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1. IMAporter Mobile Admin
1.1

Úvod do přístupových systémů IMAporter

Aplikace IMAporter Mobile Admin app je určena pro správce objektů jako nástroj pro udělování a
řízení přístupových práv k jednotlivým dveřím. Tato aplikace může být používána pro správu systémů
IMAporter Mobile i IMAporter Basic.
Pro obsluhu aplikace je nutné mobilní zařízení s OS Android vybavené technologií NFC.
Aplikaci IMAporter Mobile Admin si můžete zakoupit zde: http://www.ima.cz/app/imapadmin

Díky aplikaci IMAporter Mobile Admin mohou správci objektů přidávat nové karty nebo klíčenky do
systému, vytvářet a udělovat přístupová práva, vytvářet skupiny uživatelů s vlastními přístupovými
právy, vytvářet kalendáře a jimi daná časová omezení vstupu, vytvářet kalendáře volných průchodů, a
dále.
Protože oba systémy IMAporter Mobile a Basic jsou offline s distribuovanou databází, změny v
přístupových právech prostřednictvím aplikace IMAporter Mobile Admin musí být prováděny
jednotlivě v každé čtečce v systému. Zápis změn je proveden přiložením mobilního zařízení s NFC a
systémem Android na blízkou vzdálenost od čtečky, po dobu zhruba 2-40s, v závislosti na velikosti
přenesených dat.
Aplikace IMAporter Mobile Admin je také plně kompatibilní s platformou MobileAccess, díky čemuž
správce může snadno vytvářet uživatelům mobilní klíče a zavádět je automaticky do jejich mobilních
zařízení.
Uživatelé vlastnící platný Mobilní klíč (Android/iOS) mohou využít svoje zařízení pro identifikaci a
otevírání dveří pomocí technologií NFC a Bluetooth.
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1.2

Záložky v aplikaci Mobile Admin a jejich účel

Aplikace se ovládá pomocí virtuálních tlačítek a záložek na horní liště a pomocí hardwarových tlačítek
daného zařízení se systémem Android.

1.2.1

Identifikátory

Identikátory reprezentují všechna hmotná identifikační média, které mohou být použity uživatelem.
Typicky to jsou různé RFID karty nebo čipy (v jakémkoliv provedení). RFID identifikátory mohou být
např. karty nebo čipy protokolu MIFARE Classic či MIFARE DESFire. Každý Identifikátor patří pouze do
jedné Skupiny (přístupových práv).

1.2.2

Mobily

Mobily jsou jakákoliv mobilní zařízení, která mohou být použita jako identifikační token. Mobilním
zařízením přidaným do této záložky je vystaven a vzdáleně doručen Mobilní klíč. Každý Mobil patří
pouze do jedné Skupiny (přístupových práv).

1.2.3

Čtečky

Čtečka reprezentuje konkrétní variantu čtečky v systému, např. RSW.04-P(B). Pokud jsou dveře
vybaveny jednou čtečkou z každé strany, pak tyto dvě čtečky figurují jako dvě samostatné čtečky v
aplikaci. Je proto důležité je v aplikaci vhodně pojmenovat.
Každá čtečka může být propojena s až 20 různými svátky, s jedním kalendářem volného průchodu, a s
20 kalendáři omezující přístup.

1.2.4

Skupiny

Skupina představuje osobu či Skupinu osob s konkrétními přístupovými právy. Skupina spojuje
Identifikátory a Mobily se Čtečkami. Chcete-li umožnit přístup Čtečkou, musí být Čtečka i Identifikátor
přiřazeny do stejné Skupiny.
Do Skupiny lze přiřadit až 2100 Identifikátorů a Mobilů (v závislosti na verzi FW) a ty mohou být spojeny
s až 255 Čtečkami. Skupina dále umožňuje jejím Čtečkám přiřadit Kalendář. Každá čtečka může různé
Kalendáře pro každou Skupinu.

1.2.5

Kalendáře

Kalendář představuje časový rozvrh pro týden od pondělí do neděle, ve kterém je možný přístup skrz
Čtečku. Kalendář se opakuje po týdnu; a má 7 dnů od pondělí až po neděli. Každý den má maximálně
4 Zóny. Zóny označují časový interval, ve kterém je umožněn přístup přes čtečku. Mimo nastavené
zóny se zámek neotevře. Pokud nemají Čtečky ve Skupině přiřazeny žádný Kalendář, lze Identifikátory
otevírat celý den, což odpovídá původnímu nastavení.
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1.2.6

Volné průchody

Volný vstup představuje časový rozvrh pro týden od pondělí do neděle, ve kterém je Čtečka v
otevřeném stavu. Zámek je proto otevřen pro všechny uživatele, není potřeba přikládat Identifikátor.
Má stejný formát jako Kalendář.

