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Instrukcja systemu wirtualnej logicznej sieci inteligentnego 
zamka

1. Przegląd systemu
System zarządzania wirtualną siecią logiczną wykorzystuje oprogramowanie aby nadawać autoryzację, funkcjonalność i koordynację 

czasową i zapisuje je na karcie poprzez programator. Podczas procesu wprowadzania, zamek wykona względne operacje zgodnie z 

weryfikacją uprawnień dostępu, czasu i funkcjonalnej oceny informacji; po otrzymaniu dostępu do rejestru poprzez the podręczny 

terminal, dane zostaną wysłane wysłane do oprogramowania komputerowego w celu uzyskania informacji o zdarzeniach. 

Rozwiązanie którym jest wirtualna sieć logiczna jest optymalnym rozwiązaniem dla hoteli, dormitoriów studenckich, biur w 

budynkach instytucji publicznych i innych miejscach gdzie zachodzi potrzeba zarządzania centralnego.

Może być używane jako wersja samodzielna i sieciowa

2. Skład systemu

2.1 Wymagania dotyczące konfiguracji systemu
 Wsparcie; Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8
 Baza danych; autonomiczna baza danych Access, zastosowanie sieci do bazy danychSQL Server2000

 Wymagany procesor; Intel Pentium 800 MHz + lub AMD Athlon 800 +
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 Wymagana pamięć: 256 MB

 Wymagany dysk twardy: 200 MB +

 Wymagany CD-ROM ; wsparcie CD - ROM

 Rozdzielczość wyświetlacza: 1024 * 768

 Ilość portów USB; 2

2.2 Funkcje systemu

 Cztery kategorie (Karta konfiguracyjna, karta pomocnicza, karta zarządzająca i karta gościa) , 19 rodzajów karty multifunkcyjnej

 Duża pojemność systemu, może pomieścić do 40 miliardów sztuk kart,  podczas gdy liczba numerów pomieszczeń w systemie może
wynosić do 970

 Jedna karta gościa może otworzyć do dwóch pomieszczeń

 Jedna karta gościa może otworzyć do 9 typów specjalnych drzwi i drzwi
wejściowe na piętro podrzędne

 Jeden system może obsługiwać maksymalnie 99 budynków, podczas gdy każdy budynek może obsługiwać maksymalnie 99 pięter, a każde
piętro do 99 pomieszczeń

 Każde pomieszczenie może mieć do 9 pomieszczeń pomocniczych

 Programator może szybko ukończyć ustawianie zamka i jednorazowo zebrać do 4000 rekordów

3. Instalacja produktu

3.1 Instrukcja instalacji wkładki elektronicznej

Proszę odnieść się do „Schematu montażu i demontażu wkładki elektronicznej” i „Filmu dotyczącego montażu wkładki 
elektronicznej”

3.2 Instrukcja montażu uchwytu elektronicznego

Zapoznaj się z „Schematem demontażu uchwytu elektrycznego”, „Filmem dotyczącym montażu uchwytu elektronicznego” i 
„Mapą otwierania uchwytu elektrycznego”

3.3 Instrukcja instalacji elektronicznej kontroli dostępu

Zapoznaj się z „Instrukcjami instalacji E-Access” i „Filmem dotyczącym instalacji systemu kontroli dostępu”

3.4 Instalacja oprogramowania

Kliknij dwukrotnie Logic-LMS 2.0_V **** _Setup, a pojawi się następujący interfejs
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Kliknij “Dalej”, Wybierz docelowe miejsce instalacji, i kliknij “Dalej”

Wprowadź opis oprogramowania i kliknij "Dalej" (możesz użyć nazwy domyślnej);
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Wybierz “Utwórz ikonę na pulpicie”, jeśli to jest pierwsza instalacja, potrzebne będą sterowniki lecz jeśli komputer je 

posiada, można pominąć ich instalację poprzez kliknięcie “Dalej”

Następnie pojawi się interfejs przygotowania instalacji oprogramowania, jeśli żadna zmiana nie jest potrzebna,  należy kliknąć "Instaluj”
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Kliknięcie „Zakończ” oznacza zakończenie instalacji oprogramowania

Działanie systemu inteligentnego zamka (Za pierwszym użyciem) 

4.1 Rejestracja i logowanie

4.1.1 Rejestracja

Kliknij ikonę następnie pojawi się interfejs, należy wybrać język i tryb połączenia z bazą danych

A: Jeśli wybierzesz Stand-alone (MS Access) oznacza to stworzenie bazy danych lokalnie.
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B：Jeśli wybierzesz Network(MS SQLServer 2000) oznacza to stworzenie lub połączenie się z bazą 
dancyh na SQL Server.

