
VNOS KARTICE / PRSTNEGA ODTISA ZAPOSLENEGA 

Najprej v programu za administracijo vnesemo zaposlenega, ki mu želimo vnesti kartico/prstni 

odtis. 

1. Kliknemo na zavihek »Zaposleni« in nato na »Vnos uporabnikov«. 

 

2. Odpre se nam novo, manjše okence. V tabeli zaposlenih izberemo zaposlenega in ga 

z miško premaknemo v manjše okence.  

 
 



3. Nato v okencu napišemo kodo, ki jo bomo nato vnesli na terminalu (npr. 1). Pomembno 

je, da enako kodo vnesemo v obe okenci! V okencu »Terminal« izberemo terminal, na 

katerem bomo vnesli kartico/prstni odtis (v kolikor imate samo enega, izberemo 

tistega).  

 

 
 

4. Na Koncu kliknemo »Vnos« 

 

Sedaj gremo do terminala.  

 

5. Če smo vse prejšnje korake izvedli pravilno, bo na ekranu v spodnjem levem kotu 

naslednja ikona.  

 

 

6. S pritiskom na ikono se pojavi ekran za vnos varnostne kode za dostop do vnosa. 
Vnesemo kodo, ki smo jo določili v programu za administracijo (1) in pritisnemo Ok.  



 

7. Prikažejo se zaposleni, ki so izbrani za vnos.  

 

8. S pritiskom na ikono izberemo vnos prsta, s pritiskom na  pa vnos kode 

RFID kartice.  

 

VNOS KARTIC 

Če izberemo , se prikaže naslednji ekran:  

 

Sedaj kartico približamo mestu med ekranom in čitalcem prstnih odtisov in pojavi se 

koda kartice. Potrdimo z OK oz. pritisnemo Clear za ponoven vnos.  



VNOS PRSTA 

Če izberemo , se prikaže naslednji ekran: 

 

Če je kateri izmed prstov že obarvan v zeleno pomeni, da je že vnešen. Sedaj pritisnemo na 
prst, katerega želimo vnesti. Prst se obarva v rumeno. Nato s prstom povlečemo preko čitalca. 
Lučka na čitalcu utripa. Če se lučka po nekaj sekundah prižge v zeleni barvi, pomeni, da je bil 
vnos uspešen in v zeleno se obarva tudi vnešeni prst. V primeru, da lučka zagori v rdeči barvi, 
moramo poteg s prstom ponoviti. 

S pritiskom na ikono izbiramo med levo in desno roko.  

S pritiskom na ikono  potrdimo vnos.  
 
Po končanem vnosu za vse osebe pritisnemo rdeči križec v levem zgornjem kotu ekrana in s 
tem zaključimo vnos. 


