrazené přístupové 
úrovně – okno zobrazuje v samostatných sloupcích 
jméno osoby, její osobní číslo, oddělení a číslo její 
karty 

Přidat 
tlačítko pro zařazení nových osob do právě zobra-
zené přístupové úrovně 

zá
lo
žk
a
 O
so
b
y
 

Odstranit 

tlačítko pro odstranění osob z právě zobrazené pří-
stupové úrovně – osoby zůstanou „volné“, tj. bez 
přidělené přístupové úrovně a práva kamkoliv 
vstoupit, jejich záznamy se však nesmažou 

 
 
 

Nastavení přístupové úrovně 

1. Nová nebo editovaná přístupová úroveň musí mít zadán jedi-
nečný Název. 

2. Na záložce Přístupy se zobrazuje stromová struktura lokalit, 
jim přiřazených jednotek, jejich podsystémů  a časových zón. 
(U každé jednotky budou zobrazeny pouze ty časové zóny, 
které jste vybrali při nastavení jednotky). V tomto panelu za-
škrtněte vždy ty časové zóny, během nichž mají být příslušné 
dveře pro vytvářenou úroveň přístupné. Časových zón můžete 
vybrat více, i navzájem se překrývajících. Pro snadnější orien-
taci je u čas. zón zobrazeno jejich nastavení (doba, dny plat-
nosti a režim autoodemknutí). 
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3. Dále můžete nastavit pro každé dveře režim a podmínku prů-

chodu. Klikněte myší na řádek podsystému, který budete na-
stavovat (začíná slovem Podsystém). Celý řádek by se měl 
podbarvit modrým pruhem. Výběrem jedné z možností v poli 
Režim osoby nastavte režim platný pro všechny osoby s touto 
přístupovou úrovní u těchto dveří. Význam jednotlivých režimů 
je popsán v tabulce Parametry přístupové úrovně. 

4. Pro stejný podsystém nyní nastavte Podmínku průchodu 
dveřmi. Dostupné možnosti jsou popsány v tabulce Parametry 
přístupové úrovně. 
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5. Body 2 ÷ 4 zopakujte pro všechny podsystémy, všechny jed-
notky a všechny lokality, které má editovaná přístupová úro-
veň využívat. 

6. Pokud jsou již v systému zadány osoby, které zatím nemají 
přidělenu přístupovou úroveň, můžete jim právě editovanou 
úroveň nyní přidělit. (V případě, že žádné osoby zatím zadány 
nemáte, můžete následující body přeskočit a záznam hned ulo-
žit.) 

� Klikněte na záložku Osoby. Zobrazí se seznam osob, které 
již mají tuto přístupovou úroveň přidělenu. 

� Tlačítkem Přidat otevřete okno se seznamem „volných“ 
osob, tedy těch, které zatím nemají žádnou přístupovou 
úroveň přidělenu. 

 

 Zaškrtnutím vyberte ty osoby, které mají být do právě edito-
vané přístupové úrovně zařazeny. K ruce jsou vám i tlačítka 
pro rychlé výběry Označit vše, Odoznačit vše a Invertovat. 
Počítadlo Počet ukazuje kolik záznamů již bylo vybráno. Po 
označení všech požadovaných osob zavřete okno kliknutím na 
tlačítko OK. 

7. V případě, že naopak chcete některým osobám tuto přístupo-
vou úroveň odebrat, označte jejich jména v seznamu na zálož-
ce Osoby a klikněte na tlačítko Odstranit. Zobrazený dialog 
pro potvrzení zavřete tlačítkem Ano; osoby budou „uvolněny“ 
a můžete jim přiřadit výše popsaným postupem úroveň novou. 

 

Výběr osob ke smazání můžete provádět rychlým způsobem známým 
z Windows – buď držte stisknutou klávesu CTRL postupně označujte 
v seznamu jména ke smazání nebo vyberte více po sobě jdoucích záznamů 
kliknutím na první, stisknutím a podržením klávesy SHIFT a kliknutím na po-
slední záznam ve výběru. 



Nastavení systému                                113 

 

 N
a
st
a
v
e
n
í 
sy
st
é
m
u
 

8. Po zadání všech požadovaných údajů můžete novou přístupo-
vou úroveň zapsat do databáze kliknutím na tlačítko Uložit.  

 

 

Izolace přístupové úrovně 

Přístupovou úroveň nemůžete smazat, pokud jí má přiřazenu ale-
spoň jedna osoba. Před smazáním takové úrovně je proto nutné 
provést její tzv. izolaci – všem dotyčným osobám bude touto ope-
rací přiřazena některá jiná z existujících přístupových úrovní. 
 

1. Pokud provádíte mazání přístupové úrovně a program již zob-
razil dialog pro její izolaci, přejděte rovnou k bodu 4. 

2. V ostatních případech označte úroveň, kterou chcete izolovat. 

3. Klikněte na tlačítko Odstranit pro smazání přístupové úrovně 
a tlačítkem Ano zavřete okno pro potvrzení smazání. 

4. Otevřený dialog zobrazí jména a další parametry osob, které 
mají tuto přístupovou úroveň přiřazenu. Z výklopného sezna-
mu ve spodní části okna vyberte úroveň, kterou chcete všem 
těmto osobám přiřadit namísto odstraňované. Celou proceduru 
ještě můžete stornovat tlačítkem Zrušit mazání. 

 

 

5. Klikněte na tlačítko Použít. Program dotyčným osobám přiřadí 
vybranou úroveň a současně smaže „starou“ přístupovou úro-
veň. 
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Anti-passback 
Systémy kontroly vstupu mohou na základě identifikace osob po-
měrně spolehlivě řídit přístup do sledovaných prostor a propouštět 
skutečně jen oprávněné uživatele. Jsou však krátké na případy, 
kdy dochází k záměrnému zneužívání identifikačních prvků. Typic-
kým příkladem je vstupní turniket, u něhož si více osob předává 
jedinou kartu, s jejíž pomocí se všechny dostanou dovnitř. 
V podobných případech oceníte funkci, která takovýmto vícená-
sobným průchodům zabrání. V odborné literatuře se většinou 
označuje jako anti-passback. 
 
 
Princip anti-passbacku 

Základní myšlenkou anti-passbacku je kontrola směru dvou po so-
bě následujících průchodů. Vždy musí být dodržena sekvence pří-
chod – odchod – příchod. V praxi to znamená, že držitel karty musí 
sledovaný prostor nejprve opustit, než mu bude umožněno do něj 
vstoupit znovu. SKYLA Pro II spolu s jednotkami HUB Pro používá 
tzv. globální anti-passback, což znamená, že se kontrolují 
všechny vstupy do a výstupy ze střežených prostor bez ohledu 
místo průchodu. Aby mohlo být takovéto centralizované sledování 
účinné, musí na sebe řídicí funkci převzít počítač. Tok informací je 
pak následující:    

1. Řídicí jednotka zaznamená čtení karty. 

2. Ve své vnitřní paměti karet zjistí, že jde o osobu 
s režimem „anti-passback“ – zámek proto sama neodblo-
kuje, ale pouze pošle informaci o přečtení karty komuni-
kačnímu serveru programu SKYLA Pro II. 

3. Program ve svém registru zjistí, zda bylo předchozí čtení 
karty provedeno na čtečce opačné – tedy výstupní, pokud 
nyní osoba přikládá kartu ke čtečce vstupní nebo naopak. 

4. V případě, že je předchozí podmínka splněna, vyšle pro-
gram zpět k jednotce příkaz pro sepnutí zámkového relé 
na přednastavenou dobu. 

5. Pokud ale podmínka splněna není a jde o druhé čtení ve 
stejném směru průchodu, zůstane výstup zablokován a 
pouze se provede záznam o narušení do auditu – „provoz-
ního deníku“ programu. 

 
Doplňme, že kromě popsaného globálního anti-passbacku umožňu-
je HUB Pro s firmwarem v. 3.06 a vyšším i lokální anti-passback, 
který však  funguje jen v rámci jedné jednotky HUB Pro.  
 
 
Časový anti-passback  

Na první pohled se zdá, že výše popsaný způsob může úspěšně 
bránit vícenásobným průchodům i v poměrně velkém systému čí-
tajícím i více sběrnic. A v mnoha případech tomu tak skutečně je. 
Pokud ale běžní uživatelé znají jeho základní režimová omezení, 
snadno najdou cestu, jak je obejít. Touto cestou je, např. u turni-
ketů, načtení karty  na vstupní čtečce, vstup oprávněného držitele 
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do chráněného prostoru, načtení karty na čtečce výstupní, proto-
čení turniketu „naprázdno“ a podání karty jiné, neoprávněné osobě 
na vstupní straně. Tato osoba pak může s kartou turniketem klidně 
projít, protože základní režimové opatření – střídání příchodu a od-
chodu – nebylo porušeno. 

Takovému chování může SKYLA Pro II úspěšně bránit implementa-
cí tzv. časovaného anti-passbacku. Všechna dříve zmíněná omeze-
ní zůstávají v platnosti, přidává se k nim ale ještě kontrola času, 
který uplynul mezi dvěma posledními čtení téže karty.  

Vraťme se k předchozímu příkladu, v němž neoprávnění uživatelé 
procházeli turniketem pomocí jediné karty. Při použití časového 
anti-passbacku a nastavení ochranné doby na řekněme 120 
sekund už osoby nebudou moci přes turniket tak jednoduše pro-
cházet. Chování systému nyní bude takovéto: 

1. První (předpokládáme že oprávněný) držitel karty ji načítá 
na vstupní čtečce turniketu. 

2. Program ověří, že předchozí čtení bylo provedeno včera na 
výstupní čtečce a vyšle jednotce povel k odblokování tur-
niketu. 

3. Držitel karty projde turniketem. 

4. Nyní chce vpustit do objektu další osobu na stejnou kartu; 
přiloží ji proto ke čtečce na výstupní straně turniketu, aby 
mohla být následně načtena na vstupní straně. 

5. V tomto okamžiku si program opět zkontroluje dobu, která 
uplynula od předchozího čtení téže karty, a zjistí, že je 
mnohem kratší než nastavené dvě minuty – turniket proto 
neodblokuje a provede o narušení anti-passbacku záznam 
do auditu. 

6. I když oprávněný držitel podá svou kartu druhé osobě a ta 
ji načte na vstupní čtečce, turniket se opět neodblokuje, 
protože od posledního průchodu stále ještě neuplynuly 
přednastavené dvě minuty; i tento pokus je zaznamenán 
do auditu programu. 

Dobu, která musí uplynout od předchozího průchodu si samozřej-
mě můžete nastavit i jinak než na uváděné dvě minuty nebo ji i 
úplně zrušit. Pak se bude kontrolovat jen pořadí (příchod – odchod 
– příchod …) bez ohledu na jejich četnost. 
 
 
Flexibilní návrh systému 

Implementace anti-passbacku je i do již existujícího systému velice 
flexibilní. Jak bylo naznačeno v části popisující režimy přístupových 
úrovní, jde jen o nastavení konkrétní přístupové úrovně bez nut-
nosti přepínání řídicích jednotek do zvláštního režimu nebo přepo-
jování sběrnic.  

Z uživatelského pohledu to přináší zásadní výhodu volby, kdo 
z držitelů karet bude na konkrétní jednotce režimem anti-passback 
omezen a kdo ne. Následující dva obrázky ukazují nastavení jedno-
tek pro dvě přístupové úrovně – Vedení a Zaměstnanci. Zatímco 
zaměstnanci mají nastaven režim anti-passback u hlavního vchodu 
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a vjezdu i výjezdu z garáží (a průchod povolen jen v pracovní do-
bě, resp. o víkendech a svátcích), pracovníci vedení mohou těmito 
místy procházet bez jakýchkoliv omezení. Přitom jde stále o tytéž 
jednotky a tytéž dveře se stejným nastavením.  

Nastavení přístupové úrovně Zaměstnanci: 

 
Nastavení přístupové úrovně Vedení: 

 
 
Omezení 

Z principu funkce anti-passbacku je jasné, že je zcela závislý na 
činnosti řídicího počítače. Proto při jeho implementaci zajistěte ne-
přetržitou datového a komunikačního serveru. Jakékoliv jejich vý-
padky, restarty počítače apod. budou mít na spolehlivost anti-
passbacku přímý vliv. Zvýšit spolehlivost systému můžete následu-
jícími opatřeními: 
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• Zálohujte napájení řídicího počítače se serverovou částí 
vhodným záložním zdrojem (UPS). 

• Pro činnost serverové části vyhraďte počítač, na kterém ne-
budou provozovány jiné aplikace, které by mohly mít na je-
ho chod vliv (kancelářský software, hry apod.) 

• Služby datového i komunikačního serveru jsou po instalaci 
nastaveny tak, aby se automaticky spouštěly po startu po-
čítače – toto nastavení neměňte, např. na ruční spouštění. 

• Zbytečně nevypínejte komunikaci mezi komunikačním ser-
verem a řídicími jednotkami, např. nastavením lokality jako 
neaktivní. Události se uchovávají v paměti jednotek a po 
obnovení komunikace se začnou zpětně vyčítat, jakákoliv 
nová čtení karet na anti-passbackových vstupech budou 
zpracována až po vyčtení všech předcházejících událostí 
z pamětí. 

 
Vzhledem k výše popsanému toku dat dochází k menšímu zpoždění 
mezi okamžikem načtení karty a vlastním uvolněním vstupního 
prvku. Toto zpoždění se ve většině případů pohybuje okolo 1 
sekundy, závisí však na více faktorech – okamžitém zatížení sys-
tému, počtu jednotek na sběrnicích, způsobu komunikace 
s jednotkami atd.  

Aby se tyto prodlevy minimalizovaly, berte prosím při návrhu sys-
tému v potaz následující body: 

• Pokud je to možné, připojte jednotky, které mají anti-
passback používat, na samostatnou sběrnici – urychlí se tak 
přenos informací směrem k programu. 

• Pro spojení s těmito jednotkami použijte metalickou sběrni-
ci připojenou přes převodník RS-232/RS-485 k počítači 
s komunikačním servem. 

• Pokud to není nezbytné, nepoužívejte připojení přes TCP/IP 
síť – v ní může za nepříznivých podmínek docházet při pře-
nosu dat k výraznějšímu zpoždění. 

 
 

Funkce, které u řídicích jednotek realizují anti-passback, jsou obsaženy ve 
firmwaru verze 2.10 a vyšších. Pokud je váš systém osazen jednotkami s nižší 
verzí firmwaru, obraťte se prosím na jejich výrobce nebo prodejce.  

 
 
I sebelépe nastavený anti-passback nebude fungovat správně, po-
kud jej nebudou doprovázet odpovídající režimová opatření. Asi 
nejdůležitějším z nich je, pokud už se anti-passback aplikuje, na-
stavení přístupových úrovní tak, aby režim „anti-passback“ byl po-
užit na všech vstupech a výstupech z objektu. Uvnitř objektu se 
osoby mohou pohybovat volně nebo přes dveře pracující 
v libovolném režimu (typicky kanceláře, sklady apod.), všemi 
vstupy a výstupy na perimetru objektu (hlavní vchody, vedlejší 
vchody, vjezdy a výjezdy z garáží …) by ale měli procházet 
s režimem „anti-passback“. 
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Další nastavení 

Minimální dobu, která musí uplynout, než může držitel svou kartu 
načíst znovu, lze nastavit přímo v prostředí programu SKYLA Pro 
II, a to v menu Nastavení – Nastavení antipassbacku nebo 
kliknutím na ikonku Nastavení APB v menu Nastavení v levém 
svislém pruhu s ikonami. Do jediného editačního řádku otevřeného 
okna zadejte v sekundách minimální požadovanou dobu mezi 
dvěma čteními téže karty a potvrďte tlačítkem Uložit. 
 

 
Pokud nechcete časovou kontrolu prodlevy u anti-passbacku pou-
žívat, nastavte hodnotu v řádku na nulu. 
 
 

Řídicí jednotky pracující s anti-passbackem budou ve většině případů nasta-
veny do tzv. jednodveřového režimu (viz instalační manuál řídicí jednotky HUB 
Pro). V tomto režimu jsou všechna čtení karet na jedné čtečce brána jako pří-
chody, všechna čtení na čtečce druhé naopak jako odchody. Aby anti-
passback fungoval na takovéto jednotce správně, je nutné zajistit, aby všech-
ny osoby, které přes ní budou mít přístup, měly u své přístupové úrovně povo-
len průchod na obou dvou podsystémech. Podmínku lépe ilustrují následující 
obrázky: 

 
 
Správné nastavení přístupové úrovně: 
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Chybné nastavení přístupové úrovně: 
 

 
 
Zopakujme, že výše uvedené omezení se týká jen jednotek pracu-
jících v tzv. jednodveřovém režimu.  
 
 
Reset anti-passbacku 

Pokud dojde k situaci, že povolování průchodů na vstupech nebo 
výstupech nefunguje správně, můžete anti-passback vrátit do vý-
chozího stavu – resetovat jej. Touto operací smažete jakousi inter-
ní tabulku, v níž se pro každou osobu uchovává směr a čas 
posledního průchodu. Po resetu anti-passbacku může každá osoba 
svou kartu poprvé načíst na kterékoliv čtečce (vstupní nebo vý-
stupní). Druhý a každý další průchod se už ale kontroluje podle 
standardních pravidel anti-passbacku. 
 
Reset anti-passbacku se provádí přímo z uživatelského rozhraní 
SKYLA Pro II v menu Servis – Manuální reset antipassbacku.  
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Oddělení 
Oddělení je v programu SKYLA Pro II pomocnou strukturou, která 
slouží hlavně pro potřeby organizace osob. Neváže se k jednotkám 
ani lokalitám a využijete ji např. při třídění a vyhledávání osob ne-
bo při vytváření sestav. 
 

 
 
 

Parametry oddělení 

Název 
jméno, pod nímž bude oddělení v programu figu-
rovat 

Popis 
libovolný komentář nebo doplňující text 
k oddělení, není povinný 

 
 

 

Izolace oddělení 

Oddělení nemůžete smazat, pokud do něj patří alespoň jedna oso-
ba z databáze Osoby. Před smazáním takového oddělení je nutné 
provést jeho izolaci – všechny dotyčné osoby budou touto operací 
převedeny pod nově vybrané oddělení. 
 

1. Pokud provádíte mazání oddělení a program již zobrazil dialog 
pro přesun osob, přejděte rovnou k bodu 4. 

2. V ostatních případech označte oddělení, které chcete izolovat. 

3. Klikněte na tlačítko Odstranit pro smazání oddělení a tlačít-
kem Ano zavřete okno pro potvrzení smazání. 
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4. Otevřený dialog zobrazí jména a další parametry osob, které 
oddělení obsahuje. Z výklopného seznamu ve spodní části ok-
na vyberte nové oddělení, pod nějž chcete osoby převést. 
Stornovat celou operaci můžete kliknutím na tlačítko Zrušit 
mazání. 

 

 

5. Klikněte na tlačítko Použít. Program převede osoby ze starého 
oddělení do nově vybraného. 
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Osoby 
V terminologii, kterou používá program SKYLA Pro II, označuje po-
jem Osoba člověka, který má nastavena určitá práva přístupu do 
sledované oblasti a přidělen nějaký identifikační prvek – kartu, 
PIN, vzor otisku prstu. Typicky to bývají zaměstnanci, dodavatelé, 
návštěvy apod. Tabulka Osoby schraňuje záznamy právě o držite-
lích identifikačních prvků, kterými jsou nejčastěji bezkontaktní kar-
ty. Kromě čísla karty se do tabulky ukládají i údaje organizačního a 
personálního charakteru, fotografie nebo libovolné textové po-
známky. 
 
 

Parametry osob 
 

Osobní číslo 

jedinečné číslo, pod kterým bude osoba 
identifikována v rámci docházkového sys-
tému  

povinný údaj 

Titul 
libovolný titul  

nepovinný údaj 

Jméno 
jméno osoby, může být duplicitní s jinými 
záznamy 

povinný údaj 

Příjmení 
příjmení osoby, může být duplicitní 
s jinými záznamy 

povinný údaj 

Oddělení 
oddělení, do něhož bude osoba patřit 

povinný údaj 

Číslo karty 

celé číslo karty přidělené osobě 

pro formáty Wiegand 26b ÷ 37b se za-
dává v podobě facility kód-mezera-ID číslo 
karty, např. 123 12345, kde 123 je facility 
(site) kód a 12345 je ID číslo karty 

pro formát Wiegand 40b se zadává jako 
10 hexadecimálních cifer bez mezer, např. 
123A8E3D32 

pro formát ABA se zadává jako 10 deka-
dických číslic, např. 1281020781 

povinný údaj 

zá
lo
žk
a
 D
e
ta
il
 

Formát karty 

seznam se všemi programem podporova-
nými formáty:  
� Wiegand 26b (implicitní formát) 
� Wiegand 27b 
� Wiegand 32b 
� Wiegand 34b 
� Wiegand 37b 
� Wiegand 40b 
� ABA 
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PIN 
pole pro zadání jedinečného PINu, pokud 
jsou použity klávesnice (nepovinný údaj) 

Generovat 

kliknutím na tlačítko se vygeneruje náhod-
ný, ale v rámci tabulky unikátní PIN s po-
čtem číslic nastaveném v poli napravo od 
tlačítka (implicitně 4) 

Platnost pro 
přístupy - Od 

pole pro nastavení data, odkdy má karta 
být považována platnou 

pokud je aktuální datum menší než 
v tomto poli nastavené, nebude karta pro-
gramována do jednotek 

implicitně datum zadání karty do systému 

Omezená 
platnost 

zaškrtnutím povolíte exspiraci (vypršení 
platnosti) karty; první den, kdy již karta 
nemá platit, pak nastavíte v poli Do 

pokud je aktuální datum stejné nebo vyšší 
než v poli nastavené, nebude karta pro-
gramována do jednotek, příp. bude při 
nejbližším programov. z jednotek smazána 

nepovinný údaj 

zá
lo
žk
a
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Osoba bloko-
vána 

zatržení znamená, že karta osoby 
není aktivní, bez ohledu na přidělenou 
přístupovou úroveň (používá se 
např. při ukončení zaměstnance) 

 

Foto 
záložka pro připojení fotografie osoby 
k jejímu záznamu (nepovinné) 

Přidat/změnit 
foto 

tlačítko otevře okno pro výběr souboru 
s fotografií osoby 

podporuje formáty .bmp, .jpg, .gif, .png a 
.tif 

Odebrat foto 
tlačítko pro smazání fotografie ze záznamu 
osoby 

zá
lo
žk
a
 F
o
to
 

Uložit foto 

tlačítko pro převod souboru s fotografií 
osoby do formátu JPEG 

kliknutím na tlačítko se otevře okno pro 
nastavení cesty a jména souboru, do ně-
hož bude fotografie převedena do formátu 
JPEG uložena 

 

zá
lo
žk
a
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ří
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p
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Přístupové 
úrovně 

záložka pro výběr jedné přístupové úrovně 
z dostupných, která bude osobě přiřazena 

výběr přístupové úrovně provedete zatrže-
ním příslušné položky; pokud chcete právě 
nastavenou přístupovou úroveň změnit, 
zrušte nejprve její zatržení a označte no-
vou úroveň – ta se přesune na začátek 
seznamu 

u záznamu osoby nemusí být vybrána žád-
ná přístupová úroveň 



124                        SKYLA Pro II - uživatelský manuál 

 

 

zá
lo
žk
a
 U
ži
v
a
te
l-

sk
á
 p
o
le
 

Uživatelská 
pole 

na záložce se objeví všechna nadefinovaná 
uživatelská pole, která mohou nést libo-
volné textové údaje 

zadávaný text je kontrolován proti masce 
pole (pokud je nadefinovaná) a na případ-
nou chybu syntaxe program uživatele upo-
zorní 

uživatelská pole jsou nepovinnými údaji 
 
  

 
Formáty karet 

Formát, v jakém se bude číslo karty do databáze zadávat, nasta-
vujete výběrem odpovídající možnosti ze seznamu Formát karty. 
Takto vybraný formát taktéž určuje maximální rozsahy zadávaných 
čísel. Pro vaši snadnější orientaci se syntaxe čísla karty vypisuje za 
názvem formátu spolu s maximálním povoleným rozsahem zadá-
vaných čísel.  
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Pro formáty Wiegand 26 bitů, Wiegand 27 bitů, Wiegand 32 bitů,  
Wiegand 34 bitů a Wiegand 37 bitů se číslo karty zadává v podobě 
FFFFF_KKKKK, kde F představuje číslice Facility (neboli Site) kódu, 
K číslice ID čísla karty a znak _ mezeru. Např. kartu s číslem 
12345 ze série (Facility kód) 123 tak zadáte jako 123_12345, kde 
znak _ představuje mezeru.  

U formátů Wiegand 40 bitů a ABA se čísla karet zadávají v podobě  

XXXXXXXXXX 

X může u formátu Wiegand 40b nabývat hexadecimálních hodnot 
‚0‘ až ‚9‘ a ‚A‘ až ‚F‘, u formátu ABA pak pouze hodnot ‚0‘ až ‚9‘.  
 
SKYLA Pro II si podle nastaveného formátu karet hlídá hodnoty za-
dávaných čísel – nedovolí vám tedy zadat číslo mimo rozsah čísel-
né řady. Maximální hodnoty facility kódů i čísel karet jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
 

maximální hodnoty 
formát facility (site) kódu ID čísla karty 
Wiegand 26b 255 65.535 
Wiegand 27b 8.191 16.383 
Wiegand 32b 65.535 65.535 
Wiegand 34b 65.535 65.535 
Wiegand 37b 65.535 524.287 
Wiegand 40b nezadává se FFFFFFFFFF 
ABA nezadává se 9999999999 

 

Poznámková pole 
Poznámková pole obecně slouží k zápisu libovolných doplňkových 
uživatelských informací. Na záložce Uživatelská pole uvidíte 
všechna poznámková pole nadefinovaná v menu Nastavení – 
Uživatelská pole osob. 
 
 
Poznámková pole u osob mohou vypadat následovně: 
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Masky 

Pokud v tabulce Nastavení – Uživatelská pole osob pouze za-
dáte Název a Označení pole, budete do něj moci při přidávání 
nebo editování osoby zapisovat zcela libovolný text. V některých 
případech je ale vhodné, aby byl zadaný text předepsaným způso-
bem formátován. Příkladem takového textu je rodné číslo. To má 
podobu šesticiferné sekvence následované lomítkem a dalším 
čtyřmístným číslem. Aby nebylo rodné číslo do databáze zadáváno 
pro jednotlivé osoby pokaždé jinak (jednou bez lomítka, podruhé 
s pomlčkou místo něj apod.), můžete si pro konkrétní poznámku 
předdefinovat tzv. masku. Ta říká, na které pozici v zadávaném 
textu má být číslo, na kterém abecední znak, kde bude pomlčka, 
lomítko nebo čárka, jak dlouhý může zadávaný řetězec být apod.  
Tuto masku si pro každé pole definujete v sekci Formát - Maska. 
Co má být na které pozici zadáváno, se definuje pomocí tzv. iden-
tifikátorů: 
 

# na pozici bude očekávána číslice (0÷9) 

? místo může obsahovat jen písmena anglické abe-
cedy (a÷z, A÷Z) 

* libovolný znak 
 
 
Maska pro rodné číslo z příkladu pak bude vypadat takto: 

######/#### 

 
Další příklady masek: 
 
použití maska příklad 

SPZ automobilu (starý formát) ??? ##-## BZO 12-34 

SPZ automobilu (nový formát) #?# #### 1B0 1234 

mobilní telefon ### ### ### 605 123 456 
 
Kromě vlastní masky můžete v poli Formát vybrat jako povinnou 
syntaxi pole i Číslo v rozsahu od – do nebo Datum. Poslední, ale 
určitě zajímavou možností je volba pro nadefinování vlastního vý-
běrového seznamu, který bude obsahovat jen pevně dané položky. 
 
