Návod k obsluze
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1

Terminál iTA 7

Docházkový terminál iTA 7 je součástí moderního cloudového docházkového systému. Jedná se o
vysoce odolný, kvalitní dotykový terminál české výroby, jež byl vyvinut s ohledem na specifické
potřeby cloudové aplikace.
Řešení docházky formou cloudového systému přináší řadu výhod. Zprovoznění celého systému je tak
velice jednoduché. Po vybalení, připojení napájení a připojení k internetu aktivujete terminál
vygenerovaným číselným kódem. Po aktivaci je systém připraven k práci-monitorování docházky
vašich zaměstnanců. Průběžně lze zadávat jména zaměstnanců (v případě, že ještě není
zaměstnanec zanesen do systému je identifikace pouze podle čísla karty) a popsat strukturu
společnosti. V jednom systému je možné spravovat neomezené množství terminálů, bez nutnosti
jakéhokoliv propojení mezi jednotlivými terminály. Takto umožňuje přehledně spravovat ve společném
systému docházku odloučených pracovišť a poboček kdekoliv na světě.

1.1. Základní vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
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moderní docházkový terminál s dotykovým displejem
přehledné, intuitivní ovládání
konfigurovatelná obrazovka
pevná kovová konstrukce, kryt z plastu, odolný proti opotřebení
moderní, elegantní design vhodný pro různé obchodní i průmyslové objekty
integrovaný reproduktor pro zvukové potvrzení operací
nízká spotřeba energie, podpora PoE
identifikace zaměstnance dle varianty terminálu:
− RFID medium (karta, čip, samolepka)
− otisk prstu
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2 Montáž
2.1. Montáž na stěnu
Terminál je připraven pro montáž na stěnu pomocí speciálního držáku na zeď s blokovacím
prvkem (standardní příslušenství), nebo pomocí držáku VESA (není součástí dodávky).
Postup montáže terminálu pomoci speciálního držáku na zeď:
• vyberte na stěně vhodné místo pro umístění terminálu
• přiložte držák na vybrané místo a použijte jako šablonu pro zakreslení pozic
montážních otvorů
•
•
•
•
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vyvrtejte otvory o Ø 8 mm, do kterých zaklepněte přiložené hmoždinky
připevněte držák pomoci přiložených šroubů
terminál zavěste na držák
terminál zajistěte proti neoprávněné demontáži ze spodní strany pomocí
dodaných šroubů
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2.2. Montážní schéma

2.2.1.
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iTA 7, iTA 7 G
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2.2.2.

iTA 7 IP 54

2.3. Zapojení kabelů

1

2

4

3

6

 DC Jack

napájení 12 VDC

 RJ45

PoE, připojení k Ethernetu

 USB

připojení externího zařízení

 LED červená

indikace běhu CPU, LED bliká

LED zelená

indikace napájení
připojení sériové linky RS 232/RS 485 nebo Wiegand

 RJ12
© MOBATIME
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 Svorkovnice

VSTUP
+ GND

RELÉ
COM NO

VÝSTUP 12 V
+
GND

Poznámka k variantě IP54: Standardně již s připojeným propojovacím kabelem pro připojení k přepínači / injektoru PoE.
V případě jiných požadavků na připojení se obraťte na výrobce.
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3 První připojení terminálu
Po připojení terminálu k síti Ethernet a napájení (alternativně napájení přes PoE) stačí několik kroků a
váš terminál bude plně funkční.
• terminál se spustí do jedné minuty, síť musí být v provozu před aktivací terminálu
• terminál aktivujte pomocí vygenerovaného aktivačního kódu

3.1. Aktivace terminálu
Pro aktivaci terminálu je důležité funkční připojení k internetu (požadavky na síť kap. 6.2.)
Po přihlášení na adrese https://ita.firemnidochazka.cz (ve webovém prohlížeči), zvolte záložku
Nastavení/Terminály a klikněte na tlačítko vygenerovat aktivační kód. Ten vepište do kolonky
aktivační kód na aktivační obrazovce terminálu. Pokud nelze terminál aktivovat zkontrolujte
síťové parametry, proveďte test sítě (viz. kap. 4.1., záložky Síť a Nástroje).

