„Ен Ер Джи Софт” ЕООД | гр. Русе , ул. Муткурова 11 | | тел: 0700 13 007 | www.NRJSoft.com

|видеонаблюдение |контрол на достъп|
|с-ма за разпознаване на рег. номера|

РЪКОВОДСТВО НА
АДМИНИСТРАТОРА
Контрол на достъп
Версия 2.5

1
2021г.

|видеонаблюдение |контрол на достъп|
|с-ма за разпознаване на рег. номера|

Съдържание

„Ен Ер Джи Софт” ЕООД | гр. Русе , ул. Муткурова 11 | | тел: 0700 13 007 | www.NRJSoft.com

Съдържание .............................................................................................................................. 2
1.

Инсталационен пакет ....................................................................................................... 3

2.

Инсталация на Track Access Server .................................................................................. 3
2.1.Работа със сървъра и лицензиране .............................................................................. 7

3.

Клиентско приложение Track Access Client .................................................................. 14

4. Работа със специализирани инструменти за настройка и конфигурация на
контролер ................................................................................................................................ 17
4.1.Търсач на контролери – NRJ Controller Finder ............................................................ 17
4.2. Конфигуратор на адрес на контролер - IP Config ...................................................... 20
4.3. Конфигуратор на База Данни - DB_Config ................................................................. 22

2
2021г.

|видеонаблюдение |контрол на достъп|
|с-ма за разпознаване на рег. номера|

1. Инсталационен пакет
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Инсталационният пакет на софтуера съдържа два инсталационни файла.
• Инсталационен файл на сървър Track Access_Server – при инсталацията на
този файл на машината се инсталира програмата, която ще обслужва
заявките на клиентското приложение и ще съхранява информацията. На
него се съхранява Базата данни (фиг.1 - №1).
• Инсталационен файл на клиентско приложение Track Access_Client – при
инсталацията на този файл на машината се инсталира приложението за
работа със софтуерa за Контрол на достъп и отчитане на работното време.
Тук операторите могат да задават настройки на системата, да създават
потребители и генерират справки (фиг.1 - №2).

Фигура: 1 Track Access Install – Инсталационни файлове

2. Инсталация на Track Access Server
Стъпка 1: След стартиране на инсталацията с двоен клик, ще ви се зареди
прозорец с падащо меню, от което трябва да изберете език на интерфейса на
сървъра. Изберете език и потвърдете с бутон ОК.

Стъпка 1 – Track Access Server - Посочване на език на интерфейса

Стъпка 2: Необходимо е да посочите къде на компютъра желаете да е
разположена папката с инсталацията на софтуера, за да продължите натиснете
бутон Напред. По подразбиране софтуера инсталира сървъра на устройство C:\.
Препоръчително е да се инсталира на друг диск, ако машината разполага с такъв.
Посочването става, чрез натискане на бутон „Преглед“.
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Стъпка 2 – Track Access Server - Посочване на местоназначение на инсталацията.

Стъпка 3: След потвърждаване на устройството върху което ще бъде инсталиран
софтуера, инсталатора създава папка в менюто, за да продължите натиснете
бутон Напред.

Стъпка 3 – Track Access Server - Папка за инсталация на сървър
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Стъпка 4: Визуализира се информационен прозорец за стартиране на
инсталацията. Натиснете бутон Инсталиране.

Стъпка 4 – Track Access Server – Инсталация

Стъпка 5: Системата започва да инсталира системните файлове. Визуализира се
екран с лента, която показва напредъка на процеса по инсталация.

Стъпка 5 – Track Access Server - Процес по инсталиране на сървър
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Стъпка 6: Започва автоматичен процес по инсталация на Базата Данни
(PostgreSQL:9.5).

Стъпка 6 – Track Access Server – Инсталиране на База Данни

Стъпка 7: След завършване на процеса, системата визуализира екран за
финализиране на инсталацията. Необходимо е да натиснете бутон Готово, с което
да завършите инсталацията.