Pokud se formát zadaného řetězce neshoduje s podobou masky, 
upozorní vás program na rozpor chybovou hláškou zobrazenou 
v okamžiku přechodu na další poznámku nebo při pokusu o uložení 
záznamu. Pro vaší snadnější orientaci obsahuje hlášení i název 
problematické poznámky. 
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Výběrové seznamy 

V mnoha případech použití masek zjednoduší a zpřehlední práci 
s poznámkami. Jsou však situace, kdy je zdlouhavé zadávat do po-
známek jeden ze sady několika stále se opakujících řetězců. Tehdy 
oceníte speciální podobu masky – tzv. výběrový seznam.  
 
Výběrový seznam definuje položky, z nichž si může operátor při 
vyplnění poznámkového pole vybrat. Typickým příkladem použití 
výběrového seznamu je pracovní zařazení. To může nabývat jen 
několika předem určených podob, např.: 
 

Člen týmu | Vedoucí úseku | Vedoucí divize | Ředitel | Ostraha | Úklid  

 
Tyto položky zadáváte pro příslušné poznámkové pole v sekci Na-
stavení – Uživatelská pole osob – Seznam hodnot. Položky 
jsou odděleny čárkou (,). Mezery před jednotlivými hodnotami jsou 
vypouštěny, takže za čárku může být libovolný počet mezer. Mas-
ka našeho výběrového seznamu potom bude mít podobu: 
 

Člen týmu, Vedoucí úseku, Vedoucí divize, Ředitel, Ostraha, Úklid 
 
Na spodním okraji okna uživatelských polí osob v takovém případě 
zatrhněte checkbox Omezit pouze na seznam hodnot – nebude 
možné zadávat jiné než pevně předdefinované hodnoty. 
 
Na záložce Uživatelská pole poznáte pole s výběrovým sezna-
mem podle malé šipky na konci řádku. Po kliknutí na řádek se ote-
vírá seznam s přednastavenými položkami. Kliknutím na některou 
z nich položku vybíráte.  
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Hromadné přidání osob 
Kromě standardního přidávání osob jedné po druhé můžete využít 
vymoženosti, kterou SKYLA Pro II uživateli nabízí pro zrychlení 
práce s tabulkou Osoby – hromadné přidávání osob. Funkce hro-
madného přidání osob slouží k jednoduchému zápisu většího 
množství osob (karet) do databáze. Můžete jí využít např. tehdy, 
když dostanete od dodavatele větší množství karet s čísly po sobě 
jdoucími, u nichž je známo, které skupině osob budou přiděleny – 
třeba řadovým zaměstnancům nebo návštěvám. Řídicí jednotky 
můžete po přidání karet naprogramovat a připravit je tak na běžný 
provoz. Při fyzickém předání konkrétní karty zaměstnanci už jen do 
tabulky osob zapíšete jeho jméno, příp. další personální údaje; 
pracovník může začít kartu okamžitě používat, protože její číslo už 
je v paměti řídicích jednotek naprogramováno. 
 
Nástroj hromadného přidávání je dostupný přes menu Servis – 
Hromadné přidání osob. Postup při hromadném přidání je ná-
sledující: 

1. Klikněte na volbu Hromadné přidání osob v menu Servis.  

2. V otevřeném okně zadejte parametry: 

Počet vytvářených osob – celkový počet osob, které chcete 
do databáze najednou přidat 

Přístupová úroveň – budou jí mít přiřazenu všechny takto 
přidávané osoby 

Oddělení – pod něj budou spadat všechny takto přidávané 
osoby 

Osobní čísla od – zadejte osobní číslo pro první přidávanou 
osobu. Každá další pak bude mít toto číslo o jednotku vyšší 
než předchozí. 

Nepřidělovat dříve použitá osobní čísla – pokud zatrhnete 
tento checkbox, budou se při generování osobních čísel 
v okamžiku přidání přeskakovat nejen právě používaná osobní 
čísla, ale i ta, která byla použita někdy dříve, ale jejich držitelé 
byli následně smazáni a čísla jsou tak nyní „volná“. Pokud zů-
stane tato volba neoznačena, mohou se znovu použít již někdy 
dříve používaná osobní čísla. Volba zajišťuje unikátnost jednou 
přiděleného osobního čísla „navěky“ v rámci docházkového 
systému. 

Čísla karty od – do tohoto pole zadejte číslo první karty ve 
skupině. Každá další karta z přidávaných pak bude mít číslo o 
jednotku vyšší než předchozí.  

Formát karty – z výklopného seznamu vyberte formát všech 
hromadně přidávaných karet. K dispozici máte stejné možnosti 
jako při „běžném“ přidávání osoby. 

Generovat náhodný PIN s délkou – zatržení volby zajistí 
generování unikátních PINů pro každou z hromadně přidáva-
ných osob, délku PINů určuje číselné pole napravo od chec-
kboxu. 
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Platnost pro přístupy – podobně jako při přidávání jediné 
karty, i u hromadného přidání můžete pro všechny právě při-
dávané karty nastavit první den platnosti v poli Od a po zatr-
žení volby Omezená platnost i datum exspirace v poli Do.  

 

3. Proceduru hromadného přidání završíte tlačítkem Přidat oso-
by.  

 

Pokud se při hromadném přidávání osob stane, že automaticky generované 
číslo kary nebo osobní číslo už je v databázi zadáno, toto se přeskočí a použi-
je se nejbližší „volné“ číslo. Kontrolu duplicity tak program přebírá plně za vás. 

 
 

Import osob 
Pokud chcete do tabulky Osoby přidat větší množství osob najed-
nou s individuálním nastavením každého záznamu, můžete využít 
funkce pro import osob. Importem se najednou přenášejí všechny 
údaje o osobách z externího textového souboru do tabulky Osoby. 
 
Formát textového souboru použitého pro import je následující 
(každá nová osoba je zapsána na samostatném řádku, jednotlivá 
pole jsou oddělena pouze středníkem, mezera je v přehledu níže 
pouze pro přehlednost): 
 

Jméno; P říjmení; Titul; P říst. úrove ň; Odd ělení; Po ř. číslo for-
mátu karty; Č. karty; PIN; Osobní číslo; Datum aktivace; Datum 
exspirace; Poznámka 1; Poznámka 2; Poznámka 3;... 

 
Údaje v poznámkových polích exportního souboru mají strukturu: 

označení pole=text 
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kde označení pole je položka zadaná do řádku Označení (tedy 
jednoznačný identifikátor pole) v tabulce Uživatelská pole osob a 
text je vlastní obsah poznámkového pole.  

Pokud máte např. nadefinováno poznámkové pole s názvem Trvalé 
bydliště a označením adresa, potom bude v exportním souboru ja-
ko jedna z poznámek uvedeno  

…;adresa=Havránkova 33, Brno;… 

 
Textový soubor pro import osob tedy může vypadat např. takto: 
 

Kamil;Št ětina;Ing.;General;Access;1;185 32312;1234;1;28.12.2 003;;adresa= 
Havránkova 33, Brno;datum_nastupu=1.1.2002;pozice=v edoucí projektu;rodne 
_cislo=123456/1234; 
Jan;Chládek;Bc.;Pracovníci - Brno;EZS;3;111 22222;2 222;2;29.12.2003; 
31.12.2003;adresa=Pišt ěkova 782, Praha;datum_nastupu=1.2.2003;pozice= 
technik;rodne_cislo=654321/4321; 
Jana;Králová;;Pracovníci - Brno;Personální;1;188 21 574;5488;3;29.12. 
2003;31.12.2004;adresa=Havránkova 33, Brno;datum_na stupu= 
1.10.2001;pozice=asistent(ka);rodne_cislo=112233/11 11; 
 
 

Import osob má některé znaky společné s hromadným přidáním osob. Rozdíl 
je však v tom, že zatímco u hromadného přidání mají všechny záznamy na-
stavenu stejnou přístupovou úroveň, stejné oddělení a shodná data aktivace i 
exspirace, u importu osob mohou být všechny tyto údaje pro každý jednotlivý 
záznam rozdílné.  

 
Záznamy osob z textového souboru naimportujete podle následují-
cí kuchařky: 
 

1. V menu Servis otevřete položku Import/export dat. 

2. V otevřeném okně vyberte záložku Osoby. 
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3. V poli Import a export osob klikněte na tlačítko Spustit im-
port. Otevře se okno pro výběr textového souboru s daty pro 
import (soubor musí mít příponu .txt a strukturu popsanou vý-
še). Po výběru souboru klikněte v okně Výběr souboru pro 
import na tlačítko Otevřít – tím se zahájí import dat. 

4. U každé importované položky ověřuje program správnost a 
příp. i jedinečnost dat, např. pro čísla karet, osobní čísla apod. 
V případě, že v importním souboru narazí na problematický zá-
znam, např. osobní číslo, které je právě používáno jinou oso-
bou, upozorní na to uživatele samostatným oknem s návrhem 
možných řešení konfliktů: 

 

 
 
chyba dostupné možnosti 

duplicitní osobní číslo � přerušit import 

� přeskočit záznam 

� přeskočit všechny takovéto záznamy 

duplicitní číslo karty � přerušit import 

� přeskočit záznam 

� přeskočit všechny takovéto záznamy 

duplicitní PIN � přerušit import 

� přeskočit záznam 

� přeskočit všechny takovéto záznamy 

osobní číslo, které 
bylo použito dříve, 
nyní je ale „volné“ 

� přerušit import 

� přeskočit záznam 

� přeskočit všechny takovéto záznamy 

� znovupoužít toto osobní číslo 

� povolit znovupoužití osobních čísel 
pro všechny zbývající záznamy 
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U každého takového okna vyberte možnost, jak chcete konflikt 
vyřešit a postupovat dál. Vždy existuje možnost, jak stejným 
způsobem ošetřit případné ostatní chybové záznamy – volby 
přeskočit všechny takovéto záznamy nebo povolit znovupoužití  
osobních čísel pro všechny zbývající záznamy, takže nehrozí, 
že byste si díky neustálému klikání u každého takového zá-
znamu museli nadělovat novou myš.  

5. Jakýkoliv výsledek importu bude na konci zobrazen ve stejno-
jmenném okně s označením problematických řádků, podrob-
ným popisem zjištěných konfliktů a informací o jejich ošetření. 
Máte tak možnost chybové záznamy v importním souboru 
opravit. 

 
 
 

Export osob 
Export osob je nástroj s opačnou funkcí než má Import – jeho úko-
lem je vytvoření externího souboru se záznamy o všech osobách. 
Tento soubor pak můžete použít v externím programu pro další 
zpracování nebo kompletní tabulku s osobami naimportovat do ji-
ného systému. Formát jednotlivých záznamů je naprosto shodný 
s formátem používaným pro import – ten je popsán v předcházející 
podkapitole. 
 

1. V menu Servis otevřete položku Import/export dat. 

2. V otevřeném okně přejděte na záložku Osoby a v ní klikněte 
na tlačítko Spustit export, které najdete v poli Import a ex-
port osob. 
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3. Otevře se okno Výběr souboru pro export, v němž zadejte 
jméno souboru, do kterého má být obsah tabulky exportován, 
a nastavte cestu k cílovému adresáři. 

4. Kliknutím na tlačítko Uložit operaci exportu spusťte. Pokud 
v cílovém adresáři už existuje soubor se stejným názvem, pro-
gram se slušně zeptá, zda si přejete starý soubor nahradit no-
vým – přepsání potvrdíte tlačítkem Ano, kliknutím na Ne starý 
soubor zachráníte. Pak můžete exportní soubor uložit pod ji-
ným jménem. 

5. Úspěšné dokončení exportu program potvrdí informačním ok-
nem. 
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Export osob do PowerKey 
Export osob je nástrojem pro usnadnění konfigurace programu pro 
zpracování docházky PowerKey. Ten musí mít pro správnou činnost 
nastaveny u osob stejné základní parametry jako SKYLA Pro II. 
Aby nebylo nutné zadávat tytéž údaje do dvou programů dvakrát, 
můžete jednou vytvořenou databázi osob exportovat do textového 
souboru ve formátu, s nímž pracuje program PowerKey. V něm 
pak jednoduchou operací tato data importujete.  
 

Data můžete do obou programů zadávat i odděleně. Spojovacím prvkem mezi 
databázemi osob v programu SKYLA Pro II a PowerKey je osobní číslo – i 
kdyby byla jména osob zadána na obou místech jinak, bude program Power-
Key přiřazovat docházkové události správným osobám, pokud jsou osobní čís-
la zadána na obou místech stejně. 

 

1. V menu Servis klikněte na Import/export dat. V otevřeném 
okně vyberte záložku Osoby. Na ní klikněte na tlačítko Spus-
tit v poli Export osob do PowerKey. 

 

2. Otevře se okno Výběr souboru pro export. V něm nastavte 
cestu a jméno souboru, do něhož chcete údaje o osobách ulo-
žit. Soubor vytvoříte kliknutím na tlačítko Uložit. Úspěšné vy-
tvoření souboru s daty pro PowerKey program potvrdí 
informačním oknem. 

 
Každé osobě odpovídá v souboru jeden řádek s následující struktu-
rou: 

osobní číslo;jméno;p říjmení;titul; číslo odd ělení 

Příklad souboru s exportem osob: 

10786;Petr;Charvát;Ing.;6; 
10975;Petr;Dan ěk;Mgr.;4; 
10873;Milada;Fiedlerová;;3; 
10872;Jana;Honsová;;1; 
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10868;Urban;Horní ček;;6; 
10787;Jan;Jetel;;2; 
10867;Pavel;Jonáš;Ing.;2; 
10789;Eva;Malinová;;3; 
10869;Vladimír;Malý;;1; 
10871;Lucie;Mistrová;;3; 
10788;Jana;Nová;;1; 
10865;Lada;N ěmcová;Mgr.;2; 
10870;Ji řina;Poled ňáková;;3; 
10866;Lenka;Polesná;;1; 
10974;Robert;Su čík;;2; 
 

SKYLA Pro II přiřazuje jednotlivým oddělením čísla, kterými je pro program 
PowerKey identifikuje. Pokud chcete mít osoby v prostředí PowerKey zařaze-
ny ve stejných odděleních (střediscích), vytvořte nejprve v PowerKey tato od-
dělení ručně a nastavte jejich názvy a hlavně čísla podle názvů a čísel 
v souboru s exportem osob.  

 
 

V kapitole Uživatelské rozhraní – Menu Tabulky – Osoby – Export osob byl 
popsán export obsahu databáze osob do externího textového souboru. Nejde 
však stejnou operaci jako výše popsaný export do Power Key; oba dva vytvá-
řejí textové soubory, ale s rozdílnou strukturou i použitím. 
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Svátky 
Svátky představují dny, kdy má platit upravený režim přístupu. Ve 
dnech, které by normálně byly pracovní (tedy pondělí ÷ pátek, 
příp. i soboty a neděle), ale jsou zapsány v tabulce svátků, budou 
platit nastavení provedená pro svátky – např. nebude povolen pří-
stup zaměstnancům, vstupní dveře se samočinně neodemknou 
apod. 
 

V prostředí SKYLA Pro II slouží svátky primárně k omezování přístupových 
práv, nikoliv k jejich rozšiřování. Pokud tedy máte povoleny přístupy pro urči-
tou přístupovou úroveň od pondělí do pátku bez víkendů a bez svátků, nebude 
ve čtvrtek 1. ledna osobám s touto úrovní povolen vstup, protože nemají na-
staven přístup během svátků. Jestliže budou mít osoby ve své přístupové 
úrovni povoleny vstupy od pondělí do pátku včetně svátků, ale bez víkendu, 
bude jim přístup ve čtvrtek 1. ledna umožněn. Ovšem v sobotu 1. května se 
jim dveře neotevřou, protože vstupy o víkendech nejsou v přístupové úrovni 
povoleny, a ani povolení časové zóny se svátky je neumožní! 
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Parametry svátků 

Datum 

den svátku – den, měsíc a rok 

nastavuje se buď ručně zadáním z klávesnice 
nebo pomocí vestavěného kalendáře 

pro jeden den může být nadefinován jen jeden 
svátek 

povinný parametr 

Název  
název svátku, názvy nemusí být jedinečné, mo-
hou se tedy opakovat 

povinný parametr 

Popis 
doplňující text ke svátku 

nepovinný údaj 

Pevný svátek 
checkbox, který při zatržení indikuje, že svátek 
se každý rok opakuje ve stejný den (prakticky 
všechny svátky s výjimkou Velikonoc) 

 
 

Programování svátků 
Tabulka svátků v programu SKYLA Pro II může obsahovat libovol-
ný počet záznamů, do paměti jednotky HUB Pro jich však můžete 
naprogramovat max. 16. Tento rozpor řeší program naprogramo-
váním vždy nejbližších budoucích 16 svátků, které najde v tabulce. 
Nadefinovány tak můžete mít svátky třeba na tři roky dopředu a 
program při každém spuštění programování svátků uloží do jedno-
tek jen ty svátky, které ještě neproběhly. Nicméně jak se dočtete 
níže, je výhodnější definovat pevné svátky pouze pro aktuální, 
příp. budoucí rok. 

Při přechodu na nový rok – o půlnoci z 31.12. na 1.1. – zajistí pro-
gram převedení „starých“ pevných svátků na stejná data v novém 
roce a současně smaže všechny pohyblivé svátky (svátky, které 
nejsou označeny jako pevné) za uplynulý rok. Pokud v tabulce 
existují pro stejný pevný svátek dva různé záznamy na dva roky 
(např. 1.5.2004 a 1.5.2005), potom nebude při převodu starý svá-
tek smazán a záznamy se budou v tabulce zbytečně hromadit. Do-
poručujeme proto, abyste v tabulce měli definovány pouze svátky 
na aktuální rok, příp. rok budoucí, pokud v okamžiku zadávání 
svátků je již některý svátek v aktuálním roce minulostí. Pohyblivé 
svátky je potřeba doplňovat každý rok.  
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Profily oprávnění 
Profily oprávnění představují jakési přístupové úrovně 
k jednotlivým prvkům programu pro operátory. Říkají, co budou 
moci operátoři pod svým přihlašovacím jménem v programu pro-
vádět.  

Profily oprávnění jsou v prostředí SKYLA Pro II strukturou, kterou 
oceníte při zadávání většího počtu operátorů. Pokud by měl mít 
každý operátor svou definici práv, představovalo by to celkem vy-
soký kopec práce navíc. Filozofie profilů je stejná jako u přístupo-
vých práv – nejprve se nadefinují úrovně oprávnění pro jednotlivé 
skupiny uživatelů (v tomto případě operátorů) a následně se kaž-
dému nově zadávanému operátorovi jednoduše přidělí jedna 
z těchto úrovní.  
 
 

Parametry profilů oprávnění 
 

Název 
název profilu oprávnění, musí být v tabulce 
jedinečný  

povinný údaj 

Popis 
doplňkový popisný text k profilu 

nepovinný parametr 

Přihlašovací 
jméno 

sloupec ve spodním panelu zobrazuje při-
hlašovací jména všech operátorů, kteří 
mají přidělen aktuální profil 

Jméno operá-
tora 

jména operátorů, kteří mají aktuální profil 
přidělen 

předpokládá se, že se jako Jméno operá-
tora zadává civilní jméno uživatele, ale 
není to podmínkou – obsahem pole může 
být libovolný text 

Přidat 

tlačítko pro přidělení aktuálně vybraného 
profilu operátorům 

v otevřeném okně zaškrtněte ty jména 
operátorů, kteří mají mít aktuální profil 
přidělen 

zá
lo
žk
a
 D
e
ta
il
 

Odstranit 

tlačítko pro odebrání nastaveného profilu 
vybranému operátorovi 

označte v seznamu operátorů ve spodním 
panelu jméno nešťastníka, kterému bude 
aktuální profil odebrán, a klikněte na tla-
čítko Odstranit 
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Práva 

záložka zobrazuje aktuální nastavení ope-
rátorských práv pro vybraný profil 
jednotlivé prvky programu jsou rozděleny 
do skupin kopírujících strukturu menu 
symboly: 
 

  položka je povolená (u tabu-
lek plný přístup) 

 

  položka je zakázaná 
 

  tabulka pouze pro čtení, 
nejsou povoleny změny zá-
znamů ani mazání 

 
 

 
 
Při vytváření nového profilu nejprve zadejte Název. Pokud už jsou 
v systému nadefinovaní operátoři, kteří zatím ale ještě nemají 
žádný profil přidělen, můžete po kliknutí na tlačítko Přidat otevřít 
jejich seznam. V otevřeném okně Přidání operátorů zaškrtněte 
ta jména operátorů, jimž chcete vytvářený profil přidělit. Hromad-
ný výběr vám usnadní tlačítka Označit vše, Odznačit vše a In-
vertovat. Výběr potvrďte rázným kliknutím na tlačítko OK. 
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Přepněte se na záložku Práva. Na ní opakovaným kliknutím na 
symbol oprávnění (zatržítko, křížek, event. brejličky) měníte pří-
stupové právo k příslušné položce.  
 

 
přístup k položce je povolen 

u tabulek – plný přístup (přidávání, mazání, změny) 

 
přístup k položce není povolen 

u tabulek není možné ani jejich zobrazení 

 
tabulka je přístupná pouze pro prohlížení, jsou zaká-
zány změny, mazání nebo přidávání nových položek 

 

Kliknutím na název nadřazené složky (např. Tabulky, Servis nebo 
Sestavy) změníte oprávnění najednou pro všechny položky ve 
složce. 

Po nastavení práv nezapomeňte profil zapsat kliknutím na tlačítko 
Uložit. 

Profil pro administrátory nazvaný Admin je v databázi zadán hned 
po instalaci; má nastavena maximální práva, která by měla být 
dostupná pouze správci systému, příp. jiné adekvátně vyškolené 
obsluze.  

Profil, který má přiřazen některý z operátorů, můžete bez okolků a 
překážek smazat. Dotyční operátoři však zůstanou bez přiděleného 
profilu, což v praxi znamená, že se budou moci pouze přihlásit, 
prakticky všechny ostatní funkce programu jim zůstanou odepře-
ny. 
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Operátoři 
Operátory jsou v terminologii SKYLY Pro II uživatelé, kteří jakkoliv 
pracují s programem. Každý operátor je jednoznačně identifikován 
svým přihlašovacím jménem a jeho přístup k programu je chráněn 
heslem. Možnosti jeho práce v programu mohou být svázány při-
děleným profilem. Ten určuje, co všechno bude moci operátor 
v jednotlivých částech programu páchat. 

Veškeré aktivity operátora v rámci programu – např. přidávání a 
změna záznamů, programování jednotek, vytváření tiskových se-
stav, dálkové nastavování výstupů na jednotkách apod. – jsou za-
pisovány do tabulky Auditu, který představuje jakýsi provozní 
deník programu. Zpětně tak lze podle jména operátora dohledat, 
co kdo v programu prováděl. 

V tabulce operátorů se zobrazuje i údaj o posledním přihlášení ne-
bo odhlášení operátora; podle toho, co nastalo později. Adminis-
trátor tak má možnost i bez procházení Auditu velice rychle zjistit, 
kteří operátoři kdy s programem naposledy pracovali.  

 

Parametry operátorů 

Přihlašovací 
jméno 

jméno, kterým se bude operátor přihlašovat do 
programu po jeho spuštění nebo odhlášení před-
chozího operátora 

povinný parametr 

Jméno operá-
tora 

jméno popisující osobu operátora; může jít o ci-
vilní jméno, přezdívku nebo jiný popisný údaj 

toto jméno se bude objevovat spolu s přihlašova-
cím jménem v záznamech Auditu 

povinný parametr 

Profil 

seznam pro výběr profilu oprávnění pro operáto-
ra – profil oprávnění určuje, které komponenty 
programu budou operátorovi dostupné 

nepovinný parametr 

Změnit heslo 
tlačítko otevírá dialog pro změnu přihlašovacího 
jména operátora 

pro změnu je nutné aktuální heslo zadat 
 
 

Novému nebo editovanému operátorovi nemusíte nutně profil oprávnění přiřa-
zovat – pole Profil může zůstat prázdné. Potom ale nebude mít operátor po 
přihlášení v programu žádná oprávnění, tudíž s ním nebude moci prakticky 
pracovat.  
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Změna hesla operátora 
Operátorovi můžete kdykoliv změnit jeho přihlašovací heslo, příp. 
si jej může změnit i sám, pokud bude mít patřičné oprávnění. 
K tomu ale potřebuje plný přístup do tabulky operátorů, takže hro-
zí nebezpečí, že např. změní jinému operátorovi jeho profil opráv-
nění. Dialog pro změnu hesla vyvoláte označením jména operátora 
v tabulce a kliknutím na tlačítko Změnit heslo. 
 

 
V okně musíte nejprve zadat Současné heslo, potom Nové heslo 
a toto pro kontrolu ještě jednou do pole Potvrzení nového hesla. 
 
Pokud přidáváte nového operátora, který ještě nemá žádné heslo 
nastaveno, nechte pole Současné heslo prázdné. To platí i pro 
stávajícího operátora, který se doposud přihlašoval bez zadávání 
hesla. 
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Ověřování operátorů podle uživatelů Windows 
V systému SKYLA Pro II existuje kromě standardního zadávání při-
hlašovacího jména a hesla ještě jeden způsob přihlášení do pro-
gramu – mnohem rychlejší a pro uživatele jednodušší. Jde o 
ověřování identity operátorů podle systém Windows.  

Ve zkratce jde o to, že se problém ověření operátora „přenese“ na 
bedra Windows. Vychází se z jednoduché premisy, že pokud už se 
jednou uživatel identifikoval pro systém Windows, ať už jakýmkoliv 
způsobem (zadání jména a hesla, zasunutím karty s kryptočipem 
do připojené kontaktní čtečky nebo jednoduše kliknutím na ikonku 
s názvem svého účtu), není potřeba jeho identitu ověřovat podru-
hé při spuštění programu SKYLA Pro II. 
 
K tomu je potřeba splnit jedinou podmínku – zadat přihlašovací 
jméno operátora, který se má tímto způsobem přihlašovat do pro-
středí SKYLA Pro II, do tabulky operátorů ve formátu  

název_počítače\jméno_operátora_ve_Windows 

kde název_počítače je jméno, pod kterým PC s klientskou částí 
SKYLY Pro II vystupuje v síti a jméno_operátora_ve_Windows při-
hlašovací jméno operátora do systému Windows. Příkladem tako-
vých přihlašovací jmen: 

SKYLA_SERVER\Administrator 

VRATNICE\Ostraha 

PCB_ACCESS_1\Novak 

 
Pokud se má tímto zkráceným způsobem operátor přihlašovat 
z více stanic, je potřeba zadat jeho jméno do tabulky operátorů ví-
cekrát, aby byla pokryta jména všech počítačů, u nichž bude pra-
covat. V takovém případě se snad dostane uznání položce Jméno 
operátora, která bude u všech přihlašovacích jmen jednoho ope-
rátora z různých počítačů pořád stejná a bude jednoznačně říkat, 
kdože se to z jednotlivých stanic přihlašoval. 
 
Heslo pro operátora zadávat můžete, ale nebude mít praktický 
efekt, protože se nebude kontrolovat. Jakmile program zjistí shodu 
názvu počítače a uživatele přihlášeného do Windows 
s přihlašovacím jménem v tabulce Operátoři, přihlašovací dialog 
ani nezobrazí a dotyčnou osobu do programu přihlásí. V Auditu se 
po takovémto přihlášení objeví položka  

Přihlášení operátora do systému (ověřeno podle uživatelů systému 
Windows). 
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Menu Nastavení 
Menu Nastavení obsahuje nástroje pro další konfiguraci prvků pro-
středí SKYLA Pro II, které už ale nespadají přímo pod tabulky. 
V této sekci najdete nástroje pro nastavení parametrů poznámko-
vých polí osob, časování anti-passbacku, změnu konfigurace ko-
munikačního a datového serveru a nastavení on-line tisku. 

 

Uživatelská pole osob 
Uživatelská pole osob obecně slouží k zápisu libovolných doplňko-
vých uživatelských informací. Všechna zde nadefinovaná pole pro 
poznámky uvidíte na záložce Uživatelská pole v tabulce Osoby.  