Aktivační obrazovka

© MOBATIME
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3.2. Standardní režim
Po aktivaci se zobrazí standardní obrazovka a terminál je připraven k použití. Základní obsluha
terminálu – pro záznam jednoduše přiložte RFID medium nebo prst (podle varianty terminálu)
Typ záznamu (příchod nebo odchod) se vypočítá automaticky. Informace o saldu a
podrobnostech o osobní docházce zaměstnanců najdete pod ikonou 
3.2.1.

Příchod/odchod
Identifikace pomocí RFID čipu
Pro zaznamenávání příchodu/odchodu stačí
pouze přiložit identifikační RFID medium k oblasti
pod displejem označené vodorovnými čarami. Na
terminálu můžete také zadat konkrétní událost.
Stačí vybrat požadovanou ikonu (příchod, odchod,
přestávka, služební cesta a další) před přiložením
karty.
Po identifikaci zaměstnance je událost odeslána
na server.

Identifikace pomocí otisku prstu
Přiložte prst na čtečku otisku bez velkého tlaku,
prst musí zakrývat čtečku. Pokud je otisk po
přiložení prstu rozpoznán, ozve se pípnutí.Pokud
čtečka rozpozná prst na čtečce, ale otisk není
identifikován, ozve se trojité pípnutí a terminál
událost nezaznamená. Pokud je zamítnutí
falešné, sundejte prst ze čtečky a znovu přiložte.
Pokud čtečka nerozpozná otisk ani prst, neozve
se žádný zvuk. Potom prst držte v klidu po dobu
zpracování (cca 1s).
Otisk prstu je na stejné úrovni jako RFID karta,
v systému se chová stejně. V cloudové aplikaci
pak lze rozlišit, jestli byla použita karta nebo
otisk.

© MOBATIME
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3.2.2.

Konfigurovatelná obrazovka

Na základě požadavku je možno na obrazovce
terminálu zobrazit více typů ikon (až 16) a také
volit jejich barevné provedení. Přizpůsobíte tak
evidenci konkrétních událostí potřebám firmy.
Ikonu na hlavní obrazovce lze rozšířit o vnořené
volby, např. typ přestávky (oběd, lékař, služební
cesta …).
Př.: Přerušení pracovní doby
Vyberte ikonu „Přerušení“, Po stisku tlačítka
se na obrazovce zobrazí možné události.
Zvolte správnou možnost. Po přiložení RFID
karty, klíčenky nebo samolepky je tato událost
odeslána na server. Při návratu postup
zopakujte.

© MOBATIME
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4 Nastavení terminálu
4.1. Nastavení parametrů přes menu terminálu
Do uživatelského menu vstoupíte přes ikonu

v horní liště obrazovky terminálu.

Do menu se přihlásíte heslem. Tovární nastavení
hesla je 000000, toto heslo si změníte na záložce
Účet.

Na záložce Hlavní nastavíte jazyk terminálu,
spořič obrazovky a zvolíte zapnout/vypnout zvuk
kláves.

Na záložce Čas nastavíte časovou zónu,
čas a datum jsou nastaveny automaticky, ale lze je
nastavit manuálně, pokud odstraníte všechny
servery NTP z konfigurace

Záložka Síť, nastavení parametrů sítě.
Při volbě DHCP se všechny parametry nastaví
automaticky. Při manuálním nastavení nastavte
parametry jednotlivě.

Na kartě Wifi můžete nastavit parametry bezdrátové
sítě. Chcete-li povolit tuto kartu, musíte mít připojen
wifi dongle. Tlačítkem "Procházet" zobrazíte sítě
wifi, které jsou v dosahu vašeho zařízení.
Tlačítkem "Upravit" můžete upravit bezpečnostní
nebo síťové parametry vybrané wifi.
Záložka Účet, zde si nastavte vaše heslo pro
přístup do konfiguračního menu terminálu, zvolte
libovolnou kombinaci šesti číslic

Záložka Nástroje slouží ke kontrole stavu systému.
Po prvním zapojení terminálu spusťte „Test sítě“,
pokud se parametry nastavily správně, je u
požadovaných položek OK. Test sítě spusťte také
když nastane překážka v komunikaci terminálu,
zjistíte tak možnou příčinu.