Nazwa serwera odnosi się do adresu IP serwera, z którym chcesz się połączyć

Nazwa użytkownika bazy danych odnosi się do nazwy użytkownia na SQL Server

Hasło odnosi się do hasła logowania do SQL Server, bez żadnego związku z oprogramowaniem

Język: wybierz język oprogramowania (angielski, chiński, włoski, itp.);

Wybierz port COM: Podłącz koder i komputer poprzez kabel USB, następnie wybierz odpowiedni port COM ręcznie, odczytując numer portu 

COM w menedżerze wyposażenia komputera lub wybierz port automatycznie

Sposób rejestracji

（1）Numer rejestracji: Wprowadź kod rejestru wydany przez fabrykę, a następnie kliknij "Rejestracja". Domyślny kod rejestru to 888888.
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（2）Karta rejestracji; w przypadku braku kodu rejestracji, należy położyć kartę rejestracji na koder a następnie kliknąć 

"Rejestracja". Pierwsza instalacja oprogramowania musi być zarejestrowania, lub przejście dalej będzie niemożliwe.

4.1.2 Logowanie do systemu

Po pomyślnej rejestracji systemu nastąpi przeniesienie do interfejsu logowania do oprogramowania, gdzie również można 

zmienić hasło logowania. Pierwsze użycie domyślnej nazwy użytkownika to admin, podczas gdy hasło 123, wprowadź je i kliknij 

"Logowanie".

Uwaga: Tutaj hasło to hasło logowania do oprogramowania, należy je zapamiętać. Zapomnienie może spowodować utratę 

danych.

4.2 Ustawienie parametrów

Systemowe ustawienie parametrów zawiera następujące opcje; Ustawienie Kodu Systemowego, Przywracanie danych i Ustawienie 
Kopii Zapasowej,
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Ustawienie domyślnego czasu zameldowania i wymeldowania, Domyślne ustawienie czasu odblokowania zamka, 

Ustawienia portu COM czytnika, Ustawienie portu komunikacyjnego programatora i ustawienie pracownika.

Wszystkie te operacje ustawiania można wyświetlić w raporcie.

4.2.1 Kod systemowy, odzyskiwanie danych i ustawienia kopii zapasowej

Kliknij "Narzędzia", wybierz "System", i ustaw kod systemu, przywracanie danych i kopii zapasowej.

Ustawienie Kodu Systemu

Kod inicjalizacji systemu to "0", i powinno ono zostać typem numerycznym nawet po zmianie

PS: 1．Po zmianie hasła, należy je zapamiętać;

2. Nie należy zmieniać kodu systemu chyba że było to absolutnie konieczne, jeśli kod został zmieniony, wszystkie karty w tym systemie

powinny być ponownie wykonane, jeśli masz jakąś specjalną kwestię wymagającą rozwiązania, prosimy o kontakt.

Odzyskiwanie danych i ustawienia kopii zapasowej

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową w celu zabezpieczenia się przed utratą danych

4.2.2 Pozostałe ustawienia

Kliknij "Narzędzia", Wybierz "Ustawienia", następnie ustaw wymagane opcje dla czytnika portu COM, port COM, domyślny 

czas zameldowania i wymeldowania i domyślny czas odblokowania zamka.

（1）Port COM można dostosować do sytuacji menedżera urządzeń PC. Użyj portu systemu operacyjnego, wybranie opcji 

“AUTO” oznacza automatyczny wybór portu.

. 