Databáze uživatelských polí je jakousi podtabulkou tabulky Osoby, 
protože částečně určuje její vzhled a údaje. Je však oddělená, pro-
tože se předpokládá, že jednou provedené nastavení poznámko-
vých polí je víceméně pevné a nebude se během používání 
programu příliš měnit.  

Tabulku poznámkových polí otevřete výběrem položky Uživatel-
ská pole osob v menu Nastavení.  
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Parametry uživatelských polí 

 
Název jméno pole, pod kterým se bude objevovat v tabulce osob 

Označení 
jednoznačný identifikátor pole; bude uváděn v textových 
importech a exportech osob, aby byly obsahy všech polí 
jednoznačně určeny 

Formát 

volba určuje, co bude moci být zadáváno do poznámkové-
ho pole 

k dispozici máte možnosti: 

� Libovolný text – zadávaný řetězec není nijak omezen 

� Číslo – zadávána budou moci být pouze čísla v rozsahu 
určeném poli od a do 

� Datum – poznámkové pole může obsahovat pouze da-
tum ve formátu dané nastavením operačního systému 

� Maska – zadávaný text bude kontrolován podle zde 
nadefinované masky 

Seznam hodnot 

všechny hodnoty, kterých může poznámkové pole nabývat 
– tyto hodnoty budou určovat výběrový seznam 

jednotlivé položky seznamu jsou odděleny čárkou 

při vyplnění hodnot zatrhněte checkbox Omezit pouze na 
seznam hodnot 

Omezit pouze na 
seznam hodnot 

při zatržení se bude obsah poznámkového pole definovat 
výběrem jedné z hodnot zadaných do pole Seznam hod-
not, ne už zapisováním textu do řádku 

Vymazat hodno-
ty tohoto pole u 
všech osob 

smaže obsahy vybraného pole u všech osob, u kterých je 
vyplněno 

tento krok je nezbytný před smazáním pole, pokud ale-
spoň u jedné osoby vyplněno 

 

 
Masky 

Pokud zadáte pouze Název a Označení pole, budete do něj moci 
při přidávání nebo editování osoby zapisovat zcela libovolný text. 
V některých případech je ale vhodné, aby byl zadaný text přede-
psaným způsobem formátován. Příkladem takového textu je rodné 
číslo. To má podobu šesticiferné sekvence následované lomítkem a 
dalším čtyřmístným číslem. Aby nebylo rodné číslo do databáze 
zadáváno pro jednotlivé osoby pokaždé jinak (jednou bez lomítka, 
podruhé s pomlčkou místo něj apod.), můžete si pro konkrétní po-
známku předdefinovat tzv. masku. Ta říká, na které pozici 
v zadávaném textu má být číslo, na kterém abecední znak, kde 
bude pomlčka, lomítko nebo čárka, jak dlouhý může zadávaný ře-
tězec být apod.  

Tuto masku si pro každé pole definujete v sekci Formát - Maska. 
Co má být na které pozici zadáváno, se definuje pomocí tzv. iden-
tifikátorů: 
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# na pozici bude očekávána číslice (0÷9) 

? místo může obsahovat jen písmena anglické abe-
cedy (a÷z, A÷Z) 

* libovolný znak 

jiný znak text bude muset obsahovat tento znak  
 
 
Maska pro rodné číslo z příkladu pak bude vypadat takto: 

######/#### 

 
Další příklady masek: 
 
použití maska příklad 

SPZ automobilu (starý formát) ??? ##-## BZO 12-34 

SPZ automobilu (nový formát) #?# #### 1B0 1234 

mobilní telefon ### ### ### 605 123 456 
 
Kromě vlastní definice masky můžete v poli Formát vybrat jako 
povinnou syntaxi pole i Číslo v rozsahu od – do nebo Datum. Po-
slední, ale určitě zajímavou možností je volba pro nadefinování 
vlastního výběrového seznamu, který bude obsahovat jen pevně 
dané položky. 

Pokud se formát řetězce zadaného do příslušného poznámkového 
pole v záznamu osoby neshoduje s podobou masky, upozorní vás 
program na rozpor chybovou hláškou zobrazenou v okamžiku pře-
chodu na další poznámku nebo při pokusu o uložení záznamu. Pro 
vaší snadnější orientaci obsahuje hlášení i název problematické 
poznámky. 

 
 
 
Výběrové seznamy 

V mnoha případech použití masek zjednoduší a zpřehlední práci 
s poznámkami. Jsou však situace, kdy je zdlouhavé zadávat do po-
známek jeden ze sady několika stále se opakujících řetězců. Tehdy 
oceníte speciální podobu masky – tzv. výběrový seznam.  
 
Výběrový seznam definuje položky, z nichž si může operátor při 
vyplnění poznámkového pole vybrat. Typickým příkladem použití 
výběrového seznamu je pracovní zařazení. To může nabývat jen 
několika předem určených podob, např.: 
 

Člen týmu | Vedoucí úseku | Vedoucí divize | Ředitel | Ostraha | Úklid  
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Tyto položky zadáte do pole Seznam hodnot. Položky jsou oddě-
leny čárkou (,). Mezery před jednotlivými hodnotami jsou vypouš-
těny, takže za čárku může být libovolný počet mezer. Maska 
našeho výběrového seznamu potom bude mít podobu: 
 

Člen týmu, Vedoucí úseku, Vedoucí divize, Ředitel, Ostraha, Úklid 
 
Na spodním okraji okna uživatelských polí osob v takovém případě 
zatrhněte checkbox Omezit pouze na seznam hodnot – nebude 
možné zadávat jiné než pevně předdefinované hodnoty. 
 
Na záložce Uživatelská pole v tabulce Osoby poznáte pole 
s výběrovým seznamem podle malé šipky na konci řádku. Po klik-
nutí na řádek se otevírá seznam s přednastavenými položkami. 
Kliknutím na některou z nich položku vybíráte.  
 

 

Mazání uživatelských polí 

Smazat můžete kterékoliv z nadefinovaných poznámkových polí 
standardním postupem. Komplikaci ale bude představovat situace, 
kdy je toto pole u některých osob již vyplněné zadanými údaji. 
V takovém případě vám program nedovolí poznámkové pole bez-
trestně smazat – nejprve je potřeba provést smazání všech vypl-
něných údajů v tomto poli u všech záznamů osob. Aby se to u 
rozsáhlejších databází nestalo úkolem na celé mládí, je SKYLA Pro 
II vybavena nástrojem pro rychlé smazání uživatelského pole u 
všech osob. Tento nástroj je jednoduše dostupný přes tlačítko 
s předlouhým názvem Vymazat hodnoty tohoto pole u všech 
osob.  

Po smazání hodnot pole můžete jeho záznam z tabulky uživatel-
ských polí smazat. 
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Nastavení anti-passbacku 
Položka Nastavení antipassbacku v menu Nastavení (nebo Na-
stavení APB v levém svislém panelu nástrojů) slouží k úpravě na-
stavení jediného parametru – minimální nutné prodlevy mezi 
dvěma čteními téže karty na „anti-passbackových“ čtečkách.  

Standardní anti-passback systém (APB) totiž pouze kontroluje 
směry jednotlivých průchodů a na čtečkách, které jsou do systému 
zařazeny, musí uživatelé dodržovat pořadí příchod – odchod – pří-
chod atd. Zde máte navíc možnost uplatnit podmínku minimální 
časové prodlevy mezi dvěma čteními téže karty, byť by byly ve 
správném pořadí. Zabráníte tak možnosti, že budou zaměstnanci 
obcházet APB načítáním karet na opačných čtečkách „naprázdno“, 
jen aby bylo dodrženo požadované pořadí příchodů a odchodů. Me-
zi každým příchodem a odchodem tak musí uplynout minimálně 
nastavený čas, jinak nebude průchod umožněn. 

Po otevření okna Nastavení antipassbacku uvidíte dialog 
s jediným editačním prvkem – řádkem s výmluvným popisem Mi-
nimální doba mezi dvěma průchody jedné osoby.  

 

Do editačního pole zapište požadovaný údaj v sekundách. Zapsá-
ním hodnoty 0 vyřadíte časovou kontrolu APB z činnosti – pak se 
bude kontrolovat pouze pořadí průchodů. Nastavenou délku pro-
dlevy zapište do databáze kliknutím na tlačítko Uložit. 

 

Jak bylo uvedeno v podrobném popisu funkce anti-passbacku v kapitole Na-
stavení systému – Přístupové úrovně – Anti-passback na str. 114, je činnost 
APB zcela závislá na komunikaci s řídicími počítačem; přerušení komunikač-
ního kanálu nebo restart serveru zabrání jeho správnému fungování. Mějte 
tento fakt na paměti při návrhu systému a snažte se vyhnout použití APB na 
místech kritických z hlediska bezpečnosti osob, např. na požárních únikových 
trasách.  
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Nastavení komunikačního serveru 

Standardně se spojení klientské aplikace s komunikačním serve-
rem nastavuje při instalaci klienta a během provozu systému se 
nemění. Může však nastat situace, kdy potřebujete spojení s kom. 
serverem přesměrovat na jiný počítač, ať už z důvodu testování 
nebo třeba kvůli přemístění serveru. Potom musíte změnit nasta-
vení komunikačního serveru.  

Kliknutím na volbu Komunikační server v menu Nastavení ote-
vřete okno pro zobrazení a změnu nastavení spojení 
s komunikačním serverem.  

 

Pomocí výběrového tlačítka nastavte, zda se má služba komuni-
kačního serveru hledat na stejném počítači, na němž je i klientská 
aplikace (volba tento počítač) nebo na jiném stroji (jiný počí-
tač). Pokud vyberete spojení na jiný počítač, zadejte do editačního 
řádku název počítače s komunikačním serverem nebo jeho IP ad-
resu. Provedené změny uložíte tlačítkem OK. 

 

Zadaný název nebo IP adresa počítače s komunikačním serverem se ukládá 
do registru OS Windows. Pokud jste proto přihlášeni jako uživatel bez práva 
měnit nastavení registrační databáze Windows, nebude provedené nastavení 
uloženo a ani se tedy neuplatní. 

 

Pole Stav služby ukazuje aktuální stav kom. serveru a spojení 
s ním (zapnutá nebo vypnutá). Hodnota zapnutá značí spuštěný 
kom. server a úspěšně navázané spojení s ním. Stav vypnutá 
znamená nemožnost spojení se službou Oko3, ať už z důvodu její-
ho vypnutí nebo přerušeného kom. kanálu.  

Kliknutím na řádek Restartovat službu komunikačního serveru 
zajistíte zastavení a znovuspuštění služby Oko3. Další informace 
k restartování kom. serveru najdete v kapitole Servisní nástroje – 
Reinicializace kom. serveru na str. 221. 
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Nastavení datového přístupu 
Volba Datový přístup v menu Nastavení zpřístupňuje prostředí 
pro změnu parametrů spojení s databází nebo s datovým serve-
rem. Z okna je dostupný i dialog pro obnovení databáze. 

 

Veškerá níže popsaná nastavení týkající se datového přístupu se ukládají do 
registru OS Windows. Pokud jste proto přihlášeni jako uživatel bez práva mě-
nit nastavení registrační databáze Windows, nebude provedené nastavení 
uloženo a ani se tedy neuplatní. 

 

 

Nastavení spojení s databází 
Na první záložce v okně otevřeném přes položku Datový přístup 
v menu Nastavení můžete změnit nastavení spojení s databází. 
Pokud parametry spojení neznáte nebo je nastavovat nechcete, 
přejděte na záložku Spojení na datový server, kde (pokud běží 
služba datového serveru) si můžete všechna tato pole nechat vy-
plnit od datového serveru – viz podkapitolu Nastavení spojení 
s datovým serverem níže.  

1. Jako první zadejte do řádku SQL Server název nebo IP adresu 
počítače, na kterém jsou umístěny databáze systému SKYLA Pro 
II.  

2. Dále nastavte způsob přihlášení k SQL serveru – buď ověřením 
uživatele systému Windows nebo pomocí jména a hesla. 
První volba zajistí přihlášení k databázi s využitím přihlašovací-
ho jména a hesla aktuálně přihlášeného uživatele Windows. Při 
výběru druhé možnosti se k přihlášení k databázi použijí údaje 
zadané do políček Jméno a heslo (implicitně „sa“ jako jméno a 
prázdné heslo). Toto jméno a heslo musí být v SQL serveru 
(nebo MSDE) již nastaveno s příslušnými právy. 
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Zde zadávané jméno a heslo nijak nesouvisí s přihlašováním uživatelů do 
programu SKYLA Pro II. Toto jméno a heslo bude program SKYLA Pro II na 
pozadí „zadávat“ při přístupu k SQL serveru a jeho databázi. Jména a hesla 
operátorů programu se zadávají jinde (viz kapitolu Nastavení systému – Menu 
Tabulky – Operátoři na str. 141) a nemají se zde zadávaným jménem a hes-
lem nic společného. 

 

3. Nakonec vyberte databázi, kterou má SKYLA Pro II pro svou 
činnost používat. V seznamu Databáze se objeví všechny data-
báze, které má SQL server nadefinovaný v předchozích polož-
kách připojeny. V SQL serveru můžete mít vytvořeno i více 
databází, např. s různou konfigurací a postupně mezi nimi pře-
pínat. 

 

SKYLA Pro II používá ke své činnosti vždy 2 databáze – databázi nastavení 
systému a databázi s historií a auditem. Názvy zobrazené v seznamu Data-
báze budou vždy představovat databáze nastavení systému. Databáze histo-
rie a auditu musí mít vždy příponu –Hist, takže změnou výběru položky 
v seznamu Databáze  (představující nastavení systému) se současně změní i 
používaná databáze historie a auditu. 

 

4. Provedené nastavení zapíšete kliknutím na tlačítko Uložit změ-
ny. 

 

Nastavení spojení s datovým serverem 
Služba datového serveru (SkylaDataService) „sjednocuje“ přístup 
k pracovní databázi pro všechny klienty. Odbourává tak nutnost 
přenastavení všech klientských aplikací, pokud se změní pracovní 
databáze, její parametry (např. heslo) nebo se umístění. 

I když není využití datového serveru nezbytné – můžete pro každé 
klientské rozhraní nastavit individuální přístup do databáze – dopo-
ručujeme jej v systému z důvodu zjednodušení správy databázo-
vého přístupu používat. 

Změnu spojení s datovým serverem můžete provést po kliknutí na 
položku Datový přístup v menu Nastavení a přejitím na záložku 
Spojení na datový server. 
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Do jediného editačního řádku v okně zadejte název nebo IP adresu 
počítače, na kterém je služba datového serveru spuštěna, tedy PC 
s databázemi. Kliknutím na pole test spojení & autokonfigurace 
databázového připojení ověříte, že se klientská stanice 
s datovým servem může spojit. Úspěšné spojení je potvrzeno in-
formačním oknem.  

 

Kliknutím na tlačítko Ano v dialogu provedete autokonfiguraci da-
tabázového připojení – program sám vyplní všechna pole definují-
cích přístup k databázi na záložce Databázové připojení podle 
nastavení v právě připojeném datovém serveru. 

Pokud kliknete na Ne, k samočinnému nastavení databázového 
připojení nedojde a celou provedenou proceduru můžete brát jen 
jako zkoušku dostupnosti datového serveru (nebude potom ale do-
stupné tlačítko Uložit změny). 

Neúspěšný pokus o spojení s datovým serverem bude program 
avizovat upozorňujícím oknem; poté buď změňte zadané jméno (IP 
adresu) počítače, spusťte na něm službu SkylaDataService nebo 
zajistěte průchodnost komunikačního kanálu mezi klientskou stani-
cí a serverem. 
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Obnova databáze 
Poslední záložkou v okně Konfigurace datového přístupu je 
Obnova databáze. Najdete na ní jen jediné tlačítko se stejným 
názvem; otevírá dialog pro nastavení parametrů obnovení systé-
mové databáze ze zálohy. Ten je jinak dostupný i z menu Servis 
pod položkou Obnovení databáze. 

 

Popis obnovy databáze ze zálohy včetně postupu najdete 
v kapitole Servisní nástroje – Obnovení databáze ze zálohy na str. 
215. 
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On-line tisk 
Funkce on-line tisku zajišťuje posílání kopií jednotlivých řádků his-
torie na sériový port. Přesně tak, jak se události zobrazují v okně 
historie, jsou posílány i přes vybraný sériový port na připojené za-
řízení. On-line tisku můžete využít např. pro integraci s jiným pro-
gramem, např. Tegalem. S jeho pomocí pak lze jako reakci na 
konkrétní události z konkrétních míst přehrávat zvukové soubory, 
spouštět externí programy atd.  

Kliknutím na položku On-line tisk v menu Nastavení otevřete 
okno pro nastavení jeho parametrů. 

 

Parametry, které můžete nastavit, jsou pouze dva: 

Port – definuje sériový port, přes nějž mají být kopie řádků histo-
rie posílány. Nesmí jít o port, který se používá ke komunikaci 
s jednotkami! 

Aktivní – chceckbox po zatržení zajistí aktivaci funkce – program 
začne s přicházejícími událostmi posílat kopie řádků historie na vy-
braný sériový port. 

 

Nastavení on-line tisku se zapisuje do registrační databáze programu na počí-
tači, kde je právě spuštěn. Fungovat ale bude pouze na počítači 
s komunikačním serverem a spuštěnou službou SkylaPortWriterService, tedy 
na serverovém PC. Nastavení on-line tisku proto provádějte pouze na serve-
rovém počítači. 

 

Nastavení parametrů přenosu údajů přes vybraný COM port je 
pevné a následující: 

� rychlost:   9600 Bd 

� počet datových bitů:  8 

� počet stopbitů:  1 

� parita:   žádná 

Tyto parametry proto nastavte i v návazném zařízení nebo pro-
gramu. 

Na vybraný sériový port budou posílány všechny události historie, 
které komunikační server přijme. Případný filtr nastavený v okně 
historie, který bude zamezovat zobrazování některých událostí, 
nebude mít na funkci on-line tisku žádný vliv. 



 

 

 

Kapitola VII 

Programování jednotek 
 
 

Menu programování –  

Ruční programování 

Automatické programování 
 
 



 

Menu Programování 
Menu Programování skrývá nástroje pro přenos konfiguračních 
informací z tabulek programu SKYLA Pro II do pamětí jednotek ne-
bo docházkových terminálů. Při programování si můžete vybrat 
které kontroléry budou programovány, které tabulky (databáze) 
budou z programu přenášeny a také režim – ruční spuštění nebo 
automatické časované spouštění. V posledně jmenovaném re-
žimu bude program v předem nastavených intervalech bez nutnos-
ti jakéhokoliv zásahu operátora spouštět operaci programování 
osob, časových zón a svátků, takže lze zcela automaticky provádět 
aktualizaci přístupových práv na jednotkách třeba v denních inter-
valech. 

 

Tabulky 
Jediná položka v menu Programování zpřístupňuje jak ručně 
spouštěné, tak i automatické časované programování tabulek.  
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Prvky pro programování 

Manuální 

záložka pro nastavení parametrů a spuš-
tění tzv. ručního programování, tedy pro-
gramování, které se provede okamžitě na 
povel operátora 

Lokalita 
seznam pro výběr lokality (sběrnice), s 
jednotkami, které se mají programovat 

Jednotky v lo-
kalitě 

seznam pro zatržení všech jednotek ve 
vybrané lokalitě, které se mají programo-
vat 

u každé jednotky je kromě adresy na 
sběrnici uvedeno i její jméno 

Počet 
počet aktuálně vybraných jednotek k na-
programování 

Označit vše 
tlačítko pro výběr všech jednotek 
v lokalitě k programování 

Odoznačit vše 
tlačítko pro zrušení výběru všech jedno-
tek v lokalitě 

Invertovat 
tlačítko pro obrácení aktuálního výběru 
jednotek k naprogramování – označí ne-
zatržené jednotky a naopak 

Tabulky 
pole pro výběr tabulek (databází), které 
se mají do vybraných jednotek progra-
movat 

Osoby, časové 
zóny, svátky 

zatržení zajistí naprogramování tabulek 
osob, časových zón a svátků do pamětí 
vybraných jednotek 

Nejprve vyma-
zat osoby 

po zatržení bude na všech jednotkách 
před programováním osob nejprve sma-
zána celá tabulka osob 

Datum a čas, 
systémové a 
deníkové pří-
znaky, časova-
če 

zatržením checkboxu naprogramujete do 
vybraných jednotek aktuální datum a čas, 
systémové i deníkové příznaky a nasta-
vení časovačů 

Docházkové 
důvody 
(DT2000) 

zatržený checkbox zajistí naprogramování 
textů na LCD pro jednotlivé docházkové 
důvody a režimy do paměti terminálu 
DT2000 SA (nemá smysl vybírat pro jed-
notky HUB Pro) 
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Spustit 

kliknutím na tlačítko se spustí programo-
vání nastavených tabulek do vybraných 
jednotek nebo docházkových terminálů 

stav programování se zobrazuje v okně 
Průběh operace 

 



158                                 SKYLA Pro II - uživatelský manuál 

 

Povolit auto-
matické pro-
gramování 
osob 

zaškrtnutím povolíte automatické spouš-
tění programování – v automatickém re-
žimu se budou programovat pouze osoby, 
čas. zóny a svátky 

Jednotky 

v seznamu zaškrtněte ty jednotky (jsou 
zobrazeny jednotky ze všech sběrnic), 
které budete chtít automaticky progra-
movat 

Počet 
počet aktuálně vybraných jednotek pro 
automatické programování 

Označit vše 
tlačítko pro výběr všech jednotek 
v lokalitě k aut. programování 

Odoznačit vše 
tlačítko pro zrušení výběru všech jedno-
tek v lokalitě 

Invertovat 
tlačítko pro obrácení aktuálního výběru 
jednotek k aut. naprogramování – označí 
nezatržené jednotky a naopak 

Nejbližší spuš-
tění 

den a čas prvního spuštění automatického 
programování 

Perioda 

interval, v němž se bude automatické 
programování jednotek samočinně spouš-
tět; na výběr máte možnosti 
� každý den 
� každý týden 
� každý měsíc 
� další spuštění – programování se 

bude opakovat v periodách daných 
rozdílem času mezi údaji další 
spuštění a Nejbližší spuštění; mi-
nimální takto nastavitelná perioda je 
1 hodina 
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Uložit nastave-
ní 

zapíše aktuálně nastavené parametry 
automatického programování do databáze 
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Indikace programování 
Jakmile spustíte „ruční“ programování, otevře se okno Průběh 
operace, které indikuje stav, v jakém se úloha naprogramování 
vybraných jednotek nachází. Každému dílčímu kroku – naprogra-
mování jedné tabulky do jedné jednotky / doch. terminálu – pří-
sluší v přehledu jeden řádek. 

 
Význam jednotlivých sloupců: 

� Adresa – adresa programované jednotky na sběrnici 
� Jednotka – název programované jednotky 
� Podsystém – název programovaného podsystému na jed-

notce; za jménem je v závorce uvedeno číslo podsystému 
(0 nebo 1) 

� Tabulka – tabulka programovaná do podsystému 
� Hotovo – počet úspěšně naprogramovaných záznamů ta-

bulky do podsystému 
� Celkem – celkový počet záznamů tabulky, který má být do 

podsystému naprogramován 
� Stav – informace o stavu příslušného kroku: 

o Nezahájeno – programování příslušné tabulky za-
tím nebylo započato, příslušné rámce čekají ve fron-
tě na svou chvíli 

o Zahájeno – programování příslušné tabulky bylo 
započato, rámce se připravují k programování  

o xx% - percentuální vyjádření počtu úspěšně napro-
gramovaných záznamů 

o Dokončeno – programování všech záznamů pří-
slušné tabulky bylo úspěšně dokončeno 

o Chyba – naprogramování příslušné tabulky do pod-
systému nebylo úspěšně dokončeno; přenos mini-
málně jednoho záznamu selhal 
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Pokud se nepodaří úspěšně naprogramovat některou 
z nastavených tabulek, objeví se ve sloupci Stav u příslušného 
kroku poznámka Chyba. 

 

V takovém případě doporučujeme zkontrolovat komunikaci mezi 
kom. serverem a dotyčnými jednotkami a po odstranění případ-
ných problémů spustit programování (stačí pouze nedokončených 
tabulek) znovu. 

O programování každé jednotky bude proveden do Auditu záznam. 
V režimu automatického programování se neotevírá okno Průběh 
operace (klientská část SKYLY Pro II totiž nemusí být vůbec spuš-
těna), nicméně i o průběhu této operace budete prostřednictvím 
Auditu podrobně informováni. Zjistíte, kdy byla akce programování 
jednotlivých podsystémů zahájena a zda skončila úspěšně. Pokud 
by např. nebylo možné automatické programování nastavených 
jednotek spustit, např. kvůli přerušení komunikačního kanálu nebo 
kompletního výpadku napájení některé z jednotek, provede se o 
takové chybě záznam do Auditu. 
 
 

Podmínky programování 
U ručně spouštěného programování jsou v podstatě jen dvě pod-
mínky úspěšného naprogramování jednotek – jednotky musí být 
pro server komunikačně dostupné a klientská část SKYLY Pro II 
musí být spojena s komunikačním serverem. 

Jen nepatrně složitější situace je u automaticky spouštěného pro-
gramování – k výše uvedeným podmínkám přibývá nutnost, aby 
na serverovém PC byla spuštěna služba SkylaTimerService. Ta za-
jišťuje samočinné spouštění programování v předem nastavených 
intervalech. Po instalaci jsou ale všechny služby, které SKYLA Pro 
II využívá, nastaveny na automatické spuštění po startu operační-
ho systému, takže by tato podmínka měla být splněna. Pakliže 
nemáte vážný důvod přenastavit tuto službu na jiný režim aktiva-
ce, např. ruční spuštění, nechte ji ve stavu daném instalací. 
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Záznam programování 
Pro účely zpětné diagnostiky, co že to vlastně bylo do jednotek 
naprogramováno, můžete využít dva nástroje: 
 

1. Parametry jednotek – nástroj, který najdete v menu 
Servis, zajišťuje opačný přenos konfiguračních dat než 
programování – vyčte z vybraných jednotek jejich nastave-
ní. Popis práce s touto funkcí najdete v samostatné kapitole 
Servisní nástroje – Parametry jednotek na str. 219.  

2. Logovací soubor komunikačního serveru – pokud je 
v registrační databázi systému Windows povoleno vytváření 
logu (odposlechu) komunikace, bude se veškerá komunika-
ce s jednotkami průběžně zapisovat v nastaveném adresáři 
do souborů TransServerxxx.txt. Popis povolení a zakázání 
zápisu do logu komunikačního serveru najdete 
v samostatné kapitole o parametrech systému v registru na 
str. 229. 
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Kapitola VIII 

Zobrazování a zpracování dat 
 
 

Historie 

Audit 

Přítomnost osob 
 
 



 

 
 

Historie 
 

Tabulka Historie uchovává informace o všech událostech 
v systému, které se nějakým způsobem váží k jednotkám – pří-
chody a odchody osob, neúspěšné pokusy o přístup, výpadky ko-
munikace atd. Tyto události se normálně vypisují v okně přehledu 
historie (první  položka menu Historie – Přehled historie), po-
mocí příslušné sestavy je však můžete exportovat do textového 
souboru, takže budou přístupné i pro externí aplikace, nebo historii 
přesunout do archivního souboru (volba Archivace historie) a 
vyčistit tak okno přehledu. 

Okno přehledu historie slouží primárně pro on-line prohlížení dě-
ní v systému – tak, jak jednotky a docházkové terminály zazna-
menávají události, se v reálném čase zobrazují v okně přehledu. 
V něm může operátor pro větší přehlednost záznamů využít funkce 
obarvování jednotlivých typů událostí různými barvami nebo si na-
stavit filtr pro zobrazování jen těch záznamů, o které má zájem. 
 