1.2.7

Svátky

Svátek představuje datum v roce, ve kterém se použije nedělní rozvržení Kalendáře. Na Čtečkách,
které nemají přidělen žádný Kalendář nemá Svátek žádný efekt.

1.3

Logika a vazby systému

Následující diagramy zachycují vztahy dříve uvedených pojmů z hlediska uživatelského rozhraní
aplikace. Směr šipky určuje, co se odkud kam přiřazuje (např. z obrazovky editace Identifikátory se
Identifikátor přiřadí do Skupiny. V obrazovce Skupiny se přiřazují Čtečky a jím Kalendář)

Obrázek 1 - Diagram vztahů Skupiny z pohledu rozhraní aplikace
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Obrázek 2 - Diagram vztahů Čteček z pohledu rozhraní aplikace

1.4

Příklad databáze a nastavení systému

V následujícím příkladu je systém IMAporter Mobile instalován na těchto dveřích:
•

Přední vchod

•

Sklep

•

Zadní vchod

•

Kancelář A – vchod

•

Branka

•

Kancelář A - východ

•

Garáž

Je vhodné založit Skupiny s následujícími přístupovými právy (např.):
Skupina

Přiřazené Čtečky

Nájemníci

Přední vchod, Zadní vchod, Branka

Nájemníci s garáží

Přední vchod, Zadní vchod, Branka + Garáž

Nájemníci se sklepem

Přední vchod, Zadní vchod, Branka + Sklep

Nájemníci s garáží a sklepem

Přední vchod, Zadní vchod, Branka + Garáž + Sklep

Pošta (Služby)

Přední vchod, Branka

Správce

Všechny Čtečky

Společnost A – vedoucí

Přední vchod, Zadní vchod, Branka + Garáž, Kancelář A –
vchod + východ

Společnost A – zaměstnanec

Přední vchod, Branka + Garáž, Kancelář A – vchod +
východ

Každému uživateli (Identifikátor nebo Mobil) pak může být přiřazena Skupina podle jeho příslušných
práv. Pokud se mu jeho práva změní (např. přikoupí sklep), snadno se mu zvolí nová Skupina
odpovídající jeho novým přístupovým právům.
Dále je vhodné přiřadit Čtečkám ve Skupinách příslušné Kalendáře:
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Skupina

Přiřazená Čtečka

Kalendář

Poznámky

Pošta

Může přijít od 7:00 do 9:30 hod.

Bez kalendáře

Může přijít kdykoliv

Kancelář A – východ

Bez kalendáře

Může kdykoliv odejít. Po pracovní
době nezůstane v práci zamčen.

Ostatní přiřazené čtečky

Společnost A –
pracovní doba

Může přijít pouze během
pracovní doby.

Přední vchod
Pošta (Služby)

Branka

Společnost A –
Všechny přiřazené čtečky
vedoucí
Společnost A zaměstnanec

Přiřazené kalendáře – Služby jako např. Pošta či Svoz odpadků mohou přijít pouze v ranních hodinách. Vedoucí Společnosti A
může chodit v libovolný čas, jeho zaměstnanci pouze v pracovní dobu, ale mohou kdykoliv kancelář opustit. Proto je třeba
nastavit jinak vnitřní čtečku od kanceláře. Neuvedené Skupiny mohou procházet dveřmi kdykoliv, nemají tedy přidělen
Kalendář.

Dálší zaměstnanci Společnosti A nemohou chodit do práce o svátcích. Pro realizaci tohoto problému
musí být jejich Kalendář „Společnost A - Pracovní doba“ nastaven tak, aby v neděli nebyl povolen
přístup. Dále nastavíme Svátky pouze Čtečkám kanceláře. Zaměstnanci se dostanou na chodbu do
budovy, ale do kanceláře jim bude přístup odepřen:

Čtečka

Svátky

Kancelář A – vchod

Státní svátky

Kancelář A – východ

Státní svátky
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2 Začínáme – rychlý průvodce
Tato kapitola vás provede co možná nejrychlejším zprovozněním systému a nastavením
nejdůležitějších funkcí.