(2)Domyślny czas zameldowania może być dostosowany do statusu gościa

(3)Domyślny czas wymeldowania to zwykle godzina 13.00;
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（4）Sugerowanie jest wybranie 8 sekund na domyślny czas odblokowania zamka, co jest znacznie bezpieczniejsze

4.2.3 Wprowadzanie pracowników 

Kliknij "Narzędzia", wybierz "Pracownik”, następnie kliknij "Dodaj" a wtedy pojawi się interfejs dodawania pracownika, 

wprowadź informacje o pracowniku, którego można ustawić jako kadrę zarządzającą, w przyszłym logowaniu wystarczy 

wpisać identyfikator pracownika i hasło.

PS: W sekcji Wybór uprawnień można wybrać pracownika i administratora, zwróć uwagę, że ich uprawnienia są inne.

4.3 Ustawienie pomieszczenia

4.3.1 Ustawienie Nazwy Obszaru

Kliknij “Pokoje” i wybierz “Obszar”, dowolnie ustaw pole nazwy hotelu, na przykład “*Building”, następnie kliknij “Dodaj”.



11 

4.3.2 Ustawienie Specjalnego Pomieszczenia

Wybierz  zakładkę “Specjalny typ pokoju”, kliknij “Dodaj” aby dodać specjalny typ pomieszczenia, taki jak np. 

łazienka, basen, sala gimnastyczna itp.

4.3.3 Typ pokoju i Ustawienie numeru pomieszczenia

Wybierz zakładkę “Typ pokoju” , kliknij “Dodaj” aby dodać typ pomieszczenia, a następnie wybierz "Pokój" , wybierz 

pole nazwy hotelu w menu rozwijanym “Obszar”, i ustaw liczbę pomieszczeń odnośnie konstrukcji budynku i liczby 

pięter.
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4.3.4 Ustawienie numeru pomieszczenia w korytarzu 

Wybierz zakładkę “Przejście” , kliknij “Dodaj” aby dodać różne rodzaje drzwi, na przykład: Przejście piętrami, przejście generalne itd.

• Przejście pomiędzy piętrami ----- zainstalowane w przejściu jednopiętrowym, wszystkie karty
pięter mogą otworzyć ten zamek.

• Przejście pomiędzy budynkami ---- zainstalowane w drzwiach budynku, wszystkie karty w tym
budynku mogą otworzyć te drzwi.

• Przejście generalne ----- używane jako główny zamek w systemie, wszystkie karty systemowe
mogą otwierać te drzwi.
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4.3.5 Ustawienie Specjalnego Numeru Pomieszczenia

Wybierz zakładkę “Specjalny pokój” , kliknij “Dodaj” aby dodać specjalny numer pomieszczenia, na przykład łazienka, sala gimnastyczna 

itp., proszę zauważyć, że taki numer pomieszczenia nie może być taki sam jak numer pokoju gościnnego;

Ten zamek jest używany do specjalnych pomieszczeń, na przykład pływalnia, pomieszczenie z kartami, kawiarnia, łazienka i inne 

pomieszczenia publiczne, proszę dodać specjalne pomieszczenia przy wydawaniu karty gościa, karta pracownika może otwierać 

jedynie specjalne pomieszczenia. 

4.4 Ustawienia Czytnika Programatora

4.4.1 Zapisywanie informacji do Czytnika Programatora

Kliknij “Programator” aby przejść do interfejsu ustawień programatora——wybierz zakładkę „Zapisz programator”, która funkcja 
może zapisać 

app:ds:gymnasium
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Funkcje Menu

 Inicjalizacja: inicjalizowanie posiadanych informacji w czytniku programatora, które obejmują informacje o ustawieniach systemu, czas, 

informacje o pomieszczeniu oraz rekordy danych.

 Ustawienia aktualizacji; zapisywanie danych odnośnie ustawień systemu do czytnika programatora, który zawiera kod rejestru systemu, 

kod systemu, informacje o pomieszczeniu, informacje na temat czasu. Operator może pobrać dane zgodnie z różnorodnymi 

wymaganiami
 Wyczyść dziennik：Wyczyść informacje znajdujące się w zakładce.