 
 
 

Přehled historie 
Okno přehledu historie aktivujete buď položkou Přehled historie 
v menu Historie nebo kliknutím na první ikonku zleva v horním 
vodorovném panelu s ikonami.  
 
 

V otevřeném okně se zobrazí všechny události vyhovující aktuálně použitému 
filtru. Implicitní filtr ovšem zobrazuje pouze posledních 300 událostí. Pokud 
budete chtít zobrazit více událostí, vyberte nebo nastavte jiný filtr. 
Je-li v databázi historie událostí velký počet záznamů, může jejich zobrazení 
při výběru volby Posledních 10000 záznamů trvat v závislosti na výkonu počí-
tače delší dobu! 

 
 

Prvky okna přehledu historie 
  

Obnovit 
ikonka pro aktualizaci obsahu okna – celý obsah 
bude znovu načten (pokud je nastaven nějaký 
filtr, bude aplikován) 

Tisk 

ikonka pro otevření okna sestavy historie – 
v něm nastavíte parametry filtru pro vytvoření 
sestavy historie 

bližší popis práce se sestavou historie najdete 
v kapitole o sestavách na str. 188 

Počet 
počet zobrazených záznamů 

nemusí udávat celkový počet záznamů Historie, 
ale počet řádků zobrazených po aplikování filtru 
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Celkem 

celkový počet záznamů tabulky historie  

po překročení přednastaveného počtu (implicit-
ně 50.000) text zčervená – je doporučeno pro-
vedení archivace záznamů historie 

Řazení 
seznam pro výběr parametru, podle něhož bude 
tabulka Historie tříděna 

implicitně nastaveno na Datum a čas 

Zmrazit 

zatržením checkboxu dočasně zastavíte výpis 
nových řádků historie 

nové události program přijímá, ale zůstávají 
uloženy v bufferu, teprve po zrušení zaškrtnutí 
tohoto pole se všechny nezobrazené událostí 
v okně Historie vypíší 

Posledních xxx 
záznamů 

výběrový seznam pro určení, kolik záznamů 
z databáze Historie se bude v okně zobrazovat: 

� posledních 300 záznamů 

� posledních 2.000 záznamů 

� posledních 10.000 záznamů 

Datum a čas časové razítko - kdy k události došlo 

Název lokality jméno lokality, kde k události došlo 

Jednotka jméno jednotky ... 

Podsystém 
... a název podsystému, na němž se událost 
vyskytla 

Osoba 

příjmení a jméno osoby, která událost vyvolala 
(sloupec se vypisuje jen v případě, že jde o tzv. 
osobní událost, která je vázána na osobu, např. 
čtení karty) 

Č. karty 

číslo načtené karty – zobrazuje se i v případě, 
že nelze ke kartě přiřadit jméno osoby, např. při 
čtení neznámé karty 

po najetí myší na pole Č. karty v řádku 
s událostí se zobrazí přepočet zjištěného čísla 
podle všech známých formátů 

Typ události 
textový popis události (např. Neznámá karta, 
Výpadek komunikace na komunikační lince 
apod.) 

Popis události 
bližší specifikace události (např. osobní číslo 
držitele přečtené karty apod.) 

Barvy událostí 
tlačítko otevře okno pro nastavení barev jednot-
livých typů událostí 

Filtr 
seznam pro výběr jednoho z nadefinovaných 
filtrů; po kliknutí na tlačítko Použít se zobrazí 
záznamy vyhovující tomuto filtru 

Odstranit Smaže filtr právě nastavený v seznamu Filtr 

<<Zobrazit pole 
filtru 

zobrazí ve spodní polovině okna Historie pole 
pro nastavení parametrů filtru 

Použít 
aplikuje filtr, který je právě vybrán v seznamu 
Filtr nebo který je právě nastaven v poli Na-
stavení filtru 
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Nastavení barev událostí 
SKYLA Pro II může v okně Historie zobrazovat jednotlivé typy udá-
lostí s různým zabarvením, jak písma, tak i podkladu. Můžete si 
tak nastavit konfiguraci, která vás vizuálně okamžitě upozorní na 
důležité události. 

Pro vytvoření vlastní konfigurace klikněte na tlačítko Barvy udá-
lostí. Otevře se okno se seznamem všech dostupných typů udá-
lostí.  
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Pro změnu nastavení dvakrát klikněte na příslušný řádek; otevře 
se okno Výběr obarvení. V něm kliknutím na políčko 
s požadovanou barvou nastavte barvu písma (levá polovina okna) i 
pozadí (pravá polovina okna). Ve spodní části okna uvidíte náhled 
řádku, jak bude po změně nastavení vypadat.  

 

Pokud jste s výsledkem své práce spokojeni, potvrďte nové nasta-
vení tlačítkem OK. Nastavení můžete změnit u libovolného počtu 
řádků. Poté okno Výběr obarvení zavřete kliknutím na tlačítko 
s křížkem v jeho pravém horním rohu. Změny se ihned projeví 
v okně Historie. 

 

Nastavení barev událostí se zapisuje do databáze programu, proto se nově 
nastavené barvy budou zobrazovat všem operátorům na všech pracovních 
stanicích stejně. 

 

 

Práce s filtry 
To, co se bude v okně přehledu historie ze zaznamenaných událos-
tí vypisovat, můžete sami aktivně ovlivňovat pomocí filtrů, které 
dostala SKYLA Pro ve verzi II do vínku. Filtry slouží k zobrazení 
pouze těch událostí, které chce operátor na své obrazovce vidět.  

Filtry můžete buď vždy nově definovat nebo si jednou vytvořenou 
konfiguraci filtru uložit pro pozdější využití (využít samozřejmě 
můžete i filtru, který nastavil a uložil jiný operátor). 
 
Výběr uloženého filtru 

Pokud chcete rychle použít některý již uložený filtr, klikněte do po-
líčka se seznamem Filtr ve spodní části okna Historie. V seznamu 
vyberte požadovaný filtr a klikněte na tlačítko Použít. Tabulka 
s událostmi bude ihned „přefiltrována“ podle nového nastavení.  

Toužíte-li zjistit, jak je přesně nastaven některý z uložených filtrů, 
vyberte jej ze seznamu a klikněte na tlačítko <<Zobrazit pole fil-
tru (pokud už není pole filtru zobrazeno). V poli Nastavení filtru 
se vypíše současné nastavení filtru. 
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Nastavení vlastního filtru 

Kromě použití předdefinovaných filtrů si kdykoliv můžete nadefino-
vat a použít libovolný vlastní filtr, ať už pro jednorázové použití 
nebo pro uložení k pozdějšímu opakovanému výběru. 

Klikněte na tlačítko <<Zobrazit pole filtru (pokud už není pole 
filtru zobrazeno). Otevře se panel Nastavení filtru. 

  
V něm nastavte vlastní definici filtru – události můžete filtrovat 
podle data a času, typu události, místa vzniku (lokalita – jednotka 
– podsystém), příp. podle osob nebo oddělení, do nichž osoby pat-
ří. Veškeré nastavení provedete níže uvedenými prvky. Pro definici 
filtru můžete samozřejmě použít libovolnou kombinaci z nich. 

� Typ události – ze seznamu vyberte jeden typ události, 
kterou budete chtít v Historii zobrazovat, nebo kliknutím na 
tlačítko se třemi tečkami vedle řádku otevřete přehled 
všech dostupných událostí. V okně zaškrtnutím vyberte 
všechny požadované typy výběr potvrďte tlačítkem OK. 
Z okna je dostupný i dialog pro nastavení barev událostí, a 
sice přes tlačítko Barvy. 
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� Lokalita – ze seznamu vyberte jednu z dostupných lokalit. 
Okno Historie pak bude zobrazovat pouze události 
z jednotek patřících do vybrané lokality. 

� Jednotka – po výběru jednotky se budou zobrazovat pouze 
události zaznamenané touto jednotkou. K tomu, aby se 
v seznamu zobrazila nějaká jednotka, musíte mít vybránu 
lokalitu. 

� Podsystém – zobrazeny budou pouze události z vybraného 
podsystému. K zobrazení seznamu podsystémů musíte mít 
vybránu lokalitu i jednotku. 

� Oddělení – zobrazovat se budou pouze osobní události pro 
osoby spadající pod vybrané oddělení. 

� Osoba – filtr propustí pouze události, u nichž je jako para-
metr vybraná osoba. 

� Popis události – v Historii se budou vypisovat pouze ty 
události, jejichž popis (sloupec Popis události) bude začí-
nat na zadaný text. 

� Od – v seznamu vyberte jednu z položek První událost a 
Události od 

o První událost – v okně Historie se zobrazí události od 
historicky nejstarší (bez ohledu na čas jejího vzniku) 

o Události od – zadejte datum a čas, od něhož se mají 
události okně zobrazovat 

� Do - v seznamu vyberte jednu z položek Poslední událost a 
Události do 

o Poslední – v okně Historie se zobrazí události až do 
historicky nejnovější (bez ohledu na čas jejího vzni-
ku) 

o Události do – zadejte datum a čas, do něhož se mají 
události v okně zobrazovat 

Výsledkem nastavení polí Od a Do je zobrazení pouze těch 
událostí, které časově spadají do nastaveného rozsahu. 

� Pole Osobní události: 

o Všechny události – v okně se budou zobrazovat 
události všech typů, v závislosti na dalším nastavení 
filtru 

o Pouze osobní události – v okně historie se budou 
vypisovat pouze tzv. osobní události, tedy záznamy, 
k nimž lze jednoznačně přiřadit jméno osoby (platná 
čtení karet, nesprávné časové zóny, docházkové 
průchody apod. 

o Ostatní události – Historie bude zobrazovat jen zá-
znamy neosobního charakteru, tedy ty, k nimž se 
nedá přiřadit žádné jméno (čtení neznámých karet, 
výpadky komunikace, poplachy na smyčkách apod.) 
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Jakmile máte filtr nadefinován, můžete jej buď uložit nebo ihned 
aplikovat.  
 
Uložení filtru 

Klikněte na tlačítko Uložit v poli Nastavení filtru, otevře se okno 
Uložení filtru. V něm zadejte název, pod kterým má filtr vystupo-
vat, příp. nepovinný bližší Popis. Uložení potvrďte tlačítkem OK. 
Pokud už bude existovat filtr se stejným jménem, zobrazí se varo-
vání. Po jeho potvrzení můžete starý filtr nahradit novým. Od ny-
nějška bude uložený filtr k dispozici pro rychlý výběr v poli Filtr u 
spodního okraje okna Historie. 
 

 
 
Aplikace filtru 

Poté, co je filtr nastaven nebo byl vybrán ze seznamu uložených, 
klikněte na tlačítko Použít. Události zobrazené v Historii budou 
ihned profiltrovány tak, aby vyhovovaly nastavení filtru. 
 
 

Veškeré operace s filtry mění pouze zobrazení záznamů v okně Historie. Žád-
nou manipulací s filtrem nesmažete záznamy z tabulky Historie, jejich použití 
je tedy bezpečné i pro účely experimentování. 

 
 
Použití výchozího filtru 

Budete-li chtít rychle obnovit původní nastavení filtru, jaké bylo při 
spuštění programu, klikněte na tlačítko Nastavit výchozí v poli 
Nastavení filtru (pokud není zobrazeno, otevřete jej tlačítkem 
<<Zobrazit pole filtru). Výchozí filtr aplikujete opět kliknutím na 
Použít. 
 
 

Výchozí filtr zobrazuje všechny typy událostí za všechny dny, výpis může 
omezit max. počet událostí v seznamu Posledních 300 záznamů / Posledních 
2000 záznamů / Posledních 10000 záznamů. 

 
Až si dostatečně vyhrajete s nastavením filtru a budete opět po-
třebovat co největší plochu pro zobrazování řádků s událostmi his-
torie, klikněte na tlačítko >> Skrýt pole filtru. 
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Archivace historie 
Archivace historie je nástrojem, který vám umožní přesunout část 
databáze s historií událostí do externího souboru. „Vyčistíte“ si tak 
tabulku historie, což s sebou přinese rychlejší filtrování, třídění 
událostí, vytváření sestavy historie apod. 
 
 

Vřele doporučujeme, abyste archivaci historie pravidelně prováděli a nene-
chávali tak tabulku Historie narůstat „donekonečna“. Příliš mnoho záznamů 
v tabulce Historie bude způsobovat zpomalování reakcí na jakoukoliv manipu-
laci s nimi (filtrování, tvorba sestav atd.) Nelze jednoznačně stanovit maximál-
ní doporučený počet záznamů v tabulce Historie, protože závisí na více 
faktorech, např. výkonu počítače, obecně ale doporučujeme, aby v tabulce 
Historie nebylo více než zhruba 50.000 událostí. Po překročení této hranice 
vás program upozorní na vhodnost archivace zčervenáním textu pole Celkem 
v okně přehledu historie. 

 
Archivace událostí historie se vždy provádí podle data jejich vzni-
ku, a to od historicky nejstarší události v tabulce historie do nasta-
veného data. Nelze archivovat pouze vybrané úseky, které 
„přeskakují“ nějaký nearchivovaný interval. 
 
Pro archivaci vyberte v menu Historie na položku Archivace his-
torie. Otevře se stejnojmenné okno s políčky Od a Do. Pole Od je 
šedé a pro nastavení nedostupné – datum v něm je dáno historic-
ky nejstarší událostí v tabulce Historie. V poli Do nastavte datum, 
do něhož chcete archivaci provést – maximálně však včerejší.  

 

Archivaci zahájíte tlačítkem Spustit. Otevře se okno pro výběr 
názvu a umístění souboru, do něhož bude archivace provedena. Po 
zadání jména a cesty k souboru můžete ještě výběrem v řádku 
Uložit jako typ zvolit, zda se soubor uloží ve formátu .xml nebo 
.csv (data oddělená středníkem).  
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Nakonec klikněte na Uložit. Nyní budou archivované události pře-
sunuty do zadaného souboru. Pokud bude archivovaných událostí 
větší počet, bude vás program informovat o průběhu počítadlem již 
archivovaných událostí. Operaci archivace můžete v jejím průběhu 
ukončit kliknutím na tlačítko Přerušit. 

Úspěšné dokončení akce vám program potvrdí informačním ok-
nem. 

 

Po provedení nebudou archivovaná data dostupná jinak než z archivního sou-
boru externími prostředky (MS Excel, MS Internet Explorer apod.) 
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Audit 
Audit představuje pro správce systému nástroj podobný výše po-
psané historii. Avšak zatímco u historie šlo o vytváření přehledu o 
událostech, k nimž dochází na hardwarové části systému, tedy ří-
dicích jednotkách (příchody, odchody, výpadky komunikace, poku-
sy o čtení neznámých karet atd.), záznamy v auditu se týkají 
výhradně činností přímo spjatých s programem. Jde tedy o přehled 
akcí, které operátoři v programu vykonávali – přihlašování a od-
hlašování, přidávání, editace a mazání záznamů v tabulkách, pro-
gramování jednotek, vytváření sestav a mnoho dalších činností. 
Výjimkami z tohoto pravidla jsou události, které sice negenerují 
přímo operátoři, ale serverová část programu. Takovými událostmi 
jsou výpadky komunikace s jednotkami, provedení automatického 
zálohování, narušení anti-passbacku apod. 

Okno přehledu auditu slouží pro zobrazování jednotlivých zá-
znamů o činnosti operátorů nebo serveru v reálném čase – obsah 
okna je automaticky obnovován. Podobně jako je tomu u historie, i 
v okně přehledu auditu můžete záznamy třídit podle libovolného 
kritéria, nechat program zobrazovat záznamy různými barvami 
nebo si pro vypisovaní záznamů nastavit libovolný filtr. Nástroj ar-
chivace auditu slouží k přesunu části záznamů do archivu a tím 
pádem k částečnému „vyčištění“ okna přehledu. 
 
 
 

Přehled 
Okno přehledu auditu aktivujete výběrem položky Přehled auditu 
v menu Audit nebo kliknutím na druhou ikonku zleva ve vodorov-
ném panelu s nástroji u horního okraje okna programu. 
 
 

V otevřeném okně se zobrazí všechny záznamy vyhovující aktuálně použité-
mu filtru. Implicitní filtr ovšem zobrazuje pouze posledních 300 záznamů. Po-
kud budete chtít zobrazit více událostí, vyberte nebo nastavte jiný filtr. 

 
 
 

Prvky okna přehledu auditu 
  

Obnovit 
ikonka pro aktualizaci obsahu okna – celý obsah 
bude znovu načten (pokud je nastaven nějaký 
filtr, bude aplikován) 

Tisk 

ikonka pro otevření okna sestavy auditu – 
v něm nastavíte parametry filtru pro vytvoření 
sestavy auditu 

bližší popis práce se sestavou auditu najdete 
v kapitole o sestavách na str. 187 

Počet 
počet zobrazených záznamů 

nemusí udávat celkový počet záznamů auditu, 
ale počet řádků zobrazených po aplikování filtru 
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Celkem 

celkový počet záznamů tabulky auditu 

po překročení přednastaveného počtu (implicit-
ně 50.000) text zčervená – je doporučeno pro-
vedení archivace záznamů auditu 

Řazení 
seznam pro výběr parametru, podle něhož bude 
tabulka Audit tříděna 

implicitně nastaveno na Datum a čas 

Zmrazit 

zatržením checkboxu dočasně zastavíte výpis 
nových řádků auditu 

nově vzniklé záznamy program registruje, ale 
zůstávají uloženy v bufferu, teprve po zrušení 
zaškrtnutí tohoto pole se vypíší 

Posledních xxx 
záznamů  

výběrový seznam pro určení, kolik záznamů 
z databáze Auditu se bude v okně zobrazovat: 

� posledních 300 záznamů 

� posledních 2.000 záznamů 

� posledních 10.000 záznamů 

Datum a čas časové razítko akce 

Popis detailní popis akce operátora nebo serveru 

Počítač název počítače, z něhož byla akce provedena 

Operátor 

jméno operátora 

první v pořadí se vypisuje přihlašovací jméno 
operátora, jako druhé, v závorce pak „civilní“ 
jméno operátora 

pokud se operátor přihlásí s využitím ověření 
uživatelů Windows, bude před jeho přihlašova-
cím jménem uveden i název počítače 

Skupina událos-
tí 

stručná charakteristika typu událostí, k nimž 
patří aktuální záznam (komunikace, importy a 
exporty, programování apod.) 

podle skupin událostí lze přehled filtrovat 

Barvy událostí 
tlačítko otevře okno pro nastavení barev jednot-
livých typů záznamů 

<<Zobrazit pole 
filtru 

zobrazí ve spodní polovině okna Auditu pole pro 
nastavení parametrů filtru 

Použít 
aplikuje filtr, který je právě nastaven v poli Na-
stavení filtru 
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Nastavení barev záznamů 
SKYLA Pro II může v okně Auditu zobrazovat jednotlivé typy zá-
znamů s různým zabarvením, a to jak písma, tak i podkladu. Mů-
žete si tak nastavit konfiguraci, která vás vizuálně okamžitě 
upozorní na důležité události. 

Pro vytvoření vlastní konfigurace klikněte na tlačítko Barvy udá-
lostí. Otevře se okno se seznamem všech dostupných typů udá-
lostí auditu.  
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Pro změnu nastavení dvakrát klikněte na příslušný řádek; otevře 
se okno Výběr obarvení. V něm kliknutím na políčko 
s požadovanou barvou nastavte barvu písma (levá polovina okna) i 
pozadí (pravá polovina okna). Ve spodní části okna uvidíte náhled 
řádku, jak bude po změně nastavení vypadat.  

 

Pokud jste s výsledkem své práce spokojeni, potvrďte nové nasta-
vení tlačítkem OK. Nastavení můžete změnit u libovolného počtu 
řádků. Poté okno Výběr obarvení zavřete kliknutím na tlačítko 
s křížkem v jeho pravém horním rohu. Změny se ihned projeví 
v okně Auditu. 

 

Nastavení barev záznamů se zapisuje do databáze programu, proto se nově 
nastavené barvy budou zobrazovat všem operátorům na všech pracovních 
stanicích stejně. 

 
Práce s filtry 

To, co se bude v okně přehledu auditu ze zaznamenaných událostí 
vypisovat, můžete sami aktivně ovlivňovat pomocí filtrů, které do-
stala SKYLA Pro ve verzi II do vínku. Filtry slouží k zobrazení pouze 
těch záznamů, které chce operátor na své obrazovce vidět.  

Klikněte na tlačítko <<Zobrazit pole filtru (pokud už není pole 
filtru zobrazeno). Otevře se panel Nastavení filtru. 
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V něm nastavte vlastní definici filtru – záznamy můžete filtrovat 
podle data a času, jména operátora, počítače nebo typu akce. Veš-
keré nastavení provedete níže uvedenými prvky. Pro definici filtru 
můžete samozřejmě použít libovolnou kombinaci z nich. 

� Skupina událostí – ze seznamu vyberte jeden typ akcí, 
který budete chtít v okně přehledu auditu zobrazovat. 

� Operátor – ze seznamu vyberte jméno operátora, jehož 
akce budete chtít v přehledu zobrazit. Každý záznam obsa-
huje přihlašovací jméno operátora a v závorce jeho „civilní“ 
jméno. 

� Počítač – do řádku zapište název počítače. V přehledu au-
ditu se potom budou zobrazovat pouze operace provedené 
z tohoto počítače.  

� Popis události – zobrazovat se budou pouze ty záznamy, 
jejichž popis vyhovuje zadanému textu. Do řádku můžete 
zapsat i jen část popisu. Popis události může zužovat výběr 
provedený pomocí pole Skupina událostí.  

� Od – v seznamu vyberte jednu z položek První událost a 
Události od 

o První událost – v okně auditu se zobrazí záznamy od 
historicky nejstaršího (bez ohledu na čas vzniku) 

o Události od – zadejte datum a čas, od něhož se mají 
události okně zobrazovat 

� Do - v seznamu vyberte jednu z položek Poslední událost a 
Události do 

o Poslední – v okně auditu se zobrazí události až do 
historicky nejnovější (bez ohledu na čas vzniku) 

o Události do – zadejte datum a čas, do něhož se mají 
události v okně zobrazovat 

Výsledkem nastavení polí Od a Do je zobrazení pouze těch 
akcí, které časově spadají do nastaveného rozsahu. 

 
Jakmile máte filtr nadefinován, aplikujte jej kliknutím na tlačítko 
Použít. Záznamy v okně auditu budou ihned proředěny podle na-
stavení filtru. 
 
 

Veškeré operace s filtry mění pouze zobrazení záznamů v okně auditu. Žád-
nou manipulací s filtrem nesmažete záznamy z tabulky Audit, jejich použití je 
tedy bezpečné i pro účely experimentování. 

 
 
Použití výchozího filtru 

Budete-li chtít rychle obnovit původní nastavení filtru, jaké bylo při 
spuštění programu, klikněte na tlačítko Nastavit výchozí v poli 
Nastavení filtru (pokud není zobrazeno, otevřete jej tlačítkem 
<<Zobrazit pole filtru). Výchozí filtr aplikujete opět kliknutím na 
Použít. 
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Výchozí filtr zobrazuje všechny typy událostí za všechny dny, výpis může 
omezit max. počet událostí v seznamu Posledních 300 záznamů / Posledních 
2000 záznamů / Posledních 10000 záznamů. 

 
Kliknutím na tlačítko >> Skrýt pole filtru opět pole pro nastavení 
filtrace zavřete a v okně auditu budete mít maximum místa pro 
zobrazování záznamů. 
 
 
 

Archivace auditu 
Archivace auditu je nástrojem, který vám umožní přesunout část 
databáze s přehledem akcí vykonaných v programu do externího 
souboru. „Vyčistíte“ si tak tabulku auditu, což s sebou přinese 
rychlejší filtrování, třídění záznamů, vytváření sestavy auditu apod. 
Na vhodnost archivace vás upozorní zčervenání textu v poli Cel-
kem v okně přehledu auditu. K tomuto upozornění dojde po pře-
kročení počtu 50.000 záznamů v tabulce. Pokud necháte růst 
tabulku dále, hrozí nebezpečí zpomalování činnosti programu a 
vyššího zatížení počítače při operacích s tabulkou auditu (vytváření 
sestav, zálohování apod.) 
 
Archivace záznamů v auditu se vždy provádí podle data jejich 
vzniku, a to od historicky nejstaršího až do nastaveného data. Ne-
lze archivovat pouze vybrané úseky, které „přeskakují“ nějaký 
nearchivovaný interval. 
 
Pro archivaci vyberte v menu Audit na položku Archivace auditu. 
Otevře se stejnojmenné okno s políčky Od a Do. Pole Od je šedé a 
pro nastavení nedostupné – datum v něm je dáno historicky nej-
starší událostí v tabulce Audit. V poli Do nastavte datum, do něhož 
chcete archivaci provést – maximálně však včerejší.  

 

Archivaci zahájíte tlačítkem Spustit. Otevře se okno pro výběr 
názvu a umístění souboru, do něhož bude archivace provedena. Po 
zadání jména a cesty k souboru můžete ještě výběrem v řádku 
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Uložit jako typ zvolit, zda se soubor uloží ve formátu .xml nebo 
.csv (data oddělená středníkem). 

 

 

Nakonec klikněte na Uložit. Nyní budou archivované záznamy pře-
sunuty do zadaného souboru. Průběh archivace popisuje počítadlo 
již archivovaných záznamů v okně. Operaci můžete kdykoliv ukon-
čit kliknutím na tlačítko Přerušit. 

Úspěšné dokončení akce vám program potvrdí informačním ok-
nem. 

 

Po provedení nebudou archivovaná data dostupná jinak než z archivního sou-
boru externími prostředky (MS Excel, MS Internet Explorer apod.) 
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Přítomnost osob 
 
Přítomnost osob je funkcí, pomocí níž umožňuje SKYLA Pro II ope-
rátorovi zjistit, kde se které osoby momentálně pohybují. Děje se 
tak prostřednictvím stejnojmenného okna, v němž se zobrazuje u 
vybrané osoby přítomnost v nadefinovaných zónách. 

K tomu, aby přehled přítomnosti osob správně fungoval, je ale 
nutné, aby byla nastavena databáze oblastí (viz kapitola o tabulce 
Oblasti na str. 104). Oblasti (zóny) mohou být definovány zcela li-
bovolně, každá ale musí být určena minimálně jednou čtečkou a 
tato čtečka už nesmí být kvůli jednoznačnosti použita v žádné jiné 
zóně. Oblasti mohou být definovány i jako vnořené, což je případ, 
kdy jedna oblast je celá uvnitř jiné oblasti. Okno přehledu přítom-
nosti bude v takových případech zobrazovat kromě zóny, v níž je 
osoba aktuálně přítomna, i všechny nadřazené zóny. 

Pro zobrazení okna přehledu přítomnosti vyberte v menu Přítom-
nost položku Přehled nebo v levém svislém menu klikněte na 
ikonu Přítomnost osob. Zjeví se tabulka se seznamem všech 
v systému nadefinovaných osob setříděných podle kritéria vybra-
ného v poli Řazení. V horní části okna jsou zobrazeny parametry: 

 
Osobní číslo  

Jméno osoby  

Oddělení oddělení, do něhož osoba patří 

Číslo karty  

Datum a čas datum a čas posledního čtení karty osoby uve-
dené v řádku 

Oblast 
výpis všech oblastí (nadřazených a vnořených 
v hierarchickém pořadí), v nichž je osoba pří-
tomna 

Typ události poslední zaznamenaná událost pro osobu (pří-
chod, odchod, docházkový důvod apod.) 