Стъпка 7 - Track Access Server - Финализиране на инсталацията на сървъра

Забележка: Сървърът се обновява сам при наличие на нова версия. Необходимо
и задължително условие е да има налична интернет връзка. Ако желаете да
направите ръчно обновяване натиснете бутон Update.
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2.1.Работа със сървъра и лицензиране
След инсталация, софтуерът се стартира с двоен клик от икона
на работният
плот. При стартирането си, сървърът зарежда основен екран за
администрирането му. Екрана съдържа:
1. Бутон за смяна на езика на интерфейса на сървъра.
2. Таб Клиенти – показва в реално време колко клиентски заявки (клиентски
приложения) работят едновременно със сървъра.
3. Таб Контролери – показва в реално време свързаните контролери към
системата.
4. Таб База Данни – съдържа бутон за опресняване на резервни копия,
позволява създаване на резервни копия на данни и възстановяване на
резервно копие. При избор на бутон ''Възстановяване'' се стартира 5
секундно отброяване, при което оператора трябва да потвърди
възстановяването на резервното копие, в противен случай то няма да бъде
възстановено.
5. Бутон Лиценз – при натискане на бутона се зарежда екран с данни за
лиценз.
6. Бутон Обновяване – чрез този бутон се прави ъпдейт на сървъра при нова
версия.
7. Бутон Настройки – визуализира прозорец за настройки на сървъра.
8. Бутон Изчистване – при натискане на бутона се изчиства полето на екрана,
което показва в реално време събитията на сървъра.
9. Бутон Запис – запазва събитията на сървъра в документ.
10. Съобщения – поле в което сървъра показва в реално време какви събития
обработва и статуса им.
11. Паркинг съобщения – поле в което сървъра показва в реално време какви
събития обработва и статуса на паркинг система.
12. Информация за нишки и техният брой.
13. Лог за съобщения – при избор на отметка на някой от логовете, в
съобщенията на сървъра ще се визуализира информация от избраната
отметка.
14. Server Uptime so far – в долният ляв ъгъл, системата показва от кога работи
без да бъде спирана и версия на сървъра.
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Забележка: Когато сървъра се стартира е важно да се обърне внимание на
статуса му. Той се вижда в дясно от бутон Options, като цветен квадрат.
Когато квадрата е в зелен цвят, сървъра има връзка с базата и работи
нормално.
Ако статуса на сървъра свети в жълт цвят е стартиран и в момента
зарежда услугите.
Ако статуса на сървъра свети в син цвят, то тогава сървъра не работи
коректно и няма връзка с базата.

Стъпка 8 - Track Access Server - Основен екран за работата
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➢ Лиценз
Стъпка 1: Лицензиране на сървъра – когато стартирате за първи път сървъра, няма
да може да го използвате докато не бъде лицензиран. За целта натиснете бутон
Лиценз. Системата ще зареди екран, който съдържа полета за Клиентски
регистрационен номер и полета за Регистрационният ключ.
Стъпка 2: Предоставете Клиентския регистрационен номер на оторизирано лице,
което може да ви генерира Регистрационният ключ. След като ви го генерира и
предостави е необходимо да го въведете в полетата за Регистрационен номер.
Стъпка 3: Натиснете бутон ОК.

Стъпка 9 -Track Access Server – Лицензиране
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➢ Обновяване
За да може сървъра да инсталира новите доработки и подобрения в програмата
е необходимо периодично да бъде обновяван. За целта следвайте следните
стъпки:
Стъпка 1: Натиснете бутон Обновяване.
Стъпка 2: Сървърът започва да изтегля всички обновления.
Забележка: Сървърът притежава и функционалност за автоматично
обновяване. Когато се пускат обновявания, които трябва да се инсталират
автоматично, те ще могат да бъдат проследени в полето в което се
изписват всички събития.
➢ Настройки – в това меню може да направите настройки на порт за работа
на сървъра и време.
По подразбиране са заложени:
➢ 1. Порт за комуникация на сървър – по подразбиране е заложен порт
6000. Портът може да бъде променян.