2.1

Prvotní spuštění a nastavení

2.1.1

Zadání Hesla správce

Po prvním spuštění na novém mobilním zařízení se aplikace IMAporter Mobile Admin zeptá na Heslo
správce (více zde: 3.1 První spuštění)
Heslo správce vám určí dodavatel systému (nastaví ho pomocí aplikace IMAporter ACS Config) a je
nutné ho vyplnit z důvodu spárování a programování čteček. Pro demonstrační účely je obvyklé heslo
správce jednoduše “demo”.

2.1.2

Načtení systémového nastavení

V menu Nastavení načteme konfigurační soubor systému. I tento soubor s příponou .imaportercred
vám dodá váš dodavatel (je vygenerován pomocí aplikace ACS Config app). Bez jeho načtení není
možné zajistit správnou funkčnost systému.
Konfigurační soubor pro demonstrační účely si můžete stáhnout zde:
https://www.ima.cz/app/imapadmin/Config-file.imaportercred
(Heslo správce: demo, ID systému: demo0001,
Podporovaná média: pomocí UID z klíčenek nebo karet a mobilní zařízení
přes NFC a BLE

2.1.3

Přihlašovací údaje pro IMAporter IDcloud (důležitá součást platformy
MobileAccess)

1) V Menu aplikace vyberte volbu IDM Nastavení
2) Zadejte údaje dodané dodavatelem vašeho systému

2.1.4

Volitelné načtení DEMO databáze (záložní soubor)

1) Stáhněte si demo.ppj soubor do vašeho zařízení:
https://www.ima.cz/app/imapadmin/Demo-DB-backup.ppj
2) V Menu aplikace zvolte Načíst zálohu
3) Zvolte stažený soubor Demo-DB-backup.ppj (většinou ve složce
Downloads) a načtěte ho

2.2

Tvorba Skupiny

1) Zvolte záložku Skupiny a stiskněte tlačítko Přidat
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2) Vytvořte novou skupinu libovolného názvu (např. “Skupina”)
3) Vraťte se zpět na hlavní obrazovku aplikace

2.3

Přidání Čtečky

1)
2)
3)
4)

Zvolte záložku Čtečky a stiskněte tlačítko Přidat
Přiložte vaše zařízení s NFC v těsné vzdálenosti před čtečku
Zadejte název čtečky, příp. si nechte název náhodně vygenerovaný
Stiskněte tlačítko Přiřazené skupiny a tlačítko Přidat (v pravém horním rohu) na další
obrazovce
5) Vyberte skupinu vytvořenou v předchozím kroku a vraťte se zpět na hlavní obrazovku
aplikace

2.4

Přidání Identifikátoru

1) Zvolte záložku Identifikátory a stiskněte tlačítko Přidat
2) Přiložte RFID nebo NFC identifikátor ke spodní straně vašeho NFC zařízení (na místo, kde se
nachází NFC anténa vašeho zařízení)
3) Zadejte název Identifikátoru/Uživatele a vyberte Skupinu z rozbalovacího seznamu (tu,
kterou jste v předchozích krocích vytvořili a spárovali se čtečkou)
4) Vraťte se zpět na hlavní obrazovku aplikace

2.5
1)
2)
3)
4)
5)

2.6

Přidání Mobilního klíče
Zvolte záložku Mobily a stiskněte tlačítko Přidat
Vyplňte Jméno osoby, Emailovou adresu a vyberte odpovídající Skupinu
Volitelně můžete vyplnit také Název klíče, Název zařízení, Telefonní číslo select Key Validity
Klikněte na HOTOVO a počkejte na vytvoření identifikátoru
Vraťte se zpět na hlavní obrazovku aplikace

Zápis do systému

1) Klikněte na tlačítko Programování na horní liště aplikace
2) Zelená obrazovka na displeji znamená, že zařízení můžete přiložit ke čtečce a držet ho do
dokončení procesu

2.7

Zkouška systému

1) Zkuste přiložit RFID nebo NFC klíčenku, kterou jste v předchozích krocích naprogramovali, ke
čtečce
2) Čtečka by měla vydat zvukový signál, svítit zeleně (LED) a relé by se mělo přepnout (zvuk
cvaknutí) po dobu určenou v Nastavení

10/31

IMAporter Mobile Admin – Uživatelský manuál

2.8

Zkouška funkce MobileAccess

Poznámka: Tato zkouška je pouze rychlý průvodce nastavením. Pro podrobné informace o aplikaci
IMAporter Mobile Key, požádejte svého dodavatele o příslušný manuál.