4.4.2 Odczyt czasu Czytnika Słuchawki i rekordów czasu

Kliknij “Programator” wejdź w interfejs ustawień czytnika programatora——wybierz zakładkę 

“Odczytywanie programatora” .

informacje o ustawieniach systemu do czytnika programatora, a następnie może użyć czytnika 
programatora do ustawienia zamków.
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 Odczyt: Odczytuj czas rzeczywisty czytnika programator i zbieraj 
informacje
o zdarzeniach.

 Czyszczenie zdarzeń: Wyczyść rejestr zdarzeń programatora.

 Czyszczenie dziennika: Wyczyść informacje
znajdujące się w zakładce.

4.5 Ustawienia zamka w drzwiach

Ustawienia zamka drzwi obejmuje inicjalizację zamka drzwi, ustawienie kodu systemu, ustawienie numeru zamka drzwi pomieszczenia, i 
ustawienie czasu zamka.

4.5.1 Inicjalizacja zamka

1. Naciśnij klawisz “Włącz/Wyłącz” przez dłuższy czas aby otworzyć programator;

2. Naciśnij “1” aby wybrać ustawienia systemu, Wybierz “1.1 Rejestruj zamek” pojawi się zapytanie “Jesteś pewien?”, 

wybranie “OK” wyświetli informację

“Rejestrowanie zamka …” 

3. Połącz programator z obszarem indukcyjnym zamka, aż programator wyda dwa dźwięki „di --- di ---”,, a jeśli inicjalizacja się 
nie powiedzie, wyda długi dźwięk "di------", tym razem, proszę nacisnąć “Anuluj/Wróć” aby zwrócić aby przywrócić przycisk 
funkcyjny i ponowić operację.

PS: Gdy programator lub karta komunikuje się z zamkiem, RECC710L/720L najpierw trzeba wcisnąć budzenie, podczas gdy 
RECC510L/520L i REHD710L/720L go nie potrzebują, wystarczy położyć czytnik lub kartę na obszarze indukcyjnym.

4.5.2 Ustawienie kodu systemu zamka

1. Naciśnij klawisz “Włącz/Wyłącz” przez dłuższy czas aby otworzyć słuchawkę;

2. Naciśnij “1” aby wybrać ustawienia systemu, wybierz 1.2 "Modyfikuj kod systemowy", naciśnij OK wyświetlacz “Łączenie z 
kodem systemowym…”

3. Programator komunikuje się z obszarem indukcyjnym zamka do czasu aż wyda dwa dźwięki "di---di---", a na ekranie 
wyświetli się

“Sukces”, oznacza to że kod systemowy został ustawiony z powodzeniem, jeśli programator wyda długi dźwięk "di------" , 

tym razem, proszę nacisnąć “Anuluj/Wróć” aby przywrócić przycisk funkcyjny i ponowić operację.

4.5.3 Ustawienie numeru pokoju zamka

1. Naciśnij klawisz “Włącz/Wyłącz” przez dłuższy czas aby uzyskać dostęp do programatora;

2. Wybierz "2.1" podczas numeru pomieszczenia, ustaw informację na temat numeru zamka do pomieszczenia, naciśnięcie 
klawisza “←” oznacza

możliwość przejścia w lewo, wcisnięcie klawisza “→” oznacza możliwość przejścia w prawo, potem naciśnij “OK”, a po 

wprowadzeniu numeru pomieszczenia i potwierdzeniu, ekran wyświetli “Łączenie z interfejsem numeru pokoju…”

3. Połącz programator z obszarem indukcyjnym zamka, aż wyda dwa dźwięki „di --- di ---”, oznacza to że numer pokoju został

ustawiony z powodzeniem, jeśli programator wyda długi dźwięk "di------", tym razem , proszę nacisnąć  “Anuluj/Wróć” aby przywrócić 

przycisk funkcyjny i ponowić operację.

PS: 1. Naciśnij “2.1” podczas ustawiania numeru pomieszczenia "2.2" Uzyskaj numer pokoju, aby uzyskać aktualny numer pokoju.