➢

Стъпка 10 - Track Access Server - Меню "Настройки“
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➢ 2. Controllers comm, server port – порт, чрез който контролерите
осъществяват връзка със сървъра.
➢ 3. Проверка за актуализация – на какъв интервал от време да се прави
проверка за обновяване на състоянието. Интервалът по подразбиране е
300 секунди.
➢ 4. HTTP сървър порт – въвежда се порта, който е отворен за web
справката. По подразбиране порта е 8080.
➢ 5. Обръщение към контролери – интервал, през който да се прави
заявка към платката. По подразбиране е заложен интервал от 250
милисекунди.
➢ 6. Общото време за изтичане на сесията на клиентското приложение –
по подразбиране е заложен интервал от 1440 мин. (8 часа), след
изтичането на който, клиентското приложение трябва да бъде
рестартирано.
✓ Отметките за пропускане – могат да бъдат избрани в случай, че добавеният
лиценз не поддържа съответните функционалности. Добавянето на отметка
за пропускане на която и да е от посочените функции, ще ги забрани и няма
да бъде извличана информация за тях в съобщенията на сървъра.
➢ 7. Cards without access – Възможност за избор на карти без достъп, да
могат/да не могат да се записват в контролера.
При избор на Don’t save in controller, картата няма да се запише при чекиране
и така няма да се запълва паметта на контролера.
Когато правите промени дали да се записва или не картата, трябва да влезете
в меню Хардуер->Списък->изберете контролер и влезте в меню Зареждане,
след което потвърдете с ОК.
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➢
➢
➢
➢
➢

8. Активиране на функцията за автоматичен бекъп на базата данни.
9. Избор на максимален брой бекъпи които да пази системата в папката.
10. Час в който да се извършва бекъпа на базата данни.
11. Дни в които да се извършва бекъп на базата данни.
12. Избор на папка в която да се съхраняват бекъпите на базата данни.
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➢ 13. Избор да закръгля работните часове в форма 76 или не.
➢ 14. Задаване на часове, които се отчитат като нощен труд.

➢
➢
➢
➢

15. Избор на меню „Служители “
16. Колони които да се показват в приложението Track Access Client
17. Избор от всички колони, кои да се показват.
18. Бутони за зачисляване, отчисляване и пренареждане на
колоните
➢ 19. Бутон за активиране на унаследяване на достъп по отдели.
➢ 20. Натиснете „ОК “за да запазите промените.
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3. Клиентско приложение Track Access Client
За да може потребителят да прави настройки и справки и да използва други
модули на софтуера е необходимо да има инсталирано клиентското приложение,
което се свързва към сървъра и от него извлича всички данни. Така в зависимост
от лиценза може да се работи със софтуера от няколко клиентски машини.
Стъпка 1: За да започнете инсталацията трябва да изберете инсталационният
файл Track Access Client Install от пакета с инсталация. Стартирайте файла с двоен
клик. Със стартирането ще ви се отвори прозорец за посочване на език на
инсталация. След посочване на език натиснете бутон ОК. Ако натиснете бутон
Cancel ще прекратите инсталацията.

Стъпка 1 –Track Access Client – Стартиране на инстанцията

Стъпка 2: Посочете местоположение на инсталацията. Изберете директория и
натиснете бутон Напред.

Забележка: Ако инсталацията на Тrack Access Server и Track Access Client са на
една и съща машина, не е задължително да са в една и съща директория, но е
препоръчително!
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Стъпка 2 – Track Access Client – Посочване на местоположение на инсталацията

Стъпка 3: Системата дава възможност за избор на необходимите сегменти
подходящите за съответната работна станция. Натиснете бутон Напред.

Стъпка 3 – Track Access Client – Избор на компоненти

Стъпка 4: При инсталацията системата създава преки пътища за достъп до
програмата. Натиснете бутон Напред.
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Стъпка 4 – Track Access Client – Създаване на преки пътища

Стъпка 5: Преди да бъде инсталиран, софтуерът показва къде ще бъде направена
инсталацията и как ще се казва папката в менюто. Запознайте се с информацията
и натиснете бутон Инсталиране за да продължите.

Стъпка 5– Track Access Client – Инсталиране на софтуера

Стъпка 6: Съветникът за инсталиране автоматично инсталира всички необходими
файлове. За да завършите инсталацията натиснете бутон Готово.
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Стъпка 6 – Track Access Client – Финализиране на инсталацията

4. Работа със специализирани
конфигурация на контролер

инструменти

за

настройка

и

4.1.Търсач на контролери – NRJ Controller Finder

Фигура: 3 Controller Finder – Търсач на контролери

Чрез този инструмент имате възможност да
откриете наличните контролери в мрежата и
види какви мрежови настройки са зададени и
да им направите корекция.