 

Ve spodní části okna nachází se pole Detail přítomnosti. V něm 
se pro právě vybranou osobu zobrazuje přítomnost osoby v jednot-
livých zónách. Každé oblasti (nejvyšší úroveň se nevypisuje) pří-
sluší jeden řádek v detailu přítomnosti s následujícími údaji: 

 

Datum a čas datum a čas čtení karty osoby na čtečce, která 
znamená vstup do příslušné oblasti 

Oblast název oblasti, v níž je osoba přítomna 

Popis oblasti bližší popis zóny, byl-li zadán v tabulce Oblasti 

Typ události událost, která znamená vstup osoby do zóny 
(např. Karta OK – příchod) 

Podsystém čtečka (dveře), na níž byl vstup do oblasti za-
znamenán 
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Podíváte-li se na příklad nastavení oblastí uvedený v kapitole o ob-
lastech na str. 106, potom po platném načtení karty osoby u čteč-
ky Kanceláře2_příchod budou v okně přítomnosti osob u této 
osoby v detailu přítomnosti zobrazeny tyto řádky s těmito oblast-
mi: 

V areálu 
Hlavní budova 
2. NP 

Ve všech těchto oblastech je osoba přítomna. Nejvyšší oblast – Vý-
chozí úroveň – se v přehledu nezobrazuje. Přiložením karty na 
čtečku z jiné oblasti se údaje jak v seznamu Přítomnost osob, 
tak i Detail přítomnosti změní a vypíší se všechny zóny, v nichž 
je osoba přítomna nyní. 
 

 

Seznam s přítomností osob můžete aktualizovat kdykoliv kliknutím 
na tlačítko Obnovit. Chcete-li si však tuto dřinu ušetřit a nechat 
seznam aktualizovat automaticky bez jakéhokoliv vašeho zásahu, 
zatrhněte políčko Automaticky obnovovat (každých 30 
sekund). Potom bude celý obsah okna samočinně občerstvován v 
třicetisekundových intervalech. 

Aby se předešlo případům, kdy si zaměstnanec zapomene označit 
odchod z oblasti načtením své karty na odchodové čtečce a jeho 
jméno je tak neustále zobrazováno v seznamu přítomných i něko-
lik dnů po jeho skutečném odchodu, je okno přítomnosti osob vy-
baveno funkcí automatického nastavování nepřítomnosti po 
nastavené době. 

Funguje tak, že pokud od posledního čtení karty každé osoby 
v seznamu uplyne doba delší než nastavená, je konkrétní osoba 
vyřazena ze seznamu přítomných. V horním panelu okna zmizí ve 
sloupci Oblast vedle jejího jména text, takže se jeví jako nepří-
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tomná. Po kliknutí na jméno této osoby ale ve spodním panelu 
vždy uvidíte detail jejího posledního průchodu. 

Dobu, po jejímž uplynutí budou osoby automaticky vedeny jako 
nepřítomné, nastavíte v poli Automatická nepřítomnost po __ 
hodinách. Konkrétní počet hodin do řádku buď zapište pomocí 
klávesnice nebo nastavte myší prostřednictvím šipek vedle čísel-
ného údaje. Uložení nového nastavení provedete stisknutím kláve-
sy ENTER. Údaj může nabývat hodnot z rozsahu 4 až 999 hodin. 

Toto nastavení se uplatní pouze pro pracovní stanici, na které bylo 
provedeno, jiné počítače s uživatelským rozhraním SKYLY Pro II 
v síti neovlivní. Každý operátor tak může mít na svém počítači jiné 
nastavení doby pro automatickou nepřítomnost osob. 

 

 

 

 

 
 
 
 



Zobrazování a zpracování dat                                183 

 

 Z
o
b
ra
zo
v
á
n
í 
a
 z
p
ra
co
v
á
n
í 

Sestavy 
 
Sestavy představují pro uživatele programu SKYLA Pro II nástroj 
pro zobrazení, vytisknutí nebo vyexportování obsahu tabulek, in-
formací o proběhlých událostech nebo výsledků zpracování těchto 
událostí (vybrané události historie, docházka, přehled o přítomnos-
ti v průběhu měsíce). Ve všech případech má operátor k dispozici 
řadu nástrojů pro filtrování a třídění vstupních i výstupních údajů 
sestav, takže ve finále pak na obrazovce, příp. tiskárně vidí jen to, 
co jej skutečně zajímá. 

Výsledné sestavy si může prohlédnout na obrazovce, vytisknout na 
lokální, příp. síťové tiskárně nebo obsah sestavy uložit v textové 
podobě do souboru a s tím poté pracovat i na libovolném jiném 
počítači. Co přesně jednotlivé sestavy zobrazují a k čemu slouží, je 
obsahem následujících podkapitol. 
 
 

Společné ovládací prvky sestav 
V následujících podkapitolách jsou popsány postupy, jak z té které 
databáze na obrazovku vytáhnout přesně to, co vás zajímá. Vý-
sledkem je vždy náhled tiskové sestavy, který má pro všechny pří-
pady některé ovládací prvky a postupy dalšího zpracování 
společné.  

 

Zobrazení sestavy 
V okně každé sestavy najdete pole pro nastavení filtru. Ten bude 
určovat, co všechno se z původní tabulky bude do sestavy zařazo-
vat. Výsledek nastavení filtru uvidíte vždy po kliknutí na tlačítko 
Zobrazit sestavu.  
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Na obrazovce se objeví vlastní sestava se všemi záznamy, které 
byly v příslušné tabulce po aplikaci filtru nalezeny. Toto je sestava 
určená primárně k prohlížení na obrazovce – nejde o náhled tisko-
vého výstupu na tiskárně! Ten je dostupný v sestavě pod tlačítkem 
Náhled (viz následující podkapitolu Náhled tisku sestavy). 

 
Náhled tisku sestavy 

Pokud máte sestavu již zobrazenou, bude její okno obsahovat, 
mimo jiné, i tlačítko Náhled. Kliknutím na něj se zobrazí ten samý 
seznam záznamů, tentokrát ale ve skutečném tiskovém náhledu 
(Print Preview), tedy tak, jak bude sestava vypadat po vytisknutí 
na tiskárně. K tomu je samozřejmě nutné mít nainstalovánu ale-
spoň jednu tiskárnu. Tiskový náhled se bude vytvářet pro tiskárnu, 
která je v systému nastavena jako výchozí. 

 

V okně náhledu máte k dispozici tyto prvky: 

 

 Print spustí tisk na výchozí tiskárnu 

 Zoom 

po kliknutí na šipku vedle ikonky lupy si 
můžete nastavit svou vlastní hodnotu zvět-
šení náhledu  rozmezí 10% až 500%  

volba Auto slouží pro automatické přizpůso-
bení celého náhledu velikosti okna 
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 One page náhled po jednotlivých stránkách 

 Two pages náhled po dvojicích stránek 

 
Three 
pages 

náhled po trojicích stránek 

 Four pages náhled po skupinách čtyř stránek 

 Six pages náhled po skupinách šesti stránek 

 Close zavření okna s náhledem tisku 

 Page 

ukazatel aktuálně zobrazené stránky 

mezi stránkami se můžete přesouvat pomo-
cí kláves PAGE DOWN a PAGE UP nebo 
stránky nastavovat pomocí šipek v poli na-
pravo od textu Page 

 

 

Tisk sestavy na tiskárně 
Spustit tisk sestavy na tiskárně můžete dvojím způsobem – buď 
kliknutím na tlačítko Tisknout přímo z okna zobrazené sestavy 
nebo, pokud jste mezitím nechali přes tlačítko Náhled vytvořit tis-
kový náhled sestavy, kliknutím na tlačítko Print se symbolem tis-
kárny. V obou případech se začne sestava tisknout na výchozí 
tiskárně. 

 

Uložení sestavy do souboru 
Vedle vytištění můžete zobrazenou sestavu i uložit do textového 
souboru pro pozdější zpracování. V takovém případě klikněte 
v okně se zobrazenou sestavou na tlačítko s všeříkajícím popisem 
Uložit do souboru. Otevře se okno pro zadání cesty a názvu sou-
boru, do něhož se sestava uloží. Po zadání obého klikněte na tla-
čítko Uložit. Sestava bude uložena do textového souboru 
s příponou .txt. Jednotlivé sloupce jsou v souboru odděleny tabulá-
torem. 
 

Změna vzhledu sestavy 
Vizáž vytvořené sestavy můžete i změnit k obrazu svému. V okně 
sestavy k tomu slouží tlačítko Písmo, Barva a Uložit jako vý-
chozí. 

Kliknutím na tlačítko Písmo otevřete okno pro nastavení paramet-
rů písma, kterým je celá sestava vypsána.  

V okně si můžete nastavit font (v seznamu Písmo), Řez písma, 
Velikost i Styl (přeškrtnuté nebo podtržené písmo). Zobrazování 
národních nebo speciálních znaků můžete upravit výběrem nasta-
vení v seznamu Skript. V poli Ukázka uvidíte vždy po změně na-
stavení, jak bude písmo v sestavě vypadat. Pokud se vám aktuální 
nastavení líbí, potvrďte jej kliknutím na OK. Celá aktuálně zobra-
zená sestava bude vypsána písmem s novým nastavením. 
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Tlačítkem Barva v okně sestavy otevřete okno Výběr obarvení. 
Slouží ke změně barvy písma i podkladu sestavy.  

 

V levém panelu vyberte barvu písma, kterým má být sestava vy-
psána, v pravém panelu pak barvu pozadí. V poli u spodního okra-
je okna uvidíte vždy po změně náhled barvené kombinace písma a 
pozadí tak, jak bude v sestavě vypadat. Nové nastavení potvrďte 
tlačítkem OK. 

Jak změna nastavení parametrů písma, tak i změna jeho barvy a 
barvy pozadí se ihned po potvrzení promítne do aktuální sestavy, 
příp. náhledu tiskové sestavy, budete-li sestavu tisknout. Zavře-
ním okna se sestavou nové nastavení písma a barev ztratíte, po-
kud i ho neuložíte jako implicitní. Toho dosáhnete kliknutím na 
tlačítko Uložit jako výchozí v okně sestavy. Potom se jako vý-
chozí zapíše aktuální nastavení písma a barev, tedy to, co zrovna 
vidíte na obrazovce. Všechny v budoucnu vytvářené sestavy budou 
používat právě toto nastavení. 
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Sestava Audit 
Sestavou Audit se vytváří přehled o činnostech jednotlivých operá-
torů v programu SKYLA Pro II. Kromě toho může obsahovat i zá-
znamy o akcích, které vykonal nebo zaznamenal sám program 
(výpadky komunikace s jednotkami, automaticky spouštěné  zálo-
hování apod.) V podstatě jde o filtrovaný přehled Auditu, jehož zá-
znamy jsou filtrovány podle data a času, jména operátora nebo 
jeho profilu oprávnění. 
 
 

Nastavení sestavy 
Sestavu auditu otevřete dvojím způsobem – buď v menu Sestavy 
klikněte na tlačítko Audit nebo v otevřeném okně auditu klikněte 
na ikonku Tisk. Zobrazí se okno pro nastavení parametrů filtru se-
stavy. 

 

1. Nastavení datového rozpětí 

V řádcích Od a Do nastavte data a časy ohraničující interval, 
z něhož chcete záznamy vypsat. Data můžete zadávat buď ručně 
z klávesnice nebo, po kliknutí na tlačítko se šipkou, nastavit den, 
měsíc a rok pomocí vestavěného kalendáře. 

Nastavení vám mohou urychlit tlačítka rozmístěná kolem polí pro 
zadání data a času. Jejich funkce je následující: 

 

podle reálných 
dat 

v polích Od a Do nastaví data i časy tak, aby 
představovaly maximální rozpětí záznamů 
v auditu – tedy pole Od bude vyplněno časem 
úplně prvního záznamu, pole Do pak časem 
posledního záznamu v auditu 

dnes pole Od i Do vyplní dnešním datem 

den 
pole Do vyplní stejným dnem, jaký je nastaven 
v poli Od – nastaví rozpětí jediného dne 

týden 

pole Od vyplní prvním dnem týdne, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem týdne, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

viz příklad níže 

měsíc 

pole Od vyplní prvním dnem měsíce, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem měsíce, do ně-
hož spadá právě nastavené datum v řádku Od 
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rok 

pole Od vyplní prvním dnem roku, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem roku, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

min čas vedle pole Od nastaví na 0:00:00 

max čas vedle pole Do nastaví na 23:59:59 
 

Příklad využití tlačítka týden:  

Tlačítko týden (podobně jako tlačítka pro den, měsíc nebo rok) 
vám rychle a na jediné kliknutí nastaví údaje v polích Od a Do na 
požadované rozpětí, v tomto případě  jednoho týdne, vždy od pon-
dělí do neděle. Určujícím prvkem je datum právě nastavené v poli 
Od. Např. máte v tomto poli právě nastaveno datum 15. ledna 
2003, což je středa, a v poli Do datum 31. ledna 2003. Po kliknutí 
na tlačítko týden se údaj v Od změní na 13. ledna 2003  - pondělí 
– a hodnota v poli Do na 19. ledna 2003, což je neděle. Velice 
rychle tak máte vybrán úsek přesně jednoho týdne, od pondělí do 
neděle. 

 

2. Výběr operátorů 

Jakmile máte nastaveno datové a časové rozpětí, můžete filtr se-
stavy auditu ještě zúžit na vybrané operátory. K dispozici máte 
dvě možnosti nastavení: 

• podle jména – ve výběrovém seznamu vyberte jednoho operá-
tora, jehož akce budete chtít na obrazovce v sestavě vidět 

možnost [Všichni operátoři] zahrne do sestavy akce všech ope-
rátorů, položka <System> () pak představuje akce komunikač-
ního nebo datového serveru, např. detekce výpadků 
komunikace s jednotkami. automatické zálohování apod. 

• podle profilu – v seznamu pod tlačítkem vyberte jeden profil; 
sestava pak bude zahrnovat akce všech operátorů, kteří mají 
tento profil přidělen 

volba [Operátoři všech profilů] opět znamená výběr všech ope-
rátorů 

 

3. Zobrazení sestavy 

Nakonec klikněte na tlačítko Zobrazit sestavu. Otevře se okno se 
všemi záznamy vyhovujícími nastavenému filtru sestavy. Se zob-
razenou sestavou můžete dále pracovat postupy uvedenými v ka-
pitole Společné ovládací prvky sestav. 

 
 

Pro zobrazení sestavy musíte mít na počítači nainstalovánu stránkovou tis-
kárnu. Pro sestavu auditu a historie doporučujeme mít na tiskárně nastaven 
tisk na šířku – sestavy obsahují větší počet sloupců a při tisku na výšku ne-
musí být všechny zobrazeny. 
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Sestava Historie 
Sestava Historie vytváří přehled o událostech, k nimž v systému 
došlo. Tento přehled je možné prakticky libovolně filtrovat; operá-
tor si může filtr sestavy nastavit tak, aby výpis obsahoval jen vy-
brané typy událostí z konkrétního časového rozsahu a spojené se 
všemi nebo konkrétními osobami (ať už podle jména, přiřazené 
přístupové úrovně nebo oddělení, pod nějž spadají). 
 

Nastavení sestavy  
Sestavu historie otevřete dvojím způsobem – buď v menu Sestavy 
klikněte na tlačítko Historie nebo v otevřeném okně historie klik-
něte na ikonku Tisk. Zobrazí se okno pro nastavení parametrů fil-
tru sestavy. 

 
 
1. Nastavení datového rozpětí 

V řádcích Od a Do nastavte data a časy ohraničující interval, 
z něhož chcete události vypsat. Data můžete zadávat buď ručně 
z klávesnice nebo, po kliknutí na tlačítko se šipkou, nastavit den, 
měsíc a rok pomocí vestavěného kalendáře. 

Nastavení vám mohou urychlit tlačítka rozmístěná kolem polí pro 
zadání data a času. Jejich funkce je následující: 

 

podle reálných 
dat 

v polích Od a Do nastaví data i časy tak, aby 
představovaly maximální rozpětí událostí 
v historii – tedy pole Od bude vyplněno časem 
úplně prvního záznamu, pole Do pak časem 
posledního záznamu v tabulce Historie 

dnes pole Od i Do vyplní dnešním datem 

den 
pole Do vyplní stejným dnem, jaký je nastaven 
v poli Od – nastaví rozpětí jediného dne 
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týden 

pole Od vyplní prvním dnem týdne, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem týdne, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

viz příklad níže 

měsíc 

pole Od vyplní prvním dnem měsíce, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem měsíce, do ně-
hož spadá právě nastavené datum v řádku Od 

rok 

pole Od vyplní prvním dnem roku, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem roku, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

min čas vedle pole Od nastaví na 0:00:00 

max čas vedle pole Do nastaví na 23:59:59 

 

Příklad využití tlačítka týden:  

Tlačítko týden (podobně jako tlačítka pro den, měsíc nebo rok) 
vám rychle a na jediné kliknutí nastaví údaje v polích Od a Do na 
požadované rozpětí, v tomto případě  jednoho týdne, vždy od pon-
dělí do neděle. Určujícím prvkem je datum právě nastavené v poli 
Od. Např. máte v tomto poli právě nastaveno datum 15. ledna 
2003, což je středa, a v poli Do datum 31. ledna 2003. Po kliknutí 
na tlačítko týden se údaj v Od změní na 13. ledna 2003  - pondělí 
– a hodnota v poli Do na 19. ledna 2003, což je neděle. Velice 
rychle tak máte vybrán úsek přesně jednoho týdne, od pondělí do 
neděle. 

 
2. Výběr osob 

V poli Výběr osob podle vyberte kritérium a položku (ze seznamu 
napravo od výběrových tlačítek), podle níž budou filtrovány zá-
znamy z historie: 

jména 

Nechte Všechny osoby, pokud chcete vypsat tzv. 
osobní události (příchody, odchody, neplatné čas. 
zóny apod.) pro všechna jména zapsaná 
v tabulce Osoby, nebo vyberte konkrétní jméno. 
Potom bude sestava obsahovat osobní události 
jen pro tuto osobu. 

přístupové 
úrovně 

Vyberte jednu z vytvořených přístupových úrovní 
– sestava bude zahrnovat z osobních událostí jen 
ty, které se týkají osob s touto přístup. úrovní. 

oddělení 
Výběrem jedné z nabízených položek zúžíte se-
znam osobních událostí jen na osoby spadající 
pod vybrané oddělení. 

 



Zobrazování a zpracování dat                                191 

 

 Z
o
b
ra
zo
v
á
n
í 
a
 z
p
ra
co
v
á
n
í 

 

Sestava Historie pracuje s tzv. osobními a neosobními událostmi. Osobní 
události jsou všechny ty, které se dají přiřadit konkrétní osobě (nebo přes-
něji konkrétní kartě): 

� příchod (Karta OK – příchod) 
� odchod (Karta OK – odchod) 
� špatná časová zóna 
� odemknutí prvním příchodem (první uživatel odemkne) 
� přepínací režim / časovač – zapnuto 
� přepínací režim / časovač – vypnuto 

Neosobní jsou všechny ostatní události, u nichž není možno určit, kdo je 
vyvolal (stisky odchodového tlačítka, čtení neznámých karet, poplachy na 
smyčkách apod.) 

 
Pokud chcete dále nastavit, ze kterých jednotek a jaké typy udá-
lostí se mají v sestavě zobrazit, klikněte na záložku Další. 

 

3. Výběr jednotek a událostí 

V panelu Jednotky v levé části okna dále zaškrtněte políčka u 
těch jednotek, z nichž se mají události vypisovat. Pro vytvoření se-
stavy musí být vybrána alespoň jedna jednotka. U každé je navíc 
uvedeno, do které lokality patří. 

V dalších dvou panelech – Osobní události a Neosobní události 
– zaškrtnutím políček označte všechny typy akcí, které má výpis 
historie obsahovat. Jednoduše si tak můžete zúžit výběr tak, aby 
obsahoval pouze to, co chcete vidět.  
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Ve všech třech výše uvedených panelech můžete pro zrychlení 
práce s položkami využít tlačítka pro zaškrtnutí všech položek, zru-
šení zaškrtnutí všech položek a invertování výběru. Pole Počet 
ukazuje vždy aktuální počet vybraných položek. 

 

4. Zobrazení sestavy 

Nakonec klikněte na tlačítko Zobrazit sestavu. Otevře se okno se 
všemi událostmi vyhovujícími nastavenému filtru sestavy. Se zob-
razenou sestavou můžete dále pracovat postupy uvedenými v ka-
pitole Společné ovládací prvky sestav. 

 
 

Vlastním událostem ve výpisu předchází přehled vybraných deníkových pří-
znaků. Ten slouží v případě tisku sestavy jako kontrola typů událostí, které 
seznam obsahuje a které ne. Bez tohoto přehledu by po delším čase nebylo 
možno určit, zda je výpis historie za zvolený časový úsek kompletní nebo zda 
byly některé události odfiltrovány. 

 
 

Pro zobrazení sestavy musíte mít na počítači nainstalovánu stránkovou tis-
kárnu. Pro sestavu auditu a historie doporučujeme mít na tiskárně nastaven 
tisk na šířku – sestavy obsahují větší počet sloupců a při tisku na výšku ne-
musí být všechny zobrazeny. 
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Sestava Docházka 
Pokud chcete v programu SKYLA Pro II zpracovávat velice jedno-
duchým způsobem docházku zaměstnanců (pouze prosté příchody 
a odchody, bez zpracování důvodových přerušení), můžete k tomu 
s úspěchem využít sestavu Docházka. 

Pro zpracování příchodů / odchodů z pohledu docházky ale musíte 
mít u příslušného podsystému jednotky nebo docházkového termi-
nálu zatržen příznak Docházková(nastavení příznaku viz str. 28), 
jinak nebudou průchody z tohoto podsystému zahrnovány do zpra-
cování této docházkové sestavy. 

Ve filtru sestavy si můžete vybrat období, za které se má jednodu-
chý docházkový přehled vypsat, dále osoby, které budou do pře-
hledu zahrnuty, a případně i jednotky, z jejichž čteček se mají 
docházkové průchody zjišťovat. Podoba výsledného výstupu pře-
hledu docházky může být ovlivněna ještě dalšími pomocnými vol-
bami. 

 
 

Nastavení sestavy  
Kliknutím na tlačítko Docházka v menu Sestavy otevřete okno 
pro nastavení filtru docházky. 
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1. Nastavení datového rozpětí 

V řádcích Od a Do nastavte data a časy ohraničující interval, 
z něhož chcete události vypsat. Data můžete zadávat buď ručně 
z klávesnice nebo, po kliknutí na tlačítko se šipkou, nastavit den, 
měsíc a rok pomocí vestavěného kalendáře. 

Nastavení vám mohou urychlit tlačítka rozmístěná kolem polí pro 
zadání data a času. Jejich funkce je následující: 

 

podle reálných 
dat 

v polích Od a Do nastaví data i časy tak, aby 
představovaly maximální rozpětí událostí 
v historii – tedy pole Od bude vyplněno časem 
úplně prvního záznamu, pole Do pak časem 
posledního záznamu v tabulce Historie 

dnes pole Od i Do vyplní dnešním datem 

týden 

pole Od vyplní prvním dnem týdne, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem týdne, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

měsíc 

pole Od vyplní prvním dnem měsíce, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem měsíce, do ně-
hož spadá právě nastavené datum v řádku Od 

rok 

pole Od vyplní prvním dnem roku, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem roku, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

 

 

2. Výběr osob 

V poli Výběr osob podle vyberte kritérium a položku (v řádku na-
pravo od výběrových tlačítek), podle níž budou filtrovány události 
pro vytvoření přehledu docházky: 

jména 

Nechte [Všechny osoby], pokud chcete vypsat 
docházku pro všechna jména zapsaná v tabulce 
Osoby, nebo vyberte konkrétní jméno. Potom 
bude sestava obsahovat přehled docházky jen pro 
tuto osobu. 

přístupové 
úrovně 

Vyberte jednu z vytvořených přístupových úrovní 
– sestava bude zahrnovat jen docházku osob 
s touto přístupovou úrovní. 

oddělení 
Výběrem jedné z nabízených položek zúžíte výpis 
docházky jen na osoby spadající pod vybrané 
oddělení. 
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Druhý výběrový seznam v poli Výběr osob podle slouží pro na-
stavení kritéria, podle něhož budou osoby v přehledu tříděny – 
přehled docházky může být setříděn podle jména nebo podle 
osobního čísla osob. 

 

3. Výběr jednotek 

V panelu Jednotky ve spodní části okna dále zaškrtněte políčka u 
těch jednotek, z nichž se mají brát docházková data. Pro vytvoření 
sestavy musí být vybrána alespoň jedna jednotka. U každé je na-
víc uvedeno, do které lokality patří. Výběr vám mohou, jako již 
tradičně, usnadnit tlačítka pro rychlý výběr všech jednotek, zrušení 
jejich označení a invertování výběru jednotek. Pole Počet informu-
je o aktuálním počtu označených jednotek.  

 

4. Možnosti sestavy 
 

Upozornit na neúplná 

data 

dvěma vykřičníky ve výstupním přehledu zvýrazní události, k 
nimž chybí párová událost (např. příchod, po němž nenásle-
doval odchod, ale další příchod); sestava bude obsaho-
vat i popis chybějící události 

Počítání přes půlnoc sestava docházky bude akceptovat pobyt osoby ve sledovaném 
prostoru přes půlnoc (příchod jeden den, odchod druhý den) 

Pobyt přes půlnoc 
připočíst k prvnímu 
dni 

při zatržení bude v kombinaci s předchozí volbou dobu stráve-
nou na pracovišti mezi půlnocí druhého dne a odchodem připo-
čítávat ke dni, kdy byl pobyt (např. noční směna) zahájen 

Zobrazení po dnech 

buď pro každou vypisovanou osobu zobrazí souhrnný přehled 
doby strávené na pracovišti za nastavené období, bez rozdělení 
na dny (volba ne) nebo bude u každé vybrané osoby vypisovat 
časy pro jednotlivé dny zvoleného období a na konci pro kaž-
dou osobu souhrnný hrubý a čistý čas za nastavené období 
(volba ano) 

Bez průchodů nebude v sestavě vypisovat jednotlivé příchody / odchody do 
sledované oblasti 

První a poslední 
průchod za den 

u každého vypisovaného dne zobrazí detail prvního a 
posledního průchodu v tomto dni 

Všechny průchody podrobně zobrazí všechny průchody přes příchodové a 
odchodové čtečky pro každý zobrazovaný den 

Zobrazit všechny 
dny období 

vypíše detaily ke každému dni sledovaného období, i 
když neobsahují pro dotyčnou osobu žádný průchod 

Součty za období 
na konci výpisu každého zaměstnance v sestavě uvede 
souhrnný hrubý čas a čistý čas za všechny nastavené 
dny 
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5. Zobrazení sestavy 

Sestavu si můžete zobrazit na obrazovce (tlačítko Zobrazit se-
stavu) nebo ji nechat exportovat do externího textového souboru 
(tlačítko Exportovat CSV). Ve druhém případě si můžete vybrat, 
co všechno má exportovaná sestava obsahovat: 

� souhrnný přehled docházky pro zaměstnance za vybrané ob-
dobí (docházka celkem za období) 

� podrobný rozpis docházkových dat za jednotlivé vybrané dny 
(docházka za jednotlivé dny) 

� průchody zaměstnanců přes sledované čtečky (průchody) 

Se zobrazenou sestavou můžete dále pracovat postupy uvedenými 
v kapitole Společné ovládací prvky sestav. 

 
 

Sestava Přehledy 
Sestava Přehledy slouží, jak název napovídá, pro vytvoření struč-
ného přehledu o akcích spojených s průchody osob. Pomocí ní mů-
žete vcuku letu zjistit, ve kterých dnech byl zaměstnanec přítomen 
v objektu, příp. kdy poprvé do objektu přišel a kdy naposledy ode-
šel. 

Při vytváření sestavy si můžete vybrat jeden ze tří způsobů vzá-
jemného přiřazení dnů a osob. 
 
 

Nastavení sestavy 
Kliknutím na tlačítko Přehledy v menu Sestavy otevřete okno pro 
nastavení filtru přehledů.  
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1. Nastavení datového rozpětí 

V řádcích Od a Do nastavte data a časy ohraničující interval, 
z něhož chcete události kontrolovat. Data můžete zadávat buď 
ručně z klávesnice nebo, po kliknutí na tlačítko se šipkou, nastavit 
den, měsíc a rok pomocí vestavěného kalendáře. 