2. Numer zamka do pomieszczenia musi być taki sam jak numer zamka w oprogramowaniu.
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4.5.4 Ustawienie czasu w zamku

1. Naciśnij klawisz “Włącz/Wyłącz” przez dłuższy czas by uzyskać dostęp do programatora;

2. Wybierz 3.1 Ustaw czas zamka, proszę nacisnąć "OK" a wtedy wyświetlacz pokaże “ustawianie czasu zamka 
Łączenie…”。

3. Programator będzie się komunikować z obszarem indukcyjnym zamka do czasu aż wyda dwa dźwięki "di---di---", a na ekranie 

pokaże się “Ustawianie zamka OK” co oznacza że operacja zakończyła się powodzeniem, jeśli programator wyda długi 

dźwięk"di------", tym razem , proszę nacisnąć

“Anuluj/Wróć” aby przywrócić przycisk funkcyjny i ponownić operację.

PS： 

A. Jeśli to pierwszy raz gdy ustawiasz zamek musisz wykonać 4 kroki jeden po drugim: Inicjalizacja Zamka, Ustawienie Kodu 

Systemu, Ustawienie Numeru Pokoju i  Ustawienie Czasu Zamka. Te cztery parametry można ustawić także za pomocą karty 

konfiguracyjnej, wystarczy wykonać kartę inicjalizacyjną, kartę kodu systemu, kartę numeru pomieszczeń i kartę czasu a następnie 

przeciągnąć je po zamku jedną po drugiej.

B. Jedna karta systemu i jedna karta czasu  mogą konfigurować każdy zamek w całym systemie, podczas gdy karta numeru 

pomieszczeń i karta ustawień mogą ustawić jedne drzwi jeden raz. Karta może być wykonana ponownie po ustawieniach, ale użycie 

programatora jest znacznie wygodniejsze.

4.6 Wyrobienie  karty

Kliknij menu “Karty” aby ustawić Kartę Pomocniczą, Kartę Konfiguracyjną i Kartę Zarządzania.

Karta pomocnicza zawiera: Kartę awaryjną, Kartę master, Kartę Multi-building, Kartę Multi-piętrową, Kartę Czyszczącą, Kartę 

personelu, Kartę odblokowującą i Kartę zapasową.

Karta konfiguracyjna zawiera: Karta Inicjalizacji, Karta Kodu Systemowego, Kartę Numeru Pomieszczenia, Kartę Zegara i Kartę 

Ustawień.

Karta Zarządzania zawiera: Kartę Czyszczenia Pamięci, Kartę Blokady, Kartę Zgłaszania Strat, Karta Przywrócenia Uprawnień i 

Kartę Zdarzeń. Ustawienia powyższych kart można dokonać gdy enkoder jest połączony z  komputerem,  a pusta karta jest włożona 

do enkodera, następnie kliknij na Tworzenie karty, po wykonaniu karty, prosimy o oznaczenie karty aby się nie pomieszały. 

Kartę Informacyjną można odczytać za pomocą funkcji “Odczyt karty" w oprogramowaniu a każdą operację z komunikatem można 

można zobaczyć w "Podstawowych Informacjach".

PS: Informacje na temat użytkowania karty można znaleźć w "Standardowej Nazwie Karty".

Jeśli system nie ma programatora, proszę wykonać powyższą kartę aby zakończyć powyższą operację, lecz zalecane jest użycie 

programatora gdyż jest to znacznie wygodniejsze.

5 Recepcja hotelu

Recepcja hotelu zawiera następujące trzy funkcje：“Zameldowanie", “Wymeldowanie” i “Zapytania o stan pokoju”
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5.1 Zameldowanie

Kliknij “Zamelduj/Wymelduj” w oprogramowaniu a wtedy pojawi się lista pomieszczeń, która pokazuje także ich status, kliknij podwójnie na 

ikonę pomieszczenia lub kliknij "Zamelduj" aby móc wprowadzić gościa.

Kliknij bezpośrednio na numer pokoju, a wtedy numer pomieszczenia automatycznie pokaże wybrany numer pomieszczenia, a 

jeśli zachodzi potrzeba zmiany numeru pomieszczenia proszę wybrać pomieszczenie z listy.