Стъпка 1: Стартирайте софтуера – програмният файл може да стартирате от
инсталационната папка на Track Access Server или директория, в която вие сте поставили
програмният файл.
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Стъпка 1 – Controller Finder – Търсене на контролери

Стъпка 2: След стартиране на инструмента натиснете бутон Търсене (1).
Софтуерът показва наличните мрежи, контролерите с IP адрес (2) и портът на
който работят (3). За да активирате режим „Подробен преглед на настройките“,
кликнете два пъти върху избраният контролер.

Стъпка 2 – Controller Finder – Търсене на контролери
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Стъпка 3: За да прегледате или коригирате данните за контролер натиснете бутон
Свързване с контролер.

Стъпка 3 – Controller Finder – Свързване с контролер

Стъпка 4: След свързване с контролера в дясно се визуализира конфигурация на
която може да коригирате следните данни:
➢ Нов IP адрес – след запис на настройките контролера ще може да бъде
достъпен и намерен с новото IP;
➢ Нов порт – порт през който ще се осъществява комуникацията с
контролера. Портът по подразбиране е 1234;
➢ Нов gateway на контролер – спрямо новото IP на контролера и настройките
на мрежата;
➢ Нова мрежова маска – зависи от мрежовите настройки, важно е маската
да е коректна защото, ако не е правилна е възможно впоследствие Anti –
Passback функцията да не работи правилно;
➢ Нов адрес на сървъра – IP адреса на машината, на която е инсталиран Track
Access Server или въвеждате нов Gateway;
➢ Нов порт на сървъра – този порт е за комуникация с БД, по подразбиране е
6000.
Стъпка 5: За да запишете нови мрежови настройки натиснете бутон Запис на
настройка. Ако не желаете да запишете настройките натиснете бутон Изход.
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4.2. Конфигуратор на адрес на контролер - IP Config

Фигура: 4 IP Config – Инструмент за промяна
на IP адрес на контролер

Чрез този инструмент имате възможност
да се вържете до конкретен контролер и да
коригирате неговите мрежови настройки.

Стъпка 1: Стартирането на приложението може да се осъществи с десен бутон с
мишката върху иконата на Track Access Server -> Open file location -> NRJ IP Config
или друга директория, в която сте поставили файловете.

Стъпка 1 – IP Config – Директория на приложението

Забележка: За да може да коригирате данните е необходимо да имате
мрежова свързаност до контролера, ако нямате връзка до него НЯМА да може
да променяте настройките.
Проверка на връзка може направите като в cmd (Command Prompt) въведете
команда „ping“ и IP адреса на контролера.
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|видеонаблюдение |контрол на достъп|
|с-ма за разпознаване на рег. номера|

Забележка: Ping на контролер

Стъпка 2: Въведете IP адреса на контролера, на който желаете да променяте
настройките.

Стъпка 1 – IP Config – Промяна на настройки на контролер

Стъпка 2: Натиснете бутон Тест на връзка за да се свържете с контролера. При
успешна връзка се визуализира съобщение Връзка с контролера успешна!.
Стъпка 3: В секция Нови данни за контролер коригирайте данните, които желаете
да промените.
Забележка: MAC адрес на контролер НЕ може да се променя.
Стъпка 4: Натиснете бутон Запис на промени, за да запишете коригираните данни
на контролера. Ако не желаете да запазвате данните натиснете Изход.
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4.3. Конфигуратор на База Данни - DB_Config
Инструмента позволява да се провери IP адрес или име на машина, на която е
разположена базата данни на софтуер Track Access. Софтуерът се намира в
инсталационната папка на Track Access
Server.
Фигура: 5 DB Config – Конфигуратор на База
Данни

Стъпка 1: Стартирайте софтуер DB_Config.
Стъпка 2: Софтуерът показва информацията за базата данни, които при нужда
могат да бъдат коригирани.
Забележка: Ако базата е на друга машина в поле Име или IP адрес въведете
данните на отдалечената машина.
Стъпка 3: При въвеждане на корекции по конфигурацията на данните за достъп
до базата данни, за да бъдат записани корекциите натиснете бутон Запис. Ако
желаете да отхвърлите корекциите натиснете бутон Отказ.

Стъпка: 2 DB Config – Стартиране на Конфигуратор на База Данни
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