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Panduan Mulai Cepat ini berisi
petunjuk-petunjuk sederhana
cara mengatur tanggal/waktu
terminal dan komunikasi serta
cara menggunakan sidik jari,
mendaftarkan kartu dan melakukan verifikasi. Untuk penjelasan
selengkapnya tentang pengelolaan terminal, bacalah manual
pengguna perangkat keras terminal yang disertakan dalam
kemasan atau yang disediakan
secara online berikut
• http://info.fingertec.com/h2i-4
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Pengaturan Tanggal dan Waktu

Pengaturan tanggal dan waktu untuk H2i
harus diatur melalui perangkat lunak. Untuk
petunjuk pengaturan, lihat manual perangkat
keras H2i.

2 Mendaftarkan Kartu
Administrator
1. Menghidupkan terminal. Lampu hijau
berkedip cepat, terdengar instruksi
“Daftarkan kartu administrator”.
2. Lambaikan kartu administrator kepada
terminal. Terminal berbunyi tit sekali
dengan panduan suara “Pendaftaran
berhasil”, lalu kembali ke mode verifikasi.

3 Mendaftarkan Sidik Jari
1. Lambaikan kartu administrator. Ketika terdengar panduan suara “Daftarkan pengguna. Tekankan jari Anda atau lambaikan
kartu Anda”, letakkan jari Anda pada terminal. Ulangi 2 kali lagi, sesuai panduan suaranya.

2. Panduan suara mengumumkan ID Pengguna dan memberi pesan yang berbunyi
“Pendaftaran Berhasil. Daftarkan, tekankan
sidik jari atau letakkan kartu Anda”.
3. Ulangi pendaftaran dengan sidik jari atau
kartu lainnya untuk pengguna yang sama,
atau lambaikan kartu administrator untuk
mengakhiri proses pendaftaran.

4 Mendaftarkan Kartu
1. Lambaikan kartu administrator. Ketika terdengar panduan suara “Daftarkan pengguna. Tekankan jari Anda atau lambaikan kartu
Anda”, letakkan jari Anda pada terminal.
2. Terminal akan membaca kartu dan mengumumkan ID Pengguna.
3. Pesan “Pendaftaran berhasil. Daftarkan,
tekankan sidik jari atau letakkan kartu
Anda”. Ulangi pendaftaran dengan sidik jari
atau kartu lainnya untuk pengguna yang
sama, atau lambaikan kartu administrator
untuk mengakhiri proses pendaftaran.

5

Pengaturan Komunikasi

Pengaturan komunikasi harus dilakukan
melalui perangkat lunak atau dengan menggunakan keyboard numerik yang disertakan
dengan terminal. Untuk petunjuk pengaturan,
lihat manual perangkat keras H2i.

Pedoman Perangkat Lunak
1
Pemasangan

Penginstal perangkat lunak FingerTec
Ingress ada di DVD
FingerTec yang dikirim beserta terminal
FingerTec.
Menyelesaikan
pemasangan.

3 Ikhtisar Sistem
Pengelolaan Pengguna
Tambahkan, hapus, edit dan kelola log informasi dan transaksi pengguna.
Pengaturan Kontrol Akses
Setel pembatasan akses dan pengaturan kunci pintu untuk setiap
kelompok dan pengguna.

Mengunduh catatan kehadiran dan catatan
pergerakan Masuk/Keluar dari terminal
Unduh log transaksi dan laporan akses yang disimpan dalam
terminal ke server. Catatan pergerakan Masuk/Keluar hanya
tersedia untuk model kontrol akses FingerTec.

2
Aktivasi Online

Gunakan nomor seri
terminal untuk mengaktifkan perangkat
lunak Anda secara
online. Hubungi
penyalur terdekat
atau kirimkan
email ke support@
fingertec.com

jika Anda ingin mengaktifkan perangkat
lunak secara offline.

Pengaturan Perhitungan Kehadiran
(Opsional) Aturan kehadiran dan rumus
perhitungannya harus dipahami agar bisa
mendapatkan laporan kehadiran
yang benar.

Pemantauan
Secara
Langsung
Catatan
Masuk/Keluar
Pantau secara
langsung
transaksi yang
terjadi di
terminal
secara
langsung.

Melihat catatan
Masuk / Keluar
Memeriksa
catatan akses dan
memantau
pergerakan staf.

Memeriksa dan edit catatan kehadiran
Periksa catatan dan edit/ tambahkan/
teliti apakah ada catatan yang hilang.
Membuat laporan kehadiran
Buat laporan yang rapi dan profesional
untuk dianalisa.

Membuat laporan
kontrol akses
Mengekspor catatan kehadiran untuk bagian
Buatlah laporan penggajian
atau perangkat lunak pihak ketiga
kontrol / keaGabungkan catatan kehadiran yang
manan akses yang diunduh dari terminal FingerTec dengan
rapi dan
perangkat lunak pihak ketiga/bagian
profesional.
penggajian terkait.

Seluruh panduan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak sudah tersedia di DVD FingerTec dan
dapat diunduh secara online di http://user.fingertec.com
© 2016 Timetec Computing Sdn Bhd. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang • 072016