1) Pro zkoušku svého zařízení, stáhněte si aplikaci IMAporter Mobile Key zde:
http://ima.cz/app/key

2) Spusťte aplikaci a zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení podporuje příslušné technologie
(v tom případě se zobrazí zelená emotikona s doprovodným textem popisujícím technologie,
kterými zařízení disponuje). V ideálním případě to je NFC i Bluetooth.
3) Klikněte na tlačítko Přejít na stažení mobilních klíčů
4) Obdržíte email s předmětem MobileAccess Key. Zobrazte ho a načtěte přiložený QR klíč
pomocí aplikace IMAporter Mobile Key.
5) Zkouška funkce pro NFC zařízení:
a. Ujistěte se, že máte zapnutou funkci NFC, zařízení má zapnutý displej; a zařízení
přiložte ke čtečce
b. Čtečka by měla bliknout zelenou LED, vydat zvukový signál a relé by mělo cvaknout
6) Zkouška funkce pro Bluetooth zařízení:
a. Ujistěte se, že čtečka vašeho systému podporuje komunikaci pomocí Bluetooth (bude
to jasně vyznačeno na nálepce a/nebo zadní straně čtečky)
b. V aplikaci IMAporter Mobile Key zvolte záložku Dveře v dosahu
c. Pokud zařízení detekuje “MAC” adresu čtečky v dosahu, klikněte na ni a zařízení vyšle
signál
i. Čtečka by měla bliknout zelenou LED, vydat zvukový signál a relé by mělo
cvaknout
ii. Bluetooth komunikace může napoprvé trvat déle, než je obvyklé
iii. Pokud nedetekujete žádnou “MAC” adresu, se vraťte na začátek kroku 6)
iv. Čtečku s detekovanou “MAC” adresou si můžete pojmenovat – na liště v
menu aplikace zvolte záložku Moje dveře. Pro více informací doporučujeme
manuál na aplikaci IMAporter Mobile Key
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3 Příručka aplikace Mobile Admin
3.1

První spuštění

3.1.1

Zadání Hesla správce

Po prvním spuštění aplikace IMAporter Mobile Admin je nutné zadat Heslo správce (Obrázek 3 –
Zadání hesla správce).
Toto heslo slouží je spárování zařízení správce se čtečkami; a zároveň čtečky chrání před jejich
přepsáním třetí stranou. Heslo je zakódováno do čteček dodavatelem vašeho systému
prostřednictvím konfigurační aplikace ACS Config (dostupná pouze certifikovaným partnerům IMA).
Každému správci je dodavatelem systému přiřazeno Heslo správce.

Obrázek 1 – Zadání hesla správce

3.1.2

Načtení systémového nastavení

V menu Nastavení je dále potřeba načíst konfigurační soubor. Tento soubor s příponou
.imaportercred (Obrázek 2 – Nastavení systému) je každému správci přidělen dodavatelem systému
(soubor je vygenerován konfigurační aplikací ACS Config). Bez načtení tohoto souboru není možné
garantovat správný běh systému.
Před samotným načtením konfiguračního souboru .imaportercred prosím nejdříve zadejte správné
Heslo správce!
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Obrázek 2 – Nastavení systému

3.2

Nastavení systému

Z bezpečnostních důvodu byla veškerá systémová nastavení přesunuta do aplikace IMAporter ACS
Config, která je dostupná pouze certifikovaným partnerům IMA. Pokud potřebujete změnit některá
systémová nastavení, konktaktujte prosím svého dodavatele.
Možná nastavení systému:
1) Světelná signalizace - blikání LED diodou
2) Zvuková signalizace bzučáku
3) Nastavení délky otevření zámku (interval 5-35s)
4) Povolení funkce MobileAccess (NFC / BLE / PIN verifikace)
5) Nastavení nového Klíče systému a ID systému, ID čtečky
6) Nastavení akceptovaných identifikačních médií (MIFARE CLASSIC / MIFARE DESFire / NFC
klíčenky / čtení z UID / Čtení ze zašifrovaného souboru …)
Poznámka: aplikace IMAporter ACS Config je dostupná pouze certifikovaným partnerům IMA. Pro
více informaci o této aplikaci požádejte svého dodavatele o příslušný manuál.