Nastavení vám mohou urychlit tlačítka rozmístěná kolem polí pro 
zadání data a času. Jejich funkce je následující: 

 

podle reálných 
dat 

v polích Od a Do nastaví data i časy tak, aby 
představovaly maximální rozpětí událostí 
v historii – tedy pole Od bude vyplněno časem 
úplně prvního záznamu, pole Do pak časem 
posledního záznamu v tabulce Historie 

dnes pole Od i Do vyplní dnešním datem 

týden 

pole Od vyplní prvním dnem týdne, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem týdne, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

měsíc 

pole Od vyplní prvním dnem měsíce, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem měsíce, do ně-
hož spadá právě nastavené datum v řádku Od 

rok 

pole Od vyplní prvním dnem roku, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

pole Do vyplní posledním dnem roku, do něhož 
spadá právě nastavené datum v řádku Od 

 

2. Výběr osob 

V poli Výběr osob podle vyberte kritérium a položku (v řádku na-
pravo od výběrových tlačítek), podle níž budou filtrovány události 
pro vytvoření požadovaného přehledu: 

jména 

Nechte [Všechny osoby], pokud chcete vypsat 
přehled pro všechna jména zapsaná v tabulce 
Osoby, nebo vyberte konkrétní jméno. Potom 
bude sestava obsahovat záznamy jen pro tuto 
osobu. 

přístupové 
úrovně 

Vyberte jednu z vytvořených přístupových úrovní 
– sestava bude zahrnovat jen přehled průchodů 
osob s touto přístupovou úrovní. 

oddělení Výběrem jedné z nabízených položek zúžíte výpis 
jen na osoby spadající pod vybrané oddělení. 
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3. Výběr typu přehledu 

Jako poslední krok v nastavení filtru vyberte jednu z možností 
v poli Typ přehledu: 

 

První a po-
slední událost 
osoby za den 

U každého jména vypsaného v přehledu bu-
dou uvedena všechna data spadající do inter-
valu nastaveného v řádcích Od a Do, kdy 
byla pro jméno zaznamenána nějaká událost, 
a pro každý z těchto dnů čas a popis první a 
poslední zaznamenané události. 

Přiřazení dnů 
k osobám 

Stručnější obdoba předchozího – sestava bu-
de obsahovat seznam vybraných jmen, u 
každého budou uvedeny dny, ve kterých byla 
pro konkrétní jméno zaznamenána nějaká 
událost (bez času a její specifikace). V pod-
statě tyto vypsané dny znamenají jediné – 
osoba byla během nich v objektu. 

Přiřazení osob 
ke dnům 

Opak předchozího – sestava bude obsahovat 
seznam dnů a u každého jména osob, které 
v konkrétní den vygenerovaly nějakou udá-
lost. 

 

4. Zobrazení sestavy 

Sestavu vytvoříte a otevřete kliknutím na tlačítko Zobrazit sesta-
vu. Se zobrazenou sestavou můžete dále pracovat postupy uvede-
nými v kapitole Společné ovládací prvky sestav. 
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Sestava Přítomnost 
Sestava Přítomnost je nástrojem, který uživateli nabízí rychlý pře-
hled o tom, které dny vybraného měsíce bylo u jednotlivých osob 
na některé ze čteček zaznamenáno čtení karty a kdy tedy osoby 
byly ve sledovaném prostoru (např. v zaměstnání) přítomny. 
 
 

Nastavení sestavy 
Kliknutím na tlačítko Přítomnost v menu Sestavy otevřete okno 
pro nastavení parametrů sestavy. 

 

 
 
1. Výběr měsíce pro přehled 

V poli Výběr měsíce nastavte pomocí šipek měsíc a rok, pro který 
chcete přehled přítomnosti sestavit. Ke změně aktuálních údajů 
využijte šipky v pravé části editačního řádku. 

 

2. Výběr osob 

V poli Výběr osob podle vyberte kritérium a položku (v řádku na-
pravo od výběrových tlačítek), podle níž budou filtrovány události 
pro vytvoření požadovaného přehledu: 

jména 

Nechte [Všechny osoby], pokud chcete vypsat 
přehled přítomnosti pro všechna jména zapsaná 
v tabulce Osoby, nebo vyberte konkrétní jméno. 
Potom bude sestava obsahovat záznamy jen pro 
tuto osobu. 

přístupové 
úrovně 

Vyberte jednu z vytvořených přístupových úrovní 
– sestava bude zahrnovat jen přehled průchodů 
osob s touto přístupovou úrovní. 

oddělení 
Výběrem jedné z nabízených položek zúžíte výpis 
přehledu jen na osoby spadající pod vybrané od-
dělení. 
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3. Zobrazení sestavy 

Sestavu vytvoříte a otevřete kliknutím na tlačítko Zobrazit sesta-
vu.  

V sestavě budou v záhlaví tabulky vypsány dny vybraného měsíce 
– každý den pouze svou poslední číslicí. Řádky tabulky pak před-
stavují jednotlivé osoby a křížky ve sloupcích dní pak přítomnost 
v objektu. Chcete-li zjistit, jestli dotyčný pracovník byl v konkrétní 
den v zaměstnání přítomen, najděte průsečík řádku s jeho jménem 
a sloupce s vybraným dnem. Zůstane-li vám na průsečíku pod prs-
tem (resp. kurzorem myši) znak „X“, potom v objektu přítomen 
byl. Znak „-“ znamená nepřítomnost. 

Se zobrazenou sestavou můžete dále pracovat postupy uvedenými 
v kapitole Společné ovládací prvky sestav. 
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Sestava Tabulky 
Sestava Tabulky se od předcházejících sestav trošku liší. Zatímco 
dříve uvedené sestavy zobrazovaly nějaký zpracovaný výtah audi-
tu nebo historie (tedy tabulek, které se v aktivním systému „samy“ 
mění), sestava Tabulky prezentuje pouze statický obsah jednotli-
vých tabulek. Můžete ji proto využít např. k vyexportování zázna-
mů jednotlivých tabulek pro následné zpracování v jiném 
programu. 

Sestava může obsahovat libovolnou kombinaci následujících tabu-
lek: Časové zóny, Lokality, Jednotky, Přístupové úrovně, Oddělení, 
Osoby a Svátky. Pro každou z nich si můžete vybrat kritérium, 
podle něhož budou záznamy z tabulky v sestavě setříděny. 

 

Nastavení sestavy 
Kliknutím na tlačítko Tabulky v menu Sestavy se otevře okno pro 
výběr tabulek a nastavení třídicích kritérií. 

 
 
Zatrhněte políčka u těch tabulek, jejichž obsah chcete v sestavě 
mít zobrazen. 

U každé z takto označených tabulek si ve výběrovém řádku na-
stavte kritérium, podle kterého budou záznamy z příslušné tabulky 
ve výsledné sestavě setříděny. U jednotlivých tabulek máte 
k dispozici tyto možnosti: 

 
Časové zóny Název; Začátek; Konec 

Lokality Název; COM port; IP adresa 

Jednotky Lokalita, název; Lokalita, adresa; Název; 
Typ, název 

Přístupové úrov-
ně 

Název 
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Oddělení Název 

Osoby 
Jméno; Číslo karty; Osobní číslo; Oddělení, 
jméno; Oddělení, osobní číslo; Přístupová 
úroveň, jméno; Platnost od; Platnost do 

Svátky Datum; Název 

 

 

Zobrazení sestavy 

Po kliknutí na tlačítko Zobrazit sestavu se vytvoří a otevře sesta-
va s aktuálním obsahem všech vybraných tabulek.  

Se zobrazenou sestavou můžete dále pracovat postupy uvedenými 
v kapitole Společné ovládací prvky sestav. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Kapitola IX 

Servisní nástroje 
 
 

Import a export dat 

Zálohování databáze 

Obnovení databáze ze zálohy 

Hromadné přidání osob 

Mapování sběrnic 

Parametry jednotek 

Reinicializace komunikačního serveru 

Reset anti-passbacku 
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Import a export dat 
 
Menu Import a export dat v sobě skrývá několik utilit pro přesun 
dat do a z programu SKYLA Pro II. V tomto menu najdete nástroje 
pro  

� ručně i automaticky spouštěný export docházkových dat do 
programu PowerKey, 

� import záznamů do tabulky Osoby z externího textového 
souboru, 

� export osob do externího textového souboru. 

 

 

Export docházkových dat do PowerKey 
Tento export využijete pouze pokud budete docházková data zpra-
covávat v programu PowerKey. V případě, že zpracování docház-
kových dat neprovádíte vůbec nebo k němu využíváte programu 
Docházka, nebudete mít pro vás tento nástroj asi žádné kouzlo a 
nevyužijete jej. 

Exportem docházkových dat se vytvářejí soubory, se kterými ná-
sledně pracuje program Power Key. SKYLA Pro II při vytváření ex-
portních souborů prochází všechny zaznamenané události a vybírá 
z nich ty, kterých se zpracování docházky týká – příchody, odcho-
dy a všechny docházkové důvody. Pro každý den tak vytváří SKY-
LA Pro II samostatný soubor pojmenovaný rrrrmmdd.dat , kde 
rrrr je čtyřčíslí představující rok, mm měsíc a dd den. Data 
v těchto denních souborech jsou šifrovaná, aby je nebylo možné 
jednoduše měnit. 

Exportní docházkové soubory můžete vytvořit v kterémkoliv oka-
mžiku pomocí manuálního exportu nebo je nastavením automatic-
kého exportu nechat program automaticky vytvářet každý den 
v definovaném čase. Všechny tyto exportní soubory se ukládají do 
nastaveného adresáře, odkud je následně načítá program Power-
Key. 

 
 

Manuální export do PowerKey 
Okno pro spuštění manuálního exportu docházky otevřete pomocí 
položky Import/export dat v menu Servis, prvky pro export se 
skrývají na záložce Docházka. 
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Manuální export docházky používá pouze dva nastavovací prvky – 
pro první a poslední den intervalu, za nějž má být export docházky 
proveden. Tato data nastavte v polích za období od a do. Nasta-
vit data můžete buď pomocí vestavěného kalendáře (po kliknutí na 
šipku v pravé části editačního řádku) nebo označením pozice dne, 
měsíce, příp. roku a „listování“ pomocí šipky nahoru a dolů. 
Poslední den intervalu může být nastaven maximálně na včerej-
šek, za dnešní den export provádět nemůžete.  

Po nastavení datového rozpětí klikněte na tlačítko Spustit export. 
Otevře se okno Výběr adresáře pro nastavení cesty, kam má být 
exportní souboru uložen. 
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V adresářovém stromu nastavte a označte adresář, kam má být 
export proveden, a klikněte na tlačítko OK. Úspěšné vytvoření 
souboru bude potvrzeno informačním oknem.  

Exportní soubor bude obsahovat data ze všech docházkových ter-
minálů DT2000 SA, pokud u nich nebylo zrušeno nastavení jako 
docházkových, a ze všech podsystémů jednotek HUB Pro, které 
byly nastaveny jako docházkové (viz kapitolu o nastavení jednotek 
na str. 85). 

 

Pokud v cílovém adresáři už existuje soubor za některý z dnů nastaveného in-
tervalu, nebude se přepisovat! Jako úspěšný označí SKYLA Pro II i export, 
který skončí přeskočením vytvoření souboru za některý den, protože pro něj 
už exportní soubor existuje. 

 

 
Automatický export do PowerKey 

Pokud chcete, aby program SKYLA Pro II generoval exportní sou-
bory s docházkou automaticky, bez zásahu operátora, můžete vy-
užít nástroje pro tzv. automatický export. Potom se bude vytváření 
exportních souborů s přehledem docházky zaměstnanců spouštět 
denně v nastavený čas a vždy bude se generovat soubor za uply-
nulý den, tedy včerejšek. 

Nastavení automatického exportu otevřete výběrem položky Im-
port/export dat v menu Servis, prvky pro nastavení najdete na 
záložce Docházka. 

 

Pro povolení automatického exportu docházky zaškrtněte checkbox 
Povolit automatický export. Tím se zpřístupní pole pro zadání 
adresáře a času.  



208                        SKYLA Pro II - uživatelský manuál 

 

Do editačního řádku zadejte adresář, do něhož se mají exportní 
soubory ukládat. Zadat jej můžete buďte ručně zápisem do řádku 
nebo kliknutím na tlačítko se třemi tečkami napravo od řádku. Tím 
se otevře okno Výběr adresáře, v němž rozklikněte adresářovou 
strukturu, až se objeví požadovaný adresář a ten označte. Výběr 
potvrďte tlačítkem OK; vybraná cesta se přepíše do editačního 
řádku.  

Nakonec nastavte čas, kdy mají být exportní soubory každý den 
generovány. Změnu času provedete kliknutím na číslici hodin, 
resp. minut a změnou buď ručním zadáním nového údaje nebo kli-
káním na šipky nahoru a dolů vedle pole. 

Pokud jsou všechny parametry nastaveny k vaší plné spokojenosti, 
zapište nové nastavení do databáze kliknutím na tlačítko Uložit 
nové nastavení. Od nynějška se bude na serveru v nastavený čas 
v zadané složce vytvářet exportní soubor s přehledem docházky za 
včerejší den. 

 

Správné provádění automatického exportu docházky je závislé na činnosti 
služeb SkylaTimerService a SkylaDataService. Pokud tyto služby v operačním 
systému nepoběží, nebude se automatický export správně spouštět a prová-
dět. Stejně tak k vytvoření exportního souboru v nastavený čas nedojde, ne-
bude-li s komunikačním serverem komunikovat některá z jednotek 
označených jako docházkové. Vytvoření exportního souboru bude možné až 
po obnovení komunikace všech takových jednotek se serverem.  
Pro vlastní provedení zápisu exportního souboru do nastaveného adresáře 
musí být u vybraného adresáře v operačním systému nastaveno právo zápisu 
pro službu Local System, jinak export docházky skončí chybou.  

 
 
 

Export osob do PowerKey 
Export osob je nástrojem pro usnadnění konfigurace programu pro 
zpracování docházky PowerKey. Ten musí mít pro správnou činnost 
nastaveny u osob stejné základní parametry jako SKYLA Pro II. 
Aby nebylo nutné zadávat tytéž údaje do dvou programů dvakrát, 
můžete jednou vytvořenou databázi osob exportovat do textového 
souboru ve formátu, s nímž pracuje program PowerKey. V něm 
pak jednoduchou operací tato data importujete.  
 

Data můžete do obou programů zadávat i odděleně. Spojovacím prvkem mezi 
databázemi osob v programu SKYLA Pro II a PowerKey je osobní číslo – i 
kdyby byla jména osob zadána na obou místech jinak, bude program Power-
Key přiřazovat docházkové události správným osobám, pokud jsou osobní čís-
la zadána na obou místech stejně. 

 

1. V menu Servis klikněte na Import/export dat. V otevřeném 
okně vyberte záložku Osoby. Na ní klikněte na tlačítko Spus-
tit v poli Export osob do PowerKey. 
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2. Otevře se okno Výběr souboru pro export. V něm nastavte 
cestu a jméno souboru, do něhož chcete údaje o osobách ulo-
žit. Soubor vytvoříte kliknutím na tlačítko Uložit. Úspěšné vy-
tvoření souboru s daty pro PowerKey program potvrdí 
informačním oknem. 

 
Každé osobě odpovídá v souboru jeden řádek s následující struktu-
rou: 

osobní číslo;jméno;p říjmení;titul; číslo odd ělení 

Příklad souboru s exportem osob: 

10786;Petr;Charvát;Ing.;6; 
10975;Petr;Dan ěk;Mgr.;4; 
10873;Milada;Fiedlerová;;3; 
10872;Jana;Honsová;;1; 
10868;Urban;Horní ček;;6; 
10787;Jan;Jetel;;2; 
10867;Pavel;Jonáš;Ing.;2; 
10789;Eva;Malinová;;3; 
10869;Vladimír;Malý;;1; 
10871;Lucie;Mistrová;;3; 
10788;Jana;Nová;;1; 
10865;Lada;N ěmcová;Mgr.;2; 
10870;Ji řina;Poled ňáková;;3; 
10866;Lenka;Polesná;;1; 
10974;Robert;Su čík;;2; 
 

SKYLA Pro II přiřazuje jednotlivým oddělením čísla, kterými je pro program 
PowerKey identifikuje. Pokud chcete mít osoby v prostředí PowerKey zařaze-
ny ve stejných odděleních (střediscích), vytvořte nejprve v PowerKey tato od-
dělení ručně a nastavte jejich názvy a hlavně čísla podle názvů a čísel 
v souboru s exportem osob.  
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V kapitole Uživatelské rozhraní – Menu Tabulky – Osoby – Export osob byl 
popsán export obsahu databáze osob do externího textového souboru. Nejde 
však stejnou operaci jako výše popsaný export do Power Key; oba dva vytvá-
řejí textové soubory, ale s rozdílnou strukturou i použitím. 

 
 
 
 

Nastavení programu PowerKey pro zpracování 
docházky 

Před tím, než budete moci exportovat docházkové události do pro-
gramu PowerKey a zpracovávat je, musíte provést úvodní nasta-
vení parametrů PowerKey. Při nastavování postupujte podle 
následujících bodů: 
 

1. V menu Nastavení docházky otevřete okno Typy registrací. 
Zkontrolujte, zda máte v seznamu uvedeny následující do-
cházkové registrace, chybějící případně doplňte. Názvy jednot-
livých registrací si můžete zvolit i jiné (ve druhém sloupci je 
uveden typ průchodu). 

 
Typ registrace směr průchodu 
Příchod příchod 
Odchod odchod 
Odchod na dovolenou odchod 
Odchod k lékaři odchod 
Odchod na nemoc odchod 
Odchod na OČR odchod 
Odchod na služební cestu odchod 
Odchod na oběd odchod 
Příchod z dovolené příchod 
Příchod od lékaře příchod 
Příchod z nemoci příchod 
Příchod z OČR příchod 
Příchod ze služební cesty příchod 
Příchod z oběda příchod 

 

2. V menu Konfigurace – Globální vlastnosti – Ostatní na-
stavení zadejte jako Technickou základnu volbu Galaxy 
(Tegal) a klikněte na tlačítko Ulož. 

3. V menu Technická správa otevřete položku Technické pro-
středky. Klikněte na ikonu Přidej jednotku a na záložce Na-
stavení vyberte typ Spojovací modul TEGAL. V řádku Cesta 
k datovým souborům musíte nastavit cestu k adresáři, do 
něhož se bude provádět export docházkových dat ze SKYLY 
Pro II. Na záložce Popis zatrhněte políčko Aktivní jednotka. 
Nastavení spojovacího modulu ukončete tlačítkem Ulož. 
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4. Při kurzoru nastaveném na řádek spojovacího modulu Tegal 
klikněte na ikonu Přidej jednotku. Pokud nevyhovuje předna-
stavený název na záložce Popis, upravte jej. Zatrhněte políčko 
Aktivní jednotka. Na záložce Nastavení zadejte Adresu do-
cházkového terminálu. Tato adresa se musí shodovat 
s adresou nastavenou pro příslušný docházkový terminál ve 
SKYLE Pro II. Logický význam průchodů nastavte na Příchod 
– odchod. Nastavení ukončete kliknutím na Ulož. Stejným 
způsobem zadejte i ostatní docházkové terminály, pokud jsou 
v systému použity 

5. Klikněte na ikonu Docházkové terminály v menu Technická 
správa. V otevřeném okně pak na ikonu Přidej terminál; 
v okně Přidávání dveřních jednotek vyberte docházkový 
terminál a klikněte na tlačítko Přidej a následně na tlačítko 
Zavři. Na záložce Registrace nastavte do jednotlivých řádků 
typy registrací podle následující tabulky (pokud budete zpraco-
vávat pouze docházkové odchody a jeden univerzální příchod, 
zadejte pouze registrace č. 1 ÷ 9): 

 
č. reg. Příchod Odchod 

1  Odchod na oběd 
2  Odchod k lékaři 
3  Odchod na služ. cestu 
4  (F1 - odchod) 
5 Příchod  
6  Odchod 
7  Odchod na OČR 
8  Odchod na nemoc 
9  Odchod na dovolenou 
10  (F2 – odchod) 
11 Příchod z oběda  
12 Příchod od lékaře  
13 Příchod ze služ. cesty  
14 (F1 – příchod)  
15 Příchod z OČR  
16 Příchod z nemoci  
17 Příchod z dovolené  
18 (F2 – příchod)  

 
Šedě podbarvené řádky jsou uživatelsky definovatelné do-
cházkové důvody; pokud je nebudete využívat, tato čísla re-
gistrací nevyplňujte.  
 

Čísla registrací uvedená na obrázku na záložce Náhled  v okně Docházkové 
terminály  neodpovídají přesně skutečnosti. Nastavení typů příchodů a od-
chodů proto proveďte podle předcházející tabulky. 

 

6. Po nastavení registrací na všech použitých docházkových ter-
minálech okno zavřete tlačítkem Ulož. 
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7. Nakonec v menu Personální správa – Osobní údaje vytvoř-
te střediska se stejnými čísly, s jakými pracuje SKYLA Pro II. 
Poté zadejte osoby a jejich personální údaje nebo tato data 
naimportujte z textového souboru vytvořeného postupem 
v předcházející kapitole Export osob: otevřete okno Perso-
nální databáze, klikněte na tlačítko Menu a z otevřené na-
bídky vyberte příkaz Import dat. V zobrazeném dialogu 
nastavte cestu k textovému souboru s osobními údaji a klikně-
te na tlačítko Použij. Následné dialogové okno potvrdí, zda 
byla data načtena úspěšně. 

 

Čísla středisek (oddělení), která používá SKYLA Pro II, zjistíte z vytvořeného 
textového souboru s exportem osob.  

 
 
 

 
 

Import osob z textového souboru 
Pokud chcete do tabulky Osoby přidat větší množství osob najed-
nou s individuálním nastavením každého záznamu, můžete využít 
funkce pro import osob. Importem se najednou přenášejí všechny 
údaje o osobách z externího textového souboru do tabulky Osoby. 

Detailní popis postupu při importu osob z externího textového sou-
boru najdete v kapitole Nastavení systému – Menu Tabulky - Oso-
by – Import osob na str. 129. 

 
 
 

Export osob do textového souboru 
Export osob je nástroj s opačnou funkcí než má Import – jeho úko-
lem je vytvoření externího souboru se záznamy o všech osobách. 
Tento soubor pak můžete použít v externím programu pro další 
zpracování nebo kompletní tabulku s osobami naimportovat do ji-
ného systému. 

Detailní popis postupu při exportu osob do externího textového 
souboru najdete v kapitole Nastavení systému – Menu Tabulky - 
Osoby – Export osob na str. 132. 
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Zálohování databáze 
 
Zálohování databáze je operace, kterou se provádí vytváření zá-
ložního souboru databáze – jakési kopie aktuálně používané data-
báze. V běžném provozu zálohu možná příliš nedoceníte, její 
hodnota se ovšem prudce zvýší v případě, kdy dojde ke ztrátě ne-
bo jakémukoliv poškození pracovního souboru s databází. 

Ve skutečnosti není v systému SKYLA Pro II databáze jediná, ale 
hned dvě – jedna v sobě uchovává veškeré nastavení systému, te-
dy to, co je víceméně statické, ve druhé jsou pak uloženy celý au-
dit a celá historie. Zálohování, ať už půjde o ručně nebo 
automaticky prováděné, se tedy bude vždy týkat obou těchto da-
tabází. 

 

Ruční zálohování 
„Ruční“, tedy operátorem spuštěné vytvoření zálohy můžete pro-
vést kdykoliv, kdy budete potřebovat soubor(y) se zálohou aktuál-
ního nastavení a událostí. Cestou k cíli je výběr položky 
Zálohování databáze v menu Servis. Otevře se okno pro nasta-
vení parametrů zálohy.  

 

V podstatě jedinými údaji, které se v okně nastavují jsou cesty 
k souborům, do nichž má být záloha provedena. Jak bylo výše 
uvedeno, databáze, se kterými SKYLA Pro II pracuje, jsou dvě – 
jedna s nastavením systému, druhá s auditem a historií – proto se 
budou i zálohovat do dvou nezávislých souborů. Můžete nechat vy-
tvořit i zálohu jen jedné databáze.  

Pokud chcete zálohu příslušné databáze vytvořit, zaškrtněte pří-
slušný checkbox v okně; tím se zpřístupní řádek pro zadání cesty 
k záložnímu souboru a jeho název. Cesta musí být kompletní, tedy 
obsahovat i název souboru (implicitní název souboru obsahuje ak-
tuální datum a čas, implicitní přípona záložních souborů je .bck). 
Zadáte ji buď ručním zapsáním do příslušného řádku nebo kliknu-
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tím na tlačítko se třemi tečkami na konci řádku. Tím se otevře ok-
no pro výběr cesty a zadání názvu souboru; správné nastavení 
cesty potvrďte tlačítkem Uložit. 

Pokud je nastavená cesta síťová, tzn. zálohování se má provádět 
na sdílený síťový disk, potom je potřeba, aby služba MS SQL ser-
veru (implicitně nazvaná MSSQL$SKYLA) měla ve svých vlastnos-
tech nastaven takový Účet pro přihlášení, který má povolen 
zápis na konkrétní síťový disk. V opačném případě nebude moci 
být záloha vytvořena.  

 

Cesta nastavená v okně se bude týkat serveru, i kdyby byla nastavována 
z klientské stanice. Např. nastavení C:\Backup\ SKYLAProII\ backup1.bck bu-
de znamenat vytvoření zálohy na PC s databázemi v adresáři C:\Backup, i 
když bylo nastavení provedeno z klientské stanice.  

 

Jakmile máte obě cesty (nebo klidně i jen jednu) správně zadány, 
spusťte vygenerování záložních souborů tlačítkem Vytvořit zálo-
hu.  

Úspěšné vytvoření zálohy každé z databází program potvrdí infor-
mačním oknem.  

 

 

Automatické zálohování 
V mnoha případech ses stává, že správce systému i při nejlepší vů-
li zapomíná provádět zálohu databází v pravidelných intervalech. 
Přesně pro tyto případy je SKYLA Pro II vybavena funkcí pro auto-
matické vytváření záloh.  

Její nastavení je dostupné výběrem položky Zálohování databá-
ze v menu Servis na záložce Automatické zálohování. 
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Tato funkce bude zajišťovat samočinné generování záloh obou da-
tabází každý den v nastavený čas. 

V okně nejprve zaškrtněte checkbox Povolit automatické zálo-
hování obou databází. Tím se zpřístupní editační řádek pro za-
dání cesty k adresáři, do něhož se mají záložní soubory ukládat. 

Do řádku cestu k cílovému adresáři buď vepište ručně nebo klikně-
te na tlačítko se třemi tečkami napravo od řádku a v otevřeném 
okně Výběr adresáře nastavte ke složce cestu. Cílovou složku 
v okně označte a potvrďte kliknutím na OK. Celá cesta se tím zko-
píruje do editačního řádku.  

Pokud je nastavená cesta síťová, tzn. zálohování se má provádět 
na sdílený síťový disk, potom je potřeba, aby služba MS SQL ser-
veru (implicitně nazvaná MSSQL$SKYLA) měla ve svých vlastnos-
tech nastaven takový Účet pro přihlášení, který má povolen 
zápis na konkrétní síťový disk. V opačném případě nebude moci 
být záloha vytvářena. 

Dále nastavte čas, kdy se má každý den záloha provést. Změnu 
času provedete kliknutím na číslici hodin, resp. minut a změnou 
buď ručním zadáním nového údaje nebo klikáním na šipky nahoru 
a dolů vedle pole. 

Jakmile máte všechna nastavení podle svých představ, zapište je 
do databáze tlačítkem Uložit nastavení. Zálohy se nyní budou 
vytvářet v denních intervalech v nastaveném čase. 
 