© MOBATIME
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Aktualizace systému provede update firmware
terminálu, pokud je k dispozici. Tlačítko použijte
pouze po vyzvání pracovníkem technické podpory.
Více informací kap. 5.
Záložku Odeslat zálohu použijte pouze po vyzvání
pracovníkem technické podpory. Terminál odesílá
zálohy automaticky.

4.2. Nastavení čtečky otisku prstu
Po přihlášení do nastavení parametrů se zobrazí záložka Hlavní

Učení otisku prstu
• přiložte RFID medium zaměstnance, ke kterému chcete
naučit otisky
• zobrazí se okno Učení otisku prstů
• zvolte tlačítko pro učení otisku, zobrazí se průvodce učením
otisku
• zaměstnanec přiloží stejný prst 3x, průvodce informuje
o průběhu procesu a úspěšném zadání
• při přiložení musí prst zakrývat čtečku, bez velkého tlaku
• ke každému zaměstnanci lze naučit libovolný počet otisků
• ověření otisku lze provést v nastavení parametrů, po
přiložení naučeného prstu se na záložce Hlavní zobrazí
opět okno Učení otisku prstu
• podle typu čtečky je limit 200 nebo 2000 otisků a podle toho i
počet naučených otisků jednotlivých zaměstnanců
Pozn.: Čtečka se nenaučí číst otisky korektně v případě
poraněných nebo zhrublých a rozpraskaných bříšek prstů.
Mazání otisků
• Otisky lze mazat z webového rozhraní terminálu (viz. kap.
4.3) po přihlášení jako administrátor, na záložce "Nastavení
zaměstnance", kde je seznam všech zaměstnanců v
systému.
• Zaměstnanci, u kterých jsou naučené otisky, mají na kartě
tlačítka se seznamem těchto otisků.
• Číslo na tlačítku je jen ID otisku v systému, není to pořadí
naučeného otisku.
• Otisk smažte kliknutím na tlačítko příslušného otisku.
• Akce se během sekund projeví v terminálu

© MOBATIME
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Přenos otisků na jiný terminál
• Otisky lze naučit na jednom terminálu a pak kompletně
přenést na jiný terminál přes webové rozhraní (viz. kap. 4.3),
po přihlášení jako administrátor, na záložce „Správa“.
• Na terminálu, ve kterém jsou uloženy naučené otisky,
zaškrtněte v části "Uložit konfiguraci“ volbu Otisky prstů a
stiskněte uložit. Do počítače si tak uložíte soubor s
konfigurací otisků.
• Na terminálu, na který chcete nahrát otisky, pak ve stejném
okně webového rozhraní v části "Načíst konfiguraci"
vyhledejte soubor s konfigurací, zaškrtněte volbu Otisky
prstů v rámečku a zvolte načíst.
• Otisky budou na novém terminálu funkční do několika minut,
záleží na počtu přenášených otisků.
• Dobře zkontrolujte, ze kterého terminálu otisky přenášíte
a do kterého je nahráváte. Pokud zaměníte terminály
a přenesete prázdné nastavení otisků na zdrojový terminál,
naučené otisky smažete.

4.3. Pokročilé nastavení přes webové rozhraní
Do nastavení přes webové rozhraní vstoupíte zadáním IP adresy terminálu (zjistíte v menu terminálu
v záložce síť) do adresního řádku webového prohlížeče na počítači zapojeného ve stejné síti.
Status systému, kontrola a zjištění
parametrů a stavu systému.

© MOBATIME
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Síť, konfigurace parametrů sítě.
Při volbě DHCP se všechny parametry
nastaví automaticky. Jinak je nutné nastavit
parametry ručně. Nastavte volitelně
parametry proxy.

© MOBATIME
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Systém
Zvolte jazyk pro zobrazení na terminálu a
pro webové rozhraní, nastavte časovou
zónu.

Pokud vyhovuje předdefinované nastavení
NTP serverů, není třeba je měnit. Čas a
datum se nastaví automaticky, pokud je
dostupný alespoň jeden z nastavených
NTP serverů.

Dále lze změnit nastavení spořiče
obrazovky a automatických aktualizací.

Interní relé se sepne po identifikaci
registrovaným zaměstnaneckým RFID
čipem nebo otiskem prstu. Parametry
reléového spínání lze konfigurovat v sekci
"Nastavení čteček" pro každou čtečku
individuálně.