3.3

Funkce záloha a její obnovení

Po zvolení tlačítka Uložit zálohu v menu aplikace jsme v dialogovém okně tázáni na jméno souboru
(Obrázek 4 – Záloha DB). Pro úspěšné zálohování dat vyplníme jméno souboru a stiskneme tlačítko
Uložit.
Výběr tlačítka Načíst zálohu ze stejného menu zobrazí průzkumník souborů (Obrázek 5 – Načtení
zálohy DB ), kde zvolíme zálohový soubor, který chceme obnovit.
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Obrázek 3 – Menu aplikace

Obrázek 4 – Záloha DB

Obrázek 5 – Načtení zálohy DB

Při ukládání zálohy není nutné vyplňovat příponu .ppj – přípona je doplněna automaticky. Zálohy se
ukládají do interní paměti telefonu do složky Download\Mobile Admin. Uložené zálohy mohou být
překopírovány do PC (přes USB kabel, Bluetooth, emailem apod.), pro další zpracování pomocí Golem
SW pro PC, nebo do jiného mobilního telefonu s aplikací Golem.

3.4

Záloha údajů o průchodech

Volbou položky Uložit průchody z menu aplikace (Obrázek 3 – Menu aplikace aplikace) zobrazíme
dialog pro zvolení názvu souboru pro export záznamů o průchodech (Obrázek 3 – Menu aplikaceUložit průchody).

Obrázek 6 – Uložit průchody

Při ukládání není nutné vyplňovat příponu .csv – přípona je doplněna automaticky. Data o
průchodech jsou ukládány ve formátu CSV do složky Download\Mobile Admin v interní paměti
telefonu a po překopírování do počítače mohou být zobrazeny a dále zpracovávány pomocí
poznámkového bloku, programu MS Excel či LibreOffice Calc.
POZN: Data o průchodech jsou po jejich exportu odstraněna z aplikace a jsou přístupná pouze v .csv
souboru. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme seznam průchodů ukládat pravidelně.
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3.5

Záložka Identifikátory

Výběrem záložky Identifikátory z hlavní nabídky se dostaneme do seznamu identifikačních médií
(Obrázek 7 – Záložka Identifikátory). Zobrazí se nám seznam všech dostupných Karet. Vzhledem
k tomu, že se jedná o první záložku, je při spuštění programu zobrazena automaticky.

Obrázek 7 – Záložka Identifikátory

3.5.1

Přidání nového identifikátoru a editace stávajícího

Stisknutím tlačítka Přidat na horní liště aplikace při zvolené záložce Identifikátory (Obrázek 7 –
Záložka Identifikátory) se na displeji zařízení zobrazí dialogové okno přidání identifikátoru (Obrázek 7
– Záložka Identifikátory).

Obrázek 7 – Záložka Identifikátory

Obrázek 7 – Záložka Identifikátory

Přiložením karty, přívěsku nebo jiného identifikačního média k zadní straně telefonu (nebo tam kde
máme umístěnu NFC anténu) se zobrazí editační formulář pro zadání údajů o kartě (Obrázek 7 –
Záložka Identifikátory).
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Editační formulář Identifikátoru můžete vyvolat také stisknutím libovolné položky ze seznamu
Identifikátorů (Obrázek 7 – Záložka Identifikátory).

3.5.2

Editační formulář

Při přidávání nového Identifikátoru se po vyplnění polí Jméno a Popis zobrazí nabídka pro výběr
Skupiny (Obrázek 8 – Výběr Skupiny), do které uživatel patří (Obrázek 7 – Záložka Identifikátory). Pole
Jméno je povinné a musí být vždy vyplněno, pole Popis slouží pro podrobnější informace o kartě a
jeho vyplnění je volitelné. Pokud Identifikátor pouze editujeme, všechna pole formuláře jsou
zobrazena už rovnou, tj. včetně pole Skupina (Obrázek 8 – Výběr Skupiny).
Každý Identifikátor může být zařazen maximálně do jedné Skupiny. Vytváření Skupin a jejich
přiřazování k jednotlivým Čtečkám se budeme věnovat v dalších sekcích.
Pokud je Identifikátor nepřiřazen nebo je například ztracen, můžeme ji odebrat Skupinu nastavením
na položku ‚ – ‚ a tím odebrat jakákoli práva vstupu.

Obrázek 8 – Výběr Skupiny

3.5.3

Mazání Identifikátorů

V případě, že potřebujeme smazat libovolný Identifikátor ze seznamu Identifikátorů, stačí zvolit
ikonku křížku umístěnou vpravo u každé položky seznamu (Obrázek 7 – Záložka Identifikátory).
Následně je zobrazen potvrzovací dialog a po potvrzení smazání je Identifikátor odstraněn.
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3.6

Záložka Mobily (funkce MobileAccess)

Výběrem záložky Mobily zobrazíte veškerá mobilní zařízení přidaná do systému. Tento seznam je
periodicky synchronizován prostřednictvím ID Management serveru IMAporter.
Pro používání této funkce musí být aplikace Mobile Admin spárována s ID Management serverem
IMAporter (viz dále).