 

Správné provádění automatického zálohování databází je závislé na činnosti 
služeb SkylaTimerService a SkylaDataService. Pokud tyto služby v operačním 
systému nepoběží, nebude se zálohování správně spouštět a provádět. 
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Obnovení databáze ze zálohy 
 
Obnovení databáze představuje asi jediné smysluplné využití zálo-
hovaných dat. Můžete tak systém vrátit do stavu, v němž byl před 
posledním vytvořením zálohy, nebo pohodlně přenést celou konfi-
guraci na jiný systém. 

 

Obnovu databáze můžete provádět pouze na serverovém PC, na klientských 
stanicích nebude operace obnovy dostupná. Před spušt ěním obnovení da-
tabáze musí být zastaven komunika ční server (služba Oko3 )! Doporuču-
jeme, aby byla před spuštěním obnovy zastavena i služba plánovače 
(SkylaTimerService) a služba tisku na sériový port (SkylaPortWriterService). 

 

Okno pro nastavení obnovy ze zálohy otevřete výběrem položky 
Obnovení databáze v menu Servis. 

 

1.  Výběr typu databáze 

V okně nejprve vyberte typ databáze, kterou budete chtít obnovit 
– označením jedné z položek databáze nastavení systému a 
databáze historie a auditu. 

 

2.  Výběr zdroje obnovy 

Dále vyberte Zdroj pro obnovení. K dispozici máte volbu obno-
vení ze zálohy, což představuje obnovu z jakéhokoliv dříve vy-
tvořeného záložního souboru, nebo položku čistá databáze. 
Pokud jste vybrali možnost obnovení ze zálohy, musíte ještě do 
editačního řádku v poli zadat název a cestu k souboru, v němž je 
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záloha databáze uložena. Zadání proveďte buď ručním vepsáním 
cesty s názvem souboru nebo klikněte na tlačítko se třemi tečkami 
napravo od řádku a v otevřeném okně nastavte cestu k souboru. 
Výběr správného souboru potom potvrďte tlačítkem Otevřít. V 
případě výběru možnosti čistá databáze nebudete nastavovat 
žádný soubor, z něhož se má obnova provést, protože jde o pro-
mazání aktuální databáze a naplnění výchozími daty, tedy uvedení 
do stavu, v jakém systém byl hned po instalaci programu. 

 

3.  Výběr cíle obnovy 

V dalším kroku nastavte, kam má být vybraná záloha obnovena. 
K dispozici jsou tři možnosti: 

� obnovení aktuální databáze – obnova bude provedena 
do pracovní databáze, tedy té, kterou právě používáte (im-
plicitně SkylaPro a SkylaProHist). Aktuální data ale budou 
obnovením nevratně přepsána! 

� obnovení jiné databáze – ze seznamu Název databáze 
vyberte jednu z dostupných databázi, do které má být ob-
nova provedena. Implicitně je v seznamu pouze pracovní 
databáze (SkylaPro). Pokud máte pro program SKYLA Pro II 
založeno více databází, např. s různými konfiguracemi, me-
zi nimiž postupně „přepínáte“, potom se v seznamu objeví 
všechny. Data ve vybrané databázi budou obnovou nevrat-
ně smazána! 

� vytvoření nové databáze – do editačního řádku zadejte 
název databáze, která se má při obnově nově vytvořit a 
naplnit daty ze zálohy. Pokud budete obnovovat databázi 
historie a auditu, přípona -Hist se za název databáze doplní 
automaticky, nezadávejte ji proto (do řádku např. zapište 
Skyla_pokus – databáze nastavení systému se potom bude 
jmenovat Skyla_pokus, databáze historie a auditu Sky-
la_pokusHist). Pokud chcete mít soubory s nově vytvořenou 
databází uloženy v jiné než implicitní složce (C:\Program Fi-
les\SkylaII\Data), potom můžete novou cílovou složku za-
dat do řádku Adresář, ve kterém budou uloženy 
databázové soubory. 

 

4.  Spuštění obnovy 

Po nastavení všech parametrů můžete konečně proces obnovení 
databáze spustit tlačítkem Spustit obnovu. Pokud program zjistí, 
že je spuštěn komunikační server, dovolí si vás decentně upozornit 
na nutnost jeho zastavení. Poté kliknutím na stejné tlačítko spusťte 
obnovu znovu. Úspěšné provedení obnovy program potvrdí infor-
mačním oknem. 

 

Pokud provádíte obnovení databáze nastavení systému do aktuální pracovní 
databáze (je vybrána položka obnovení aktuální databáze ) a proces skončí 
neúspěšně, zkuste cca 2 minuty počkat a akci zopakovat nebo jako Cíl obno-
vení  nastavit položku obnovení jiné databáze  a v seznamu Název databáze  
vybrat aktuální pracovní databázi (implicitně SkylaPro).  
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Hromadné přidání osob 
 
Kromě standardního přidávání osob jedné po druhé můžete využít 
vymoženosti, kterou SKYLA Pro II uživateli nabízí pro zrychlení 
práce s tabulkou Osoby – hromadné přidávání osob. Funkce hro-
madného přidání osob slouží k jednoduchému zápisu většího 
množství osob (karet) do databáze. Můžete jí využít např. tehdy, 
když dostanete od dodavatele větší množství karet s čísly po sobě 
jdoucími, u nichž je známo, které skupině osob budou přiděleny – 
třeba řadovým zaměstnancům nebo návštěvám. Řídicí jednotky 
můžete po přidání karet naprogramovat a připravit je tak na běžný 
provoz. Při fyzickém předání konkrétní karty zaměstnanci už jen do 
tabulky osob zapíšete jeho jméno, příp. další personální údaje; 
pracovník může začít kartu okamžitě používat, protože její číslo už 
je v paměti řídicích jednotek naprogramováno. 
 
Nástroj hromadného přidávání je dostupný přes menu Servis – 
Hromadné přidání osob. Detailní popis postupu hromadného 
přidání osob najdete v kapitole Nastavení systému – Menu Tabulky 
– Osoby – Hromadné přidání osob na str. 128. 
 
 
 

Mapování sběrnic 
 
Mapování sběrnic slouží pro získání rychlého přehledu o tom, které 
jednotky na sběrnici jsou aktivní a komunikují. V případech, kdy 
nejsou z některé jednotky z jakéhokoliv důvodu přenášeny zprávy 
o událostech, není ji možné naprogramovat apod., je Mapování 
sběrnice ideálním prostředkem pro rychlou diagnostiku, zda je 
problém skutečně způsoben chybou v komunikaci. 

 

Spuštění mapování 
Okno pro mapování sběrnic otevřete pomocí stejnojmenné položky 
v menu Servis. 
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V okně se objeví seznam všech sběrnic – lokalit, které jsou 
v systému nadefinovány. Mapování vybrané sběrnice spustíte klik-
nutím na tlačítko „+“ před jejím názvem – tedy rozbalením její 
větve ve stromu. Probíhající „osahávání“ lokality bude indikovat 
symbol přesýpacích hodin namísto kurzoru myši. Po dokončení se 
ve větvi vybrané lokality objeví seznam všech jednotek nebo do-
cházkových terminálů, které jsou připojené a mohou komunikovat. 
V okně se objeví i případné v programu nenadefinované jednotky. 

 

U každého záznamu jednotky je informace o její adrese na sběrni-
ci, typu (HUB Pro / DT2000 SA), verzi firmwaru a výrobním čísle. 

 

Diagnostika jednotky 
Detailní informace o aktuálním stavu a chování jednotky spolu 
s možností nastavování jejích výstupů vám poskytne tzv. diagnos-
tika. Tu aktivujete buď dvojím kliknutím na záznam jednotky 
v okně mapování nebo jejím označením ve stromu a kliknutím na 
tlačítko Diagnostika jednotky. 

 

Diagnostiku jednotky je možné spustit pouze pro jednotky zadané v systému a 
nastavené jako aktivní. 

 

Detailní popis práce s diagnostikou najdete v kapitole Nastavení 
systému – Menu Tabulky – Jednotky – Diagnostika jednotky na str. 
100. 
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Parametry jednotek 
 
Nástroj Parametry jednotek umožňuje uživateli spustit přesun dat 
přesně opačným způsobem než jak funguje programování jednotek 
– tedy směrem z kontrolérů nebo doch. terminálů do programu. 
Využit jej můžete k ověření, že ve vybraných jednotkách jsou za-
psána skutečně správná data a je nastavena na požadovaný režim. 
Touto utilitou se vyčítají pouze konfigurační informace, nikoliv zá-
znamy o událostech. Vyčtené údaje o nastavení se zobrazují 
v okně programu SKYLA Pro II jako sestava – s ní pak tedy můžete 
nakládat jako s kteroukoliv jinou sestavou (uložit ji do textového 
souboru, vytisknout apod.) 

Pro aktivaci vyberte v menu Servis položku Parametry jedno-
tek. Otevře se okno pro nastavení režimu vyčítání.  

 

V poli Lokalita vyberte sběrnici (lokalitu), v níž je jednotka, kte-
rou budete chtít vyčítat. Všechny jednotky dostupné ve vybrané 
lokalitě se zobrazí v hlavním poli okna. 

Zaškrtnutím jednotlivých řádků vyberte jednotky, z nichž se bude 
vyčítání provádět. Pro rychlý výběr máte k dispozici tlačítka Ozna-
čit vše, Odoznačit vše a Invertovat. 

Nakonec vyberte typy údajů, které se mají z jednotek vyčíst. Do-
stupné jsou tři kombinace tabulek: 
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� systémové a deníkové příznaky, časovače 

� časové zóny a svátky 

� osoby 

Výběr může urychlit celý proces, protože se bude vyčítat pouze to, 
co chcete vidět. To se týká hlavně poslední volby – osoby – proto-
že při jejím zaškrtnutí se bude z jednotek vyčítat vždy 2×1.000 
paměťových pozic, což nějakou chvíli zabere (řádově jednotky mi-
nut). 

Operaci spustíte tlačítkem Spustit načítání. Probíhající proces 
bude indikovat symbol přesýpacích hodin. Po skončení se otevře 
okno se sestavou obsahující všechny požadované údaje ze všech 
vybraných jednotek. Pokud bylo vybráno i načítání osob, zobrazí se 
v sestavě pouze obsazené paměťové pozice. 

 

Reinicializace komunikačního serveru 
 
Reinicializace komunikačního serveru znamená znovuspuštění pro-
cesu komunikace s jednotkami nebo docházkovými terminály. Rei-
nicializace serveru se většinou provádí v některém z následujících 
případů: 

� Po přidání nové lokality do systému nemusí ihned dojít 
k její aktivaci – program ohlásí, že lokalita nemohla být ak-
tivována a je potřeba reinicializace kom. serveru. 

� Po přidání nové jednotky do databáze nemusí být vždy 
hned zobrazovány údaje na ní vzniklé v přehledu Historie. 
Řešením je provedení reinicializace kom. serveru hned po 
přidání jednotky do databáze. 

� Po spuštění programu, pokud nejsou jednotky komunikačně 
připojeny, se spojení neobnoví ani po zprovoznění komuni-
kačního kanálu – je potřeba restart komunikační služby ne-
bo reinicializace kom. serveru. Pokud dojde k rozpadu a 
opětovnému obnovení komunikační trasy během činnosti 
programu, komunikace se obnovuje automaticky. 

� Před obnovením databáze ze zálohy je nutné službu komu-
nikačního serveru vypnout. Po obnovení dat můžete službu 
kom. serveru (Oko3) opět zapnout. V tomto případě ovšem 
nejde o reinicializaci kom. serveru, ale o znovuspuštění 
služby Oko3. 

 

Přestože mají ve většině případů výsledný efekt podobný, není reinicializace 
kom. serveru přesně to samé co restart služby kom. serveru.  
Reinicializace  znamená obnovení komunikační mapy jednotek v paměti počí-
tače a znovuzahájení procesu komunikace s jednotkami, třeba i s uplatněním 
nově nastavených parametrů. Samotná služba komunikačního serveru – Oko3 
– ale pořád běží a není během reinicializace zastavena. 
Restart služby kom. serveru – v tomto případě jde o zastavení a opětovné 
spuštění služby Oko3 v operačním systému. 
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Reinicializace komunikačního serveru, resp. restart služby Oko3 
jsou dostupné níže uvedenými možnostmi. 

 
1.  Textové menu – reinicializace kom. serveru 

V menu Servis klikněte na volbu Reinicializace komunikačního 
serveru. Otevře se okno pro potvrzení, že to myslíte opravdu váž-
ně. V kladném případě klikněte na tlačítko Ano. 

 

2.  Svislý panel nástrojů – reinicializace kom. serveru 

V levém svislém panelu nástrojů s ikonami klikněte v menu Servis 
na ikonku Reinicializace kom. serveru. Otevře se okno pro po-
tvrzení akce – potvrďte jej tlačítkem Ano. 

 

3.  Systémová lišta – restart služby Oko3 

Aktuální stav komunikačního serveru a současně stav spojení 
s ním je neustále indikován v systémové liště programu v pravém 
spodním rohu jeho okna.  

 

 
symbol oka znamená běžící server a bezproblémové 
spojení s ním 

 
symbol oka s červeným klíčkem znamená spojení s kom. 
serverem, není ale detekován hardwarový klíč 

 

symbol černého vykřičníku ve žlutém trojúhelníku zna-
mená buď zastavenou službu komunikačního serveru 
nebo přerušení spojení s ním 

 
Najetím kurzorem myši nad symbol kom. serveru se navíc vypíše 
aktuální stav spojení. Dvojím kliknutím na ikonu služby 
v systémové liště otevřete okno pro výběr a restartování kom. 
serveru.  

 

Text vedle návěští Stav služby indikuje aktuální stav serveru. 
Kliknutím na pole s textem Restartovat službu komunikačního 
serveru zajistíte jeho reinicializaci. Úspěšné provedení bude po-
tvrzovat text „zapnutá“ u pole Stav služby. 
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Restartování služby komunikačního serveru nebude standardně proveditelné 
z žádné klientské stanice, pouze ze serverového počítače. Vzdálení klienti 
totiž nemusí mít (a implicitně ani nemají) nastaveno právo ovládat služby ope-
račního systému na serveru. 

 

Z okna je dostupná i změna komunikačního serveru, k němuž má 
být klientská aplikace připojena. Popis přesměrování serveru na-
jdete v samostatné kapitole Nastavení systému – Menu Nastavení 
– Nastavení komunikačního serveru na str. 148. 

 

4.  Okno nastavení komunikačního serveru 

Jde o stejné okno, jaké bylo popsáno výše v bodu 3, včetně způ-
sobu práce s ním. Jediným rozdílem je místo, odkud se okno akti-
vuje – je dostupné i z menu Nastavení – Komunikační server, 
které je jinak implicitně určeno pro změnu nastavení parametrů 
kom. serveru. 

Postup restartu služby kom. serveru najdete výše v bodu 3. 
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Reset anti-passbacku 
 
Anti-passback systém je funkce, jejíž hlavní ambicí je zabránit ví-
cenásobným vstupům do objektu (nebo jeho opuštění) na jednu a 
tutéž kartu. Podrobně je jeho princip popsán v kapitole Nastavení 
systému – Menu Tabulky – Přístupové úrovně – Anti-passback na 
str. 114. 

Manuální reset anti-passbacku použijte tehdy, dojde-li 
k nesprávnému vyhodnocování anti-passbacku nebo obecně pro 
vynulování zaznamenaných průchodů osob z jakéhokoliv jiného 
důvodu, např. v případě, kdy velká skupina osob mimořádně opus-
tila objekt sice korektním způsobem, ale bez použití čtečky. Reset 
uvede systém anti-passbacku do původního stavu, v němž je první 
průchod každé osoby umožněn kterýmkoliv směrem. 

Pro reset klikněte v menu Servis na položku Manuální reset an-
tipassbacku (ve svislém panelu Manuální reset APB). Program 
se zobrazením potvrzovacího okna ujistí o pevnosti vašeho pře-
svědčení. Kliknutí na tlačítko Ano uvede celý systém do výchozího 
stavu – v něm je pro každou osobu první průchod přes „anti-
passbackové“ čtečky možný kterýmkoliv směrem. O resetu bude 
proveden zápis do auditu. 
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Nápověda 
 
Nápověda jako taková příliš nezapadá do kategorie servisních ná-
strojů. Je nicméně uvedena v této sekci, protože uživatelé alespoň 
částečně obeznámení se základy ovládání programu ji nebudou 
využívat příliš často a mohou ji považovat jako jednu ze „servis-
ních“ funkcí v mimořádných případech, kdy bude selhávat vize au-
torů programu o intuitivním ovládání a nastavování.  

V menu Nápověda najdete uživatelskou příručku programu 
v elektronické podobě a rejstřík často používaných hesel vážících 
se k programu nebo k systémům kontroly vstupu obecně. 

Kliknutím na položku Index v menu Nápověda otevřete okno s do-
kumentací k programu SKYLA Pro II – v podstatě tímto manuálem 
ve zkrácené podobě. 
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Expertní nastavení -  

Úprava parametrů programu v registru 
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Úpravy parametrů programu v registru 
 
 

Všechny níže popsané parametry ovliv ňují chování programu „zven čí“ a 
jakékoliv jejich nekorektní nastavení m ůže mít vliv na spolehlivost a 
vlastní funkci komponent programu SKYLA Pro II ! Ja kékoliv zm ěny pro-
to provád ějte po d ůkladném seznámení se s p říslušnými parametry a po 
zvážení jejich p řínosů i možných rizik! 

 

Všechny výše popsané postupy a poznámky se týkaly nastavení 
parametrů, chování a vzhledu programu SKYLA Pro II přímo z jeho 
uživatelského rozhraní. Existuje však ještě jeden způsob (alespoň 
částečné) úpravy funkcí programu – přes registrační databázi sys-
tému Windows. V ní jsou zapsány informace, které ovlivňují funkce 
běžící na pozadí, o nichž běžný uživatel pro svou práci nemusí ani 
vědět. 

Nastavení programu SKYLA Pro II najdete v registrační databázi 
(její editor spustíte zadáním příkazu Regedit nebo Regedt32 do 
řádku Spustit) pod klíčem  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 
IMP\. Ten obsahuje podklíče FlexComm, Oko3, SkylaII a TransSer-
ver. Jejich význam a obsah je následující: 

klíč význam 

FlexComm 

Klíč FlexComm obsahuje nastavení komunikač-
ních portů a všech jejich parametrů. Hodnoty 
položek tohoto klíče měňte pouze po konzultaci 
s dodavatelem programu nebo na jeho doporuče-
ní! Nesprávné nastavení může mít za následek 
nesprávně fungující komunikaci nebo její úplný 
výpadek!! 

 

klíč Oko3: 

položka význam 

DataSource 

obsahuje údaje o SQL serveru a přístupu 
k němu 

implicitní hodnoty závisí na údajích zada-
ných při instalaci 

IntervalAutoOnLine 

časový interval v ms, po němž bude po 
zjištění výpadku komunikace s některou 
z jednotek proveden pokus o znovunavá-
zání komunikace 

implicitní hodnota 0x7530 (30000 dekad.) 

IntervalNastaveniRTC 

perioda v minutách, po jejímž uplynutí se 
bude do všech dostupných jednotek posí-
lat informace o aktuálním datu a čase 

implicitní hodnota 0x1 (1 dekad.) 
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LogEventConnections 

hodnota 1 zapne sledování počtu souběž-
ných připojení (connections) k databázi 
SKYLY Pro II realizovaných ze serverové-
ho PC i klientských počítačů – určeno pro 
potřeby diagnostiky a ladění výkonu 
v síťovém prostředí 

implicitní hodnota 0x0 (0 dekad.) 

LogPath 

cesta, kam se budou ukládat logovací 
soubory komunikačního serveru (služby 
Oko3) 

implicitní hodnota „C:\Program Files\ 
SKYLAPro II\Oko3\Log“ 

MaxEventConnections 

maximální počet současných připojení 
k databázi – nemusí jít jen o samostatné 
klienty, i jediné klientské rozhraní může 
při více otevřených oknech nebo současně 
spuštěných operacích vzít více připojení 

implicitní hodnota 0x5 (5 dekad.) 

 
 
klíč SkylaII: 

klíč význam 

SkylaII 
Klíč SkylaII obsahuje nastavení parametrů klient-
ské pracovní stanice, které je jinak dostupné i 
přímo v menu SKYLA Pro II 

hodnoty, které můžete v registru měnit bez velkého vlivu na čin-
nost programu, jsou: 

AutoNepr 

perioda v hodinách, po jejímž uplynutí od posled-
ního platného čtení karty bude docházet 
k automatickému rušení přítomnosti zaměstnance 
v naposledy navštívené oblasti 

implicitní hodnota 0x18 (24 dekad.) 

LimitHist 

tuto hodnotu, pokud ji chcete využívat, musíte 
v registru vytvořit ručně (hodnota typu DWORD) 

udává počet záznamů v přehledu historie nebo 
auditu, po jejímž překročení počítadlo celkového 
počtu záznamů zčervená, čímž  signalizuje potře-
bu archivace historie nebo auditu 

nemá implicitní hodnotu, pokud není klíč vytvo-
řen, zčervená počítadlo celkového počtu záznamů 
historie nebo auditu po překročení počtu 50.000 
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klíč TransServer: 

položka význam 

DefaultReplyTimeout 

DobaPrepnutiSmeru 

IntervalVycitaniUdalosti 

parametry nastavují parametry komuni-
kace služby Oko3 s hardwarovými jed-
notkami; hodnoty bez předcházející 
konzultace s dodavatelem progra-
mu neměňte! 

Log 

binární hodnota udává, zda se bude 
zapisovat veškerá probíhající komunika-
ce do logovacích souborů v určeném 
adresáři (1=ano, 0=ne) 

implicitní hodnota 0x1 (1 dekad.) 

LogHistory 

počet posledních souborů pro každý 
z komunikačních portů se záznamem 
komunikace, které bude SKYLA Pro II 
uchovávat; každý soubor má velikost 
max. 1 MB, po překročení počtu zde 
nastavených souborů se začínají přepi-
sovat od nejstaršího 

implicitní hodnota 0xa (10 dekad.) 

LogPath 

cesta k adresáři, do něhož budou zapi-
sovány soubory s přehledem komunika-
ce mezi jednotkami a PC a soubory 
s přehledem aktivit komunikačního ser-
veru Oko3 

implicitní hodnota „C:\Program Files\ 
SKYLAPro II\Oko3\Log“ 

TetronikEthernet 

nastavení komunikace s jiným typem 
hardwaru, než s jakým pracuje SKYLA 
Pro II; do této hodnoty nezasahujte 

implicitní hodnota 0x0 (0 dekad.) 

 



 

232                        SKYLA Pro II - uživatelský manuál 

 

 
 



 

 

 

 

 

Slovník 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



Slovník                                                     235 

 
 

 

 S
lo
v
n
ík
 

Níže uvedený slovníček by vám měl pomoci orientovat se v pojmech uváděných 
v tomto manuálu i v termínech, se kterými se můžete běžně setkat v oblasti přístu-
pových systémů. 
 
 
Adresa:  ve SKYLE Pro II označuje adresa jedinečné číslo, které je přiřazeno řídicí 
jednotce a které ji na sběrnici jednoznačně identifikuje. To znamená, že na sběrnici 
se jedna adresa jednotky nesmí objevit dvakrát. 

Aktivace:  viz Sepnutí. 

Alfanumerický:  sestávající z čísel, písmen a případně i jiných znaků vytištěných 
na klávesnici nebo zobrazovaných na displeji. 

Anti-panic závora:  mechanické zařízení, které slouží k otevření dveří. Po zatlače-
ní na závoru se uvolní zámek, který dveře jinak blokuje. Pokud je závora elektro-
nicky připojena ke kontroléru, může zaznamenávat odchody. 

Anti-passback:  systém bránící více průchodům na stejnou kartu jedním směrem. 
Při průchodech vstupními a výstupními místy musí být dodržena sekvence příchod-
odchod-příchod-odchod… Pokud systém zaznamená dva po sobě následující přícho-
dy nebo odchody, odmítne osobu vpustit. Anti-passback může být jednoduchý, kte-
rý sleduje pouze směry průchodů, nebo časový, který navíc kontroluje i intervaly 
mezi čteními stejné karty. Odejít tak na stejnou kartu lze až po uplynutí přednasta-
vené doby po příchodu.  

Archivace:  operace, kterou se údaje z historie nebo auditu přesouvají do archivní-
ho souboru v archivačním adresáři. Porovnejte s heslem Zálohování. 

Audit:  přehled všech akcí, které jednotliví operátoři v programu prováděli. 

Autentifikace:  kontrola, zda použitý identifikační prostředek – karta, kód, otisk 
prstu atd. – je platný. 

Autonomní čtečka:  čtečka, která může pracovat zcela samostatně díky distribuo-
vané databázi.   

Autonomní systém:  samostatný, nezávisle fungující počítač nebo kontrolér, který 
není propojen sítí s ostatními komponenty.  

Autorizovaný uživatel:  osoba, která může využívat přidělený identifikační pro-
středek (kartu, kód, otisk prstu apod.) k získání přístupu do střeženého prostoru.  

Barium ferit:  technologie pro záznam informací na kartu. Záznam je tvořen řadou 
malých magnetických částic uspořádaných tak, aby při čtení v příslušné čtečce vy-
generoval číslo karty. 

Bezkontaktní čtečka:  čtečka, která jako prostředek přenosu identifikačních in-
formací využívá radiofrekvenční technologii.  

Biometrika:  způsob identifikace osob podle jedinečných znaků lidského těla – 
otisku prstu, tvaru ruky, oční sítnice apod. 

Buffer:  paměť typu RAM, která u zařízení, např. řídicích panelů, dočasně uchovává 
informace o proběhlých událostech. Z této paměti lze události kdykoliv později vy-
číst. Ukládání informací do bufferu se využívá hlavně v případech, kdy není možná 
přímá komunikace panelu s ovládacím programem. 

Bulletin: typ dokumentu, který výrobci vydávají pro aktualizaci instalačních nebo 
uživatelských manuálů a podobných příruček. Vydávají se v případě potřeby – vět-
šinou tehdy, objeví-li se nové poznatky nebo skutečnosti, které nemohly být po-
psány v původní dokumentaci. 
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CCTV:  Closed Circuit Television – uzavřený televizní okruh; většinou se používá 
pro vizuální monitorování prostor budovy, parkoviště apod. 

Centralizované zpracování informací:  způsob zpracování údajů získaných např. 
ze vstupních čteček – vyhodnocování provádí jeden prvek, nejčastěji počítač, pro 
celý systém. Opakem je distribuované zpracování informací. 

CPU:  Central Processing Unit – výkonná jednotka – hlavní čip (mikroprocesor) 
v počítači nebo řídicí jednotce.  

Cylindrický zámek:  typ zámku, u něhož se uzamykací mechanizmus vysouvá 
z válce (cylindru) zavrtaného ve dveřích. 

Časová zóna:  skupina časových intervalů definovaná pro jednotlivé dny týdne. 
Časové zóny se následně přiřazují přístupovým úrovním, aby bylo možné omezovat 
přístup osob nejen místně, ale i časově.  

Časování:  procedura, která kontroluje dodržování časových vztahů. Může tak ur-
čit, zda se sledované akce odehrávají ve vymezeném časovém limitu.  

Čárový kód:  řada různě silných svislých čar, které reprezentují nějaký záznam -  
číslo výrobku, karty apod. Tento kód je při protažení přečten optickým zařízením ve 
čtečce čárových kódů. 

Číslo průkazu:  viz Číslo karty. 

Číslo karty:  číslo uložené v kartě, pomocí něhož získává osoba přístup do prostoru 
chráněného přístupovým systémem. Číslo karty představuje v systému jedinečný 
identifikátor osoby – jejího držitele.  

Čtečka:  jakékoliv zařízení, které slouží k přečtení identifikační informace zapsané 
na kartě nebo jiném přístupovém prostředku a jejímu odeslání do připojeného kont-
roléru. 

Čtečka čárových kódů:  čtečka, která je vybavena optickým zařízením pro snímá-
ní čárových kódů. 

Data:  informace. Na nejnižší úrovni jsou data reprezentována elektrickými signály 
a interpretována jako kód. Naopak na nejvyšší úrovni data reprezentují informaci, 
která je lidem srozumitelná a kterou mohou číst nebo jinak vnímat. 