Przy wydawaniu nowej karty klucza, prosimy o kliknięcie opcji “Nowa karta”；jeśli chce się dodać nową kartę do zajętego 

pokoju, prosimy o kliknięcie opcji “Kopiuj kartę”. Kopiowanie karty jest używane w stosunku do pomieszczenia z gościem kiedy 

użytkownik potrzebuje dodać jeszcze jedną kartę gościa.

Czas zameldowania/wymeldowania：Wprowadź datę zameldowania/wymeldowania zgodnie z wymaganiami gościa. Określony 

czas rozpoczęcia można dostosować do wymagań hotelu lub przy użyciu domyślnego czasu.

Informacje o gościu：Wprowadź podstawowe dane gościa, jego imię musi zostać wprowadzone.

Umieść kartę w koderze, a następnie kliknij „Wydanie karty”. 

5.2 Wymeldowanie

Wybierz ikonę pomieszczenia które potrzebuje wymeldowania, a następnie połóż kartę gościa na enkoder, kliknij przycisk 
"Zameldowanie/Wymeldowanie" znajdujący się w menu głównym, kliknij podwójnie na ikonę numeru pomieszczenia lub kliknij 
"Wymelduj" aby przejść do odpowiedniego interfejsu.
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Kliknij "Wymelduj".

5.3 Zapytania o stan pomieszczenia

Wchodząc do interfejsu "Wymeldowanie", w górnej części ikony będzie można zobaczyć numer pomieszczeń, podczas gdy pod ikoną będzie 

widnieć ilość gości, zielony oznacza pusty pokój, a niebieski - zajęty. Ciemnozielony oznacza pokój niedostępny.

6. Zarządzanie danymi i drukowanie
Zarządzanie danymi zawiera następujące funkcje; “Zdarzenia”, “Zameldowanie”,  “Wyrobienie karty” i 
“Działanie”.

6.1 Odczyt zdarzeń

Ta informacja zapytania o zdarzenie odnosi się do zdarzeń zebranych przez programator na zamku 

Operacja następuje w kolejności:
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1. Naciśnij przycisk “Włącz/Wyłącz” na programatorze przez dłuższy czas by uzyskać do niej dostęp

2. Wybierz 3 aby dostać się do rejestru zdarzeń

3. Programator będzie się komunikował z obszarem indukcyjnym zamka do czasu aż programator wyda dwa dźwięki "di---di---", a
wyświetlacz pokaże informację

“Zbieranie zakończone” co oznacza że operacja zakończyła się powodzeniem

4. Połącz czytnik programatora z komputerem, otwórz program i wrzuć wydarzenia na komputer.

Kliknij "Menu raportów", wybierz wydarzenie, można sprawdzić wydarzenia, które zawierają nazwę pokoju, typ pokoju, numer 

karty, typ karty, kto daną kartę wykonał, posiadacz karty, czas zdarzenia, typ zdarzenia itp.

6.2 Rejestr zameldowań/wymeldowań
Rejestr zameldowań/wymeldowań zawiera godzinę zameldowania i wymeldowania gości, numer pomieszczenia i informacje o 

gościu. Ten rekord jest zapisem działania oprogramowania, nie trzeba go zbierać ręcznie.
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6.3 Rejestr wyrobionych kart
Rejestr wyrobionych kart zawiera numer karty, typ karty, kto daną kartę wykonał, czas wystawienia, informacje o posiadaczu karty. 

Ten rekord jest zapisem działania oprogramowania, nie trzeba go zbierać ręcznie. 

6.4 Rejestr operacji
Rejestr operacji zawiera imię operatora, czas działania, zdarzenia operacyjne i inne informacje. Ten rekord jest zapisem działania 

oprogramowania, nie trzeba go zbierać ręcznie. 

6.5 Drukowanie zdarzeń 

Powyższe cztery rodzaje rekordów można wydrukować bezpośrednio za pomocą drukarki. Kliknij "Drukuj" aby wydrukować. 
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