Obrázek 9 – Seznam mobilních zařízení (telefonů)
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3.6.1

Přihlášení do systému IMAporter ID Management

Pro používání této funkce musí být aplikace Mobile Admin spárována s ID Management serverem
IMAporter.
Pro získání přihlašovacích údajů (email a heslo) prosím kontaktujte dodavatele vašeho systému.
Okno přihlášení zobrazíte po stisknutí tlačítka IDM Nastavení v menu aplikace (Obrázek 10 – Menu
aplikace-IDM nastavení).
V okně přihlášení (Obrázek 11 – Přihlášení do IDM) můžete aktivovat funkci Povolit automatický
update. Veškerá data o Mobilech jsou ukládána na server a mohou být odtud také editována. V
případě editace se provedené změny okamžitě projeví i v mobilní aplikaci.
Každé přihlášení je uložené a platné po dobu 1 roku. Po uplynutí tohoto období je nutné se přihlásit
znovu.

Obrázek 10 – Menu aplikace-IDM nastavení

Obrázek 11 – Přihlášení do IDM
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3.6.2

Přidání (editace) nového Mobilního klíče (Mobilu)

Pro přidání nového mobilního klíče pro mobilní zařízení nebo telefon, stiskněte tlačítko PŘIDAT v
záložce Mobily (Obrázek 13 – Seznam mobilních zařízení (telefonů)).
Zobrazí se okno Přidat/upravit mobil (Chyba! Chybný odkaz na záložku.). Je nutné vyplnit pole
Osoba, Email a Skupina oprávnění. Všechna další pole jsou volitelná.
Účel každého pole je popsán níže:
Osoba:
Klíč:

Jméno uživatele; povinné pole
Název mobilního klíče zobrazující se v mobilu uživatele; volitelné pole (pokud není
vyplněno, systém použije výchozí jméno)
Zařízení:
Název zařízení pro účely systému; volitelné pole (pokud není vyplněno, systém
použije výchozí jméno)
Mobil:
Telefonní číslo úživatele včetně předčíslí dané země, může sloužit pro posílání
mobilního klíče prostřednictvím SMS; volitelné pole
Email:
Email uživatele, slouží k posílání mobilního klíče; povinné pole
Skupina:
Přiřazuje skupinu přístupových oprávnění uživatele - podobně jako v záložce
Identifikátory; povinné pole
Platnost od/do: Definuje platnost mobilního klíče; volitelné pole (pokud není vyplněno, systém
použije výchozí jméno)
Všechna zadaná data jsou po uložení formuláře odeslána na IMAporter ID Management server.
Unikátní identifikátor uživatele je serverem okamžitě vygenerován a poslán zpět do aplikace Mobile
Admin; která jej následně uloží do lokální databáze. Současně je nově vytvořený mobilní klíč poslán
serverem na zadanou emailovou adresu uživatele.
Pro úspěšné vytvoření nového Mobilního klíče je tedy nutné být připojen k internetu.

Chyba! Chybný odkaz na záložku.

Obrázek 12 – Údaje o novém zařízení

Pro aktivaci nově přidaného Mobilního klíče (Mobilu) je nutné provedené změny naprogramovat do
čtečky. To je detailně popsáno v sekci 3.12 Zápis změn (synchronizace přístupových práv).
POZN: Registraci nových Mobilních klíčů se dále věnuje manuál uživatelské aplikace IMAporter
Mobile Key, který je k dispozici na našich stránkách.
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3.6.3

Přidání nového Mobilního klíče manuálně (volitelné)

Tato část manuálu je určena uživatelům, kteří chtějí používat mobilní klíče, ale nemají aktivován
přístup na server IMAporter ID management.
Pro manuální přidání Mobilního klíče je nutné zvolit záložku Identifikátory a stisknout tlačítko
PŘIDAT (Obrázek 13 – Seznam identifikátorů). V okně Přidání identifikátoru, zvolte tlačítko MOBILNÍ
ID v pravém horním rohu (Obrázek 14 – Přidání identifikátoru / mobilní ID).

Obrázek 13 – Seznam identifikátorů

Obrázek 14 – Přidání
identifikátoru / mobilní ID

Obrázek 15 – Manuální přidání
nového ID

Pro manuální přidání nového Mobilního klíče je nutné zadat