© MOBATIME
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Uživatelské rozhraní
Zde můžete upravovat rozložení
obrazovky. Můžete přidávat nebo odebírat
tlačítka, která mohou být přiřazena
konkrétní události pomocí ovládacích
prvků.
Můžete přidat další obrazovku s tlačítky.
Můžete měnit barvy a ikony a přidat nebo
odstranit některé titulky nebo můžete také
propojit určité tlačítko s jinou obrazovkou.

Detailní informace můžete nastavit po
rozkliknutí „podrobné informace“.

© MOBATIME
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Ikony
Na této kartě naleznete všechny ikony
dostupné v systému.
Tyto ikony můžete použít v uživatelském
rozhraní pro vytváření tlačítek pro různé
události.
Zde si můžete vyzkoušet, jak budou ikony
vypadat na obrazovce.

Nastavení zaměstnanců
Seznam zaměstnanců. Zaměstnanci, u
kterých jsou naučené otisky, mají na kartě
tlačítka se seznamem těchto otisků. Na
záložce lze naučené otisky mazat.

Správa
Možnost uložení/načtení různých částí
konfigurace terminálu do a ze souboru.
Možnost provést restart terminálu.

© MOBATIME
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Účty
nastavte uživatelské jméno a heslo
pro vstup do webového rozhraní, tovární
nastavení admin/mobatime nebo
admin/admin.

Systémový záznam
Informace o procesech systému
a terminálu.

5

Update firmware
Test na dostupnost nové verze firmware se provádí automaticky denně ve 4 hodiny ráno. Pokud je
update dostupný, automaticky se nainstaluje. Kromě toho lze test dostupnosti a update na novou
verzi kdykoli ručně provést v nabídce terminálu.

© MOBATIME
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6

Technické údaje
6.1. Základní parametry

iTA 7 G

iTA 7
Parametry
displeje
Touchscreen

iTA 7 IP 54

typ7” TFT, 800 x 480 pixels
svítivost
typ
Ethernet

400 cd/m2
kapacitní

rezistivní

rezistivní

RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3), fixní IP nebo DHCP

RS-232
RS-485

RJ25, volitelně RS232+RS485 nebo Wiegand nastavitelné iterním přepínačem 1)

Wiegand
USB

USB 2.0 host A

WiFi

Podpora standardů 802.11 n/g/b
Frekvenční pásmo 2,4 GHz

LTE

Využívaná frekvenční pásma:
LTE FDD:
Band1(2100MHz)/Band3(1800MHz)/Band7(2600MHz)/Band8(900MHz)/Band20(8
00MHz)
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band1(2100MHz)/Band8(900MHz)
EDGE/GPRS/GSM: 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz
Standardy:
LTE Rel 9
WCDMA Rel ‘99 plus Rel 5 HSDPA, Rel 6 HSUPA, Rel 7
HSPA+(cat 14), Rel 8 DC-HSPA+(cat 24)
GSM/GPRS/EDGE Rel 99

Komunikace,
interface

Komunikační
protokoly
Napájení

Ethernet
standardně

HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP
PoE (IEEE 802.3 af - Class 3) nebo 12 VDC
8W

příkon
Certifikace

Provozní prostředí

safety, EMC,
RFID, WiFi

Montáž

© MOBATIME

EN60950, EN55032, EN55024, E300330-1, EN 300330-2,
EN 301489-1, EN 301489-3

pracovní
teplota

-20 až +40 °C (neumísťujte na místa vystavená slunečnímu svitu)

relativní
vlhkost

10 až 90%, bez kondenzace

čelní strana
Hmotnost včetně
držáku

Jen PoE
(IEEE 802.3 af - Class 3)

tvrzené minerální sklo

polyesterová folie

tělo terminálu

polyesterová folie

ABS

stupeň krytí

IP 40

IP 54

rozměry

189 x 189 x 58 mm

225 x 165 x 125 mm

hmotnost

1.1 kg

1.4 kg
montáž na stěnu

standardně
na přání

stolní nebo vestavná montáž
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6.2. Identifikace
Podporované tagy / vlastnosti

Varianty terminálu

© MOBATIME

RFID Mifare

Ultralight, NTAG203, MIFARE Mini, MIFARE™ Classic 1K, MIFARE™
Classic 4K, FM11RF08, DESFire