Databáze:  souhrn údajů a nastavení uložený ve společném souboru. 

Datový server: v prostředí SKYLA Pro II služba (program), která funguje jako pro-
středník mezi klientskými (uživatelskými) rozhraními a databázemi. Datový server 
sjednocuje přístup klientů k databázím. 

DC:  stejnosměrný proud (Direct Current) 

Deaktivace:  viz Rozepnutí. 

Dial-up: spojení řídicích panelů s počítačem, které není realizováno přímo, ale po-
mocí modemů a telefonní linky. Před přenosem dat mezi panely a počítačem je po-
třeba sestavit komunikační kanál vytočením telefonního čísla protistrany 
modemem; proto se spojení někdy nazývá vytáčené. 

Distribuovaný systém:  počítačová síť spojující počítače nebo řídicí panely, v níž 
každé zařízení může pracovat nezávisle na ostatních a přesto s nimi ve stejném ča-
se komunikovat.  

Distribuované zpracování informací:  schopnost řídicích panelů připojených ke 
komunikační sběrnici pracovat v případě potřeby zcela samostatně a nezávisle na 
zbytku systému. To předpokládá, že databáze karet a časových zón jsou drženy 
v pamětech panelů. Ty potom mohou samy rozhodnout, zda dotyčnou osobu do 
střeženého prostoru pustí nebo ne. 
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Dlouho otevřené dveře:  stav, kdy jsou dveře otevřeny po dobu delší, než na kte-
rou je přemostěn jejich snímač stavu (dveřní kontakt). 

Dohlížení komunikace:  obvod, který zajišťuje kontrolu průchodnosti komunikač-
ního kanálu pomocí vysílání opakovaného nebo kódovaného signálu. Pokud je dohlí-
žení aktivní, je jakýkoliv výpadek v komunikaci reportován jako alarm. 

Dokumentace:  jakákoliv zapsaná nebo uložená podoba popisů, aktivit a procesů.  

Download:  proces přenosu dat ze vzdáleného zařízení (počítače) na lokální.  

Duální pohybové čidlo:  detektor pohybu, který logicky vyhodnocuje údaje ze 
dvou snímacích elementů a potlačuje tak vznik falešných poplachů. Nejběžnější 
kombinací je spojení pasivního infračerveného (PIR) a mikrovlnného detektoru.  

Duální karty:  karty, které využívají dvě technologie záznamu identifikačních in-
fromací, např. magnetický pásek a čárový kód nebo bezkontaktní technologii a 
magnetický pásek.  

Duplexní tisk:  tisk na obě strany média, např. plastové přístupové karty. 

Dveřní kontakt: snímač stavu dveří. Jde o prvek, který sleduje, zda jsou dveře 
otevřeny nebo zavřeny. Nejčastěji má podobu magnetického kontaktu (viz Magne-
tický kontakt).  

Dveřní zámek:  viz Elektrický zámek. 

EKV:  Elektronická Kontrola Vstupu. 

Elektrický zámek:  varianta standardního dveřního zámku, kterou ale lze ovládat 
dálkově – u nejběžnějšího typu se po připojení napájení aktivací cívky odblokuje 
střelka zámku, která jinak drží dveře zavřené.  

Elektrický závěs:  typ dveřního závěsu (pantu), který kromě plnění své základní 
funkce navíc slouží pro protažení kabelu, např. k dveřnímu zámku.  

Elektronická kontrola vstupu:  řízení přístupu do nějakého sledovaného prostoru 
elektronickými prostředky – zámky, snímači, řídicími panely... 

EMI:  ElectroMagnetic Interference - elektromagnetické rušení. 

EOLR:  End Of Line Resistor – zakončovací rezistor sběrnice.  

EPROM: mazatelná programovatelná polovodičová paměť ROM – pouze ke čtení 
(Erasable Programmable Read-Only-Memory). 

Expandér portů:  viz Multiportová deska. 

Facility kód:  také site kód – skupina číslic, která rozšiřuje standardní číslo karty 
tak, aby se zabránilo možnému duplikování nebo opakování čísel u různých objektů.  

Fail-safe zámek:  zámek, který je bez napájení odblokovaný (odemknutý). 

Fail-secure zámek:  (někdy nazývaný také Non-Fail-safe) – zámek, který bez na-
pájení zůstává zablokovaný (zamčený). 

Firmware:  software potřebný k činnosti řídicího panelu zapsaný do paměti PROM 
nebo EPROM.  

Hardwarový klíč:  zařízení, které se připojuje na paralelní port počítače. Zpřístup-
ňuje některé funkce programu; v případě prostředí SKYLA Pro II umožňuje spravo-
vat více než 1 řídicí jednotku a 500 osob v databázi. 

Historie:  výpis událostí, které řídicí jednotky zaznamenaly. Jde o přehled přícho-
dů, odchodů, neplatných čtení karet, poplachů, výpadků komunikace atd. 



238                        SKYLA Pro II - uživatelský manuál 

 
 

 

Chybový stav vstupu:  situace, kdy se odpor alarmové smyčky nachází mimo 
specifikované hodnoty. Stav „chyba“ alarmového vstupu může indikovat pokus o 
sabotáž nebo jiný problém.  

ID badging:  proces vytváření identifikačních průkazů. Často zahrnuje i zpracování 
a vytištění fotografie držitele. 

ID číslo karty:  viz Číslo karty.  

Ikona:  grafický objekt, který v programu představuje prvek nebo funkci.  

Implicitní:  výchozí, nastavený výrobcem. 

Indikátor:  zařízení, které nějakým způsobem zobrazuje stav. Stav vstupu nebo 
zařízení může být indikován pomocí počítačového monitoru, zábleskového majáku, 
zvonku, sirény apod. 

Infračervená karta:  karta s čárovým kódem, který je však v běžném světle nevi-
ditelný; čitelný je jen v infračerveném světle a k tomu určenou čtečkou. Výhodou 
takového opatření je, že čárový kód na infračervené kartě nelze zkopírovat stan-
dardní kopírkou.  

Integrace:  proces vytváření systému sestávajícího z více spolupracujících částí, 
typickým příkladem je spojení přístupového systému a CCTV.  

Interlock:  spřažení dvou jinak nezávislých bodů – vstupů nebo výstupů, příp. 
vstupu a výstupu. Změna na řídicím bodu pak vyvolá nějakou odezvu i na bodu 
ovládaném. 

IP adresa:  skupina čísel, která v síťovém prostředí jednoznačně identifikuje počí-
tač. Má formát xxx.xxx.xxx.xxx, kde první dvě až tři trojčíslí představují adresu sítě 
a zbytek pak adresu konkrétního počítače v rámci této sítě. 

Izolace kabelů:  nevodivá izolační páska, vrstva PVC nebo podobný materiál, kte-
rý kabel chrání před mechanickým poškozením a dotykem s jinými vodivými část-
mi.  

Karta:  v terminologii elektronických přístupových systémů označuje pojem karta 
nosič informací, většinou rozměrů běžné platební karty, v němž je zapsáno identifi-
kační číslo, popř. i další potřebné údaje.  

Klávesnice:  zařízení sloužící k zadávání číselných informací; většinou obsahuje 
tlačítka s čísly 0÷9. 

Klient:  viz Uživatelské rozhraní. 

Kód:  viz PIN. 

Komunikační linka:  viz Linka. 

Komunikační server: v prostředí SKYLA Pro II služba (program), která zajišťuje 
komunikaci se všemi řídicími jednotkami a docházkovými terminály v systému. Da-
ta vyčtená z jednotek a terminálů předává prostřednictvím datového serveru klient-
ským (uživatelským) rozhraním. 

Kontakt:  elektrický spínač, který může být buď sepnut nebo rozepnut. Sepnutí, 
příp. rozepnutí se dosahuje různým způsobem podle typu kontaktu – u tlačítek me-
chanicky stlačením, u relé přivedením napětí na vývody cívky atd. 

Kontrola přístupu:  omezení přístupu buď na místě fyzického vstupu do budovy, 
místnosti, objektu… (dveře, brána, vjezd na parkoviště apod.) nebo přístupu 
k počítači. Viz Elektronická kontrola vstupu. 

Kontrolér:  specializovaný typ počítače, který se stará o řízení přístupu pro dveře a 
podobná zařízení. V terminologii přístupových systémů se tak většinou označuje ří-
dicí panel. 
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Kroucený (twisted) pár:  dvojice navzájem izolovaných vodičů, které jsou po celé 
délce kabelu navzájem zkrouceny. Tím vznikají závity, které zvyšují odolnost kabelu 
vůči elektromagnetickému rušení.  

Kryt:  krabice, nejčastěji kovová, do níž se umísťují řídicí panely, napájecí zdroje, 
svorkovnice... 

Křížová referenční tabulka:  (Cross Reference Sheet) - tabulka odkazů z jedné 
části dokumentu, knihy apod. na jinou. 

LCD:  Liquid Crystal Display – displej z kapalných krystalů.  

LED:  Light Emmitting Diode – elektroluminiscenční dioda.  

Lineární zdroj:  napájecí zdroj vybavený regulátorem, který eliminuje případné 
výkyvy napájení; přebytečné napětí se odvádí do okolí ve formě tepla.  

Linka: kanál sloužící pro přenos dat mezi dvěma nebo více zařízeními.  

Lokalita:  viz Sběrnice. 

Magnetický kontakt:  zařízení, které prostřednictvím magnetického pole udržuje 
dotykové plošky sepnuté nebo rozepnuté – podle typu. V následujícím je popsána 
nejběžnější podoba magnetického kontaktu – dveřní snímač s v klidu sepnutým 
kontaktem. Pokud dojde k oddálení pouzdra s permanentním magnetem od proti-
kusu, který obsahuje kontakt, přestane na kovové plošky kontaktu působit magne-
tické pole a ty se rozepnou. Připojené zařízení rozezná přerušení elektrického 
obvodu a nějakým způsobem zareaguje. Pokud je pouzdro s magnetem namonto-
váno na křídle dveří a pouzdro s kontaktem na zárubni, dojde k rozpojení kontaktu 
vždy, když se dveře otevřou.  

Magnetický pásek (proužek):  tenká vrstva magnetického materiálu (podobného 
jaký se používá u magnetofonových kazet), který je nalisován na plastovou kartu. 
V něm jsou zapsány všechny informace potřebné k identifikaci držitele; ty jsou po-
tom snímány čtečkou s magnetickou hlavou. Magnetický pásek využívá kromě pří-
stupových i většina běžných platebních karet. 

Magnetický zámek:  elektrický zámek, který jako primární přídržnou sílu využívá 
magnetické pole.  

Mapování sběrnice:  proces kontroly řídicích jednotek na sběrnici; jeho výsledkem 
je informace, které jednotky jsou připojeny a komunikují. 

Modem:  zařízení, které digitální signály převádí na analogové a zpět a přizpůsobu-
je signál přenosu po klasické telefonní lince.  

MSDE: MicroSoft Database Engine – databázový stroj systému MS SQL zajišťující 
přístup k datům uložených v SQL databázích a tabulkách plus celou řadu podpůr-
ných činností (zálohování a obnovování databází, připojování a odpojování databází, 
provádění SQL skriptů apod.) Na rozdíl od „plné“ verze MS SQL neobsahuje grafické 
uživatelské rozhraní a některé parametry databázového systému, např. velikost da-
tabáze, jsou omezeny. 

Multiportová deska:  zařízení, které rozšiřuje počet sériových portů u PC - na 8, 
16, příp. i více, podle typu. 

Napájecí zdroj:  zařízení, které převádí střídavé síťové napětí na nižší, většinou 
stejnosměrné, a které slouží k napájení elektrických zařízení.  

Násilné otevření dveří:  stav, kdy dojde k otevření dveří bez předchozího přečtení 
platné karty nebo jiného platného identifikačního nosiče.  

NC kontakt:  viz V klidu uzavřený kontakt.  

NO kontakt:  viz V klidu otevřený kontakt. 
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Obnovení ze zálohy:  proces zpětného načtení databází ze zálohovacího adresáře 
nebo média; touto operací se přepisují aktuální pracovní databáze. 

Odchodová čtečka:  čtečka kontrolující ochod ze střežené oblasti; používá se u 
systémů s anti-passbackem. 

Odchodové tlačítko:  jednoduchý kontakt umístěný v blízkosti dveří, který po 
stisknutí indikuje řídicímu panelu, že někdo chce ze sledovaného prostoru odejít. 
Panel poté zajistí otevření dveří, nejčastěji odblokováním elektrického zámku. Ně-
která provedení tlačítek mohou dveře samy mechanicky odblokovat a obejít tak 
činnost řídicího panelu. 

Off-line:  odpojení počítače nebo podobného komunikačního zařízení od jiného, 
které přeruší tok dat. 

Ochrana před přepětím:  zařízení, které chrání komponenty přístupového systé-
mu před nebezpečným přepětím z napájecích vodičů.  

On-line:  spojení dvou počítačů nebo podobných komunikačních zařízení, které 
umožní výměnu dat v reálném čase. 

Optická karta:  karta s optickými identifikačními prvky (zaznamenanými laserem 
nebo jinou technologií), které při čtení karty ve čtečce snímá optické zařízení. 

Oprávnění obsluhy:  úroveň přiřazená obsluze programu. Reprezentuje, co 
všechno může obsluha v programu dělat, ke kterým jeho prvkům má přístup, které 
operace může provádět apod. 

Osobní identifikační číslo:  viz PIN. 

Ovládání klávesnice:  u přístupového systému schopnost kontroléru řídit kláves-
nici – snímat stisknutá tlačítka, rozsvěcovat LED, aktivovat bzučák apod.  

Paměť:  u řídicích panelů představuje paměť množství údajů, které mohou být 
uchovávány a zpracovávány paměťovými čipy typu RAM (s náhodným přístupem 
pro zápis i čtení).  

Paralelní port (LPT):  rozhraní počítače, k němuž se standardně připojuje tiskár-
na. 

Pasivní infračervený detektor (PIR):  detektor pohybu, který pracuje na zákla-
dě vyhodnocování tepelného vyzařování osob nebo zvířat. V běžných přístupových 
nebo zabezpečovacích aplikacích se instaluje do rohu nebo na strop místnosti. Du-
ální detektory kombinují dva snímací prvky – infračervený a mikrovlnný nebo infra-
červený a ultrazvukový.  

PC:  Personal Computer - osobní počítač. V tomto přehledu se jím myslí počítač 
s procesorem Intel nebo kompatibilním, který pracuje s operačním systémem spo-
lečnosti Microsoft nebo IBM. 

PIN:  osobní identifikační číslo (Personal Identification Number). Jedinečná (v 
rámci systému) kombinace číslic, která se zadává pomocí klávesnice. Slouží jako 
identifikační prostředek osoby k získání přístupu do střeženého prostoru. Může se 
používat samostatně nebo v kombinaci s kartou.  

Polling (pollování):  způsob výměny informací pomocí výzvy a odpovědi. U sys-
tému s pollingem se jedno zařízení (řídicí) dotazuje jiného (řízeného), zda má něja-
ká data k přenosu. Opakem je systém, v němž podřízená zařízení sama posílají 
shromážděná data prvkům nadřízeným. 

Polykací čtečka:  čtečka, do níž se karty nebo podobné identifikační prostředky 
vkládají spíše než protahují (jako u magnetických karet) nebo přikládají (jako u ka-
ret bezkontaktních).  
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Popisování kabelů:  procedura značení kabelů, která má zajistit, že kdokoliv, kdo 
s kabelem přijde do styku, z popisu pozná o jaký kabel jde, odkud kam vede apod. 

Port:  rozhraní počítače, k němuž lze připojit kabel nebo jiné zařízení. 

Pozadí:  barva nebo vzorek podkladu na identifikačních kartách, u programu apod. 

Pracovní vlhkost:  rozsah relativní vlhkosti, v níž může zařízení pracovat. 

Pracovní teplota:  rozsah teplot, v níž může zařízení pracovat. 

PROM:  programovatelná polovodičová paměť typu ROM (Read Only Memory – 
paměť pouze ke čtení). 

Propustnost:  buď množství osob, příp. automobilů, které může za jednotku času 
projet střeženým místem, nebo množství dat, které může informačním kanálem za 
určitý čas protéci. 

Protokol:  v tomto kontextu soustava pravidel, která říká, jakým způsobem si dvě 
zařízení budou vyměňovat informace. Zahrnuje jak popis fyzického propojení zaří-
zení, tak i podobu předávaných zpráv apod. 

Průkaz:  někdy označován také jako „badge“ – identifikační karta, která nese 
obecné nebo specifické informace o svém majiteli – jméno, příjmení, fotografii, 
jméno a logo společnosti, pracovní pozici apod. 

Překlápěcí režim:  mód činnosti, v němž jedno přiložení karty zámek odemyká a 
následující přečtení téže karty jej zamkne. Další čtení zámek opět odemkne atd. 
Znamená to, že stav zámku se mění jen po přečtení platné karty, nikoliv po uplynu-
tí nějaké předem naprogramované doby.  

Přemostění:  manuální nebo automatizovaná akce, která zajistí, že okamžitý stav 
vstupu nebude brán v potaz. Při přemostění tedy aktivace vstupu nevyvolá žádnou 
odezvu. 

Přídržný magnet:  zařízení, které pracuje podobně jako magnetický zámek, jeho 
úkol je však právě opačný – má držet dveře otevřené, dokud nedostane od kontro-
léru signál k uzavření dveří. 

Přihlášení:  procedura zadání přihlašovacího jména a hesla 

Přístupová úroveň:  oprávnění vstoupit do chráněných prostor v určených časech. 
Je definována dveřmi (čtečkami), které jsou konkrétní úrovni přístupné, a časy, kdy 
jsou přístupné. 

RAM:  Random Access Memory – paměť s náhodným přístupem. Jde o paměť, kte-
rá se používá v počítačích nebo kontrolérech pro dočasné uchování informací jakými 
jsou např. události generované přístupovým systémem.  

Relé:  elektromechanické zařízení, které po přiložení napájecího napětí spíná nebo 
rozpíná elektrické kontakty. 

REX:  Request-to-exit device – odchodové zařízení. Nejčastěji jednoduché odcho-
dové tlačítko, v některých případech se jako odchodového zařízení využívá i PIR de-
tektoru.  

RFI:  Radio Frequency Interference – radiofrekvenční rušení. Jde o vzájemné 
ovlivňování dvou nebo více zařízení prostřednictvím elektromagnetického pole.  

Rozepnutí:  přerušení napájení výstupu – většinou relé - a uvedení do neaktivního 
stavu. U systému s jednotkami HUB Pro je klidovým stavem právě rozepnutí.  

Řetězová událost:  proces, který je zahájen na jednom zařízení a postupně 
spouští akce na zařízeních jiných. 
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Řídicí počítač:  hlavní počítač v síťovém prostředí přístupového systému,  který je 
přímo připojen ke kontroléru nebo síti kontrolérů. Řídicí počítač spravuje přístupový 
software a udržuje všechny potřebné databáze.  

Sepnutí:  aktivní stav výstupu. U systémů s jednotkami HUB Pro je klidovým sta-
vem „rozepnuto“. Po aktivaci výstupu, většinou relé, dojde k sepnutí výstupního 
kontaktu.  

Sériový port:  někdy také COM port – rozhraní počítače, které se běžně používá ke 
komunikaci s periferiemi. Většinou se k němu připojuje modem, v přístupových sys-
témech je pomocí sériového portu k počítači připojena komunikační linka 
s kontroléry.  

Sběrnice:  soustava kabelů, která propojuje více zařízení a vytváří tak společný 
komunikační kanál.  

Sběrnice RS-485:  používá se u některých komunikačních sítí pro ovládání řídicích 
panelů. Sestává ze dvou vodičů procházejících všemi panely, které přenášejí infor-
maci jako rozdílový signál – sběrnice je tak mnohem odolnější vůči rušení. 

Server: prvek, který na žádost tzv. klientů poskytuje informace nebo je zpracová-
vá. Může jít o počítač nebo o program (např. v podobě služby), který slouží jako 
zdroj nebo zpracovatel dat pro větší počet klientských počítačů nebo rozhraní. 

Sestava:  textový výpis buď obsahu databází nebo zpracovaných docházkových 
dat. 

Site kód:  viz Facility kód. 

Služba: program, který se může v prostředí Windows NT / 2000 / XP spouštět sa-
močinně, např. po startu operačního systému a pracovat na pozadí. Pomocí služeb 
je v systému SKYLA Pro II např. realizována činnost komunikačního serveru, dato-
vého serveru, spouštění naplánovaných akcí apod. 

Smart karty:  typ identifikačních karet, které mají vestavěn mikroprocesor pro 
provádění logických operací. 

Smyčka:  typ komunikační sítě, u níž je začátek i konec na jednom místě. Panely 
do smyčky připojené mají adresy, které se podél smyčky postupně zvyšují. 

Specifikace:  pravidla a standardy, které říkají, jak má zařízení pracovat.  

Spínaný zdroj:  napájecí zdroj, který reguluje vstupní napětí a proud pomocí spí-
nání vysokou frekvencí. Tento typ regulace je efektivnější, může však způsobovat 
určité zarušení výstupního napětí složkami s vyšší frekvencí.  

Stav Alarm:  jeden ze stavů, ve kterém se vstup (viz Alarmový vstup) může na-
cházet. Je opakem klidového stavu – znamená aktivaci sledovaného zařízení, kte-
rou software řídicího panelu ihned vyhodnotí, pokud není platná jiná podmínka 
(např. přemostění). 

Stíněný kabel:  svazek vodičů, kolem něhož je umístěna vodivá fólie, opletení ne-
bo podobný materiál. Stínění slouží k eliminaci elektromagnetického, příp. radi-
ofrekvenčního rušení.  

Studený restart:  proces, při němž je řídicí panel resetován úplným odpojením od 
napájecího zdroje a jeho opětovným připojením. Tento zásah je potřeba např. po 
problémech způsobených bouřkou. 

Svátky:  dny, které představují určitou výjimku v činnosti přístupového systému. 
V den, který je definován jako svátek, i když jde o jinak pracovní den, se systém 
chová podle zvláštního nastavení. To znamená, že např. dveře, které jsou přes pra-
covní den celou dobu otevřené, zůstanou zablokované.  
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Systém s nedistribuovaným (centralizovaným) zpracováním:  počítačová síť 
nebo síť kontrolérů přístupového systému, která k činnosti potřebuje jeden řídicí 
počítač. Ten zajišťuje programování a provádí rozhodování o vpuštění nebo nevpuš-
tění konkrétní karty do střeženého prostoru. Jeho předností je, že kontroléry mohou 
být relativně jednoduché bez rozhodovací logiky, naopak velkou nevýhodou omeze-
ná nebo vůbec žádná funkčnost v případě přerušení komunikace kontrolérů 
s řídicím počítačem.  

Tabulka:  viz Databáze. 

Tamper:  sabotáž – nepovolené otevření, změna nastavení nebo odstranění zaříze-
ní.  

Tamper kontakt:  také sabotážní kontakt – aktivuje vyhrazený alarm v případě, 
kdy se někdo pokusí odstranit kryt skříně nebo zařízení.  

TCP: Transmission Control Protocol – protokol, který v prostředí počítačových sítí 
zajišťuje výměnu dat mezi dvěma komunikujícími stranami (aplikacemi). 
K vlastnímu přenosu dat mezi počítači se využívá protokol nižší vrstvy – IP (Inter-
net Protocol). 

Terminály:  body na desce plošných spojů, k nimž se připojují kabely. 

Time and Attandance:  přítomnost a docházka – nástroje pro zaznamenávání a 
vyhodnocování docházkových událostí.  

Transpondér:  u elektronických přístupových systémů jde o malé elektronické za-
řízení v podobě karty, přívěšku nebo disku, která má v sobě zapsáno jedinečné čís-
lo. To identifikuje držitele a umožňuje mu vstup do chráněného prostoru. 

Troubleshooting:  proces odhalování příčin problémů pomocí deduktivní logiky. 

Turniket:  typ vstupního (výstupního) zařízení s otočnými rameny. 

TTL:  typ logických obvodů – Tranzistor – Tranzistor Logika. 

UDP: User Datagram Protocol – protokol zajišťující komunikaci softwarových i 
hardwarových prvků v prostředí počítačových sítí. Je jednoduchou alternativou pro-
tokolu TCP, na rozdíl od něj ale není spojovanou službou – před zahájením komuni-
kace dvou stran se nesestavuje komunikační kanál. 

UPS:  (Uninterruptable Power Supply) – zálohovaný napájecí zdroj. Zajišťuje napá-
jení počítače nebo jiného zařízení i v případě, že dojde k výpadku hlavního napáje-
cího zdroje, nejčastěji elektrické rozvodné sítě. Chrání navíc připojené zařízení před 
napěťovými špičkami a dlouhodobějším přepětím.  

Uzel:  bod připojení zařízení na kabeláž komunikační sítě.  

Uživatelské rozhraní:  klientský program, pomocí něhož uživatel monitoruje a 
spravuje celý systém kontroly přístupu. Uživatelské rozhraní je komunikačním ka-
nálem spojeno s jedním nebo i několika severy, z nichž získávají data, která pak 
zobrazují. 

Úbytek napětí:  pokles napětí napájejícího zařízení zapříčiněný odporem vodičů. 
Úbytek závisí na materiálu, průřezu a délce napájecích vodičů. 

V klidu otevřený kontakt (NO):  kontakt, který v klidovém stavu představuje 
rozpojený elektrický obvod. 

V klidu uzavřený kontakt (NC):  kontakt, který v klidovém stavu představuje 
uzavřený elektrický obvod. 

Vícečetný průchod:  v systému kontroly přístupu situace, kdy více osob vchází do 
střeženého prostoru pomocí jediné karty. Tento jev lze eliminovat aplikací anti-
passbacku. 
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Vstup:  bod, který je určený k příjmu informací zvenčí. Vstupní zařízení, jakým je 
např. odchodové tlačítko, posílá informaci na vstup řídicího panelu. Jeho vnitřní 
software neustále monitoruje stav vstupu a jakmile zjistí nějakou změnu (např. při 
stisku odchodového tlačítka), oznámí alarm vstupu.  

Výstup:  buď svorka na kontroléru, k níž je fyzicky připojeno výstupní zařízení, 
např. elektrický zámek, nebo „virtuální“ bod, který je ovládán – aktivován nebo de-
aktivován – softwarem. 

Výstupní bod:  fyzické rozhraní (svorka, pájecí bod…) vodivě připojené ke kontro-
léru. 

Wiegand karta:  karta, která má v sobě zalisovány speciálně upravené drátky, 
které při protažení odpovídající čtečkou vytvoří signál se zakódovaným číslem kar-
ty. 

Wiegand čtečka:  v systémech pro kontrolu přístupu často používaná technologie 
karet (viz Wiegand karta). Pracuje buď s 5- nebo 12-místným číslem karty.  

Zálohování:  operace, kterou se vytváří kopie pracovní tabulky (tabulek) 
v zálohovacím adresáři nebo na zálohovacím médiu. 

Zapsání:  procedura uložení čísla nové karty do databáze přístupového systému.  

Zavírač dveří:  mechanické zařízení, které zajišťuje samočinné zavření dveří po je-
jich otevření.  

Záložní baterie:  baterie, která zařízení napájí v případě, že dojde k náhlému vý-
padku hlavního napájení (většinou ze sítě).  

Zemnění:  místo, kde je kabel fyzicky připojen k zemnicí soustavě.  

Zemnicí soustava: systém vodičů, které vzájemné vodivé propojení udržuje na 
stejném potenciálu. Jeho úkolem je odvod přebytečné elektrické energie z obvodu 
za účelem ochrany zdraví a životů obsluhy i ochrany vlastního zařízení.  

Zpracování fotografií:  v tomto kontextu jde o proces snímání a úpravy fotografií 
osob pomocí vstupních videozařízení nebo scannerů pro použití v přístupovém sys-
tému. 
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