RFID Hitag2 E

Hitag2

RFID Hitag2 E + Mifare

Hitag2, Ultralight, NTAG203, MIFARE Mini, MIFARE™ Classic 1K,
MIFARE™ Classic 4K, FM11RF08, DESFire

RFID Hitag2

Unique, Hitag 1, Hitag2, HitagS, Q5, Titan, EM4569 and ATA5577

RFID Multi1

ISO14443A: MIFARE Classic,1k, 4k, Mini, DESFire EV1, Plus S, X, Pro X
, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, LEGIC Advant, PayPass, SLE44R35,
SLE66Rxx, NTAG2XX
ISO14443B: Calypso, CEPAS, Moneo, SRI512, SRT512, SRI4K, SRIX4K
ISO15693: EM4x33, EM4135, ICODE SLI,Tag-it, RF55Vxx, M24LR16/64,
MB89R118/119, PicoPass, HID iCLASS, LEGIC Advant, Unique, Hitag1,
Hitag2, HitagS, Q5, Titan

RFID Multi2

ISO 14443 A+B, ISO 15693, Sony FeliCa, MIFARE Classic, MIFARE
Mini, MIFARE Pro X, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, Legic
Prime, Legic Advant, Legic MIM, Pico Pass, NFC Forum Tag 1-4,
EM4x35, HID iCLASS

RFID ICODE

I.CODE SLI, Tag_it

RFID EM4100

EM4100, EM4102, EM4205, EM4305 T5557

RFID 1200-A

Legic Prime, Legic Advant, Mifare Classic, Mifare Desfire

RFID 2000-A

Hitag1, Hitag2, HitagS, EM4102, EMV4150

RFID + FPO Mifare

RFID Mifare:
Ultralight, NTAG203, MIFARE Mini, MIFARE™ Classic 1K, MIFARE™
Classic 4K, FM11RF08, DESFire
FPO:
max. 2000 sets,
FAR ; FRR 1/100,000 ; 1/1,000,
Identification time ＜1.5 s
Image resolution 450 DPI
Array size 258 x 202 pixels

RFID + FPC Mifare

RFID Mifare:
Ultralight, NTAG203, MIFARE Mini, MIFARE™ Classic 1K, MIFARE™
Classic 4K, FM11RF08, DESFire
FPC:
Image resolution 508 DPI
Array size 256 x 360 pixels
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6.3. Požadavky na síť

Parametr

Nastavení

MAC adresa

Povolit MAC adresu na interní síti (typické pro switche),
v případě, že je použito filtrování MAC adresy

SSL komunikace mezi
terminálem a internetem

Možnost TCP SSL komunikace na portu 433 na adrese
https://itaserver-production.mobatime.cloud/

Nastavení Proxy a
Firewallu

SSL komunikace musí být povolena bez filtrace.
Pakety jsou šifrované a firewall nemá certifikát

DNS

Terminál potřebuje interní nebo externí DNS server

Pravidla pro doménu

Terminál není členem domény

Terminal WEB GUI

HTTP port 80 je požadován pro připojení terminálu
k webovému rozhraní pomocí webového prohlížeče

DHCP (fixní IP)

Pokud je ve firemní síti DHCP server, je možné použití
DHCP i na terminálu

© MOBATIME
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7 Příslušenství
•
•
•
•
•
•

držák na zeď s plastovými záslepkami
vruty Ø 4x40
hmoždinky Ø 8x40
zajišťovací Inbus šrouby
Inbus klíč č.3
CZ návod k iTA 7

1 ks
3 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks

8 Údržba
Údržba terminálu spočívá pouze v čištění povrchu. Používejte měkké hadříky a antistatické čistící
přípravky.

9 Záruka a opravy
• Zařízení je určeno pro použití v prostředí normálním dle normy.
• Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
neodbornou manipulací či zásahem
chemickými vlivy
mechanickým poškozením
zásahem vnějším událostí (živelné události atp.)
• Záruční i pozáruční opravy provádí výrobce.

Kontakt:
ELEKON, s.r.o.
Brněnská 15
CZ – 682 01 Vyškov

tel.: + 420 517 302 000
fax: + 420 517 302 001
e-mail: elekon@mobatime.cz

Zákaznická linka:

602 555 196
517 302 003
ita@mobatime.cz

Telefonická podpora v provozu

© MOBATIME

7:30 - 16:00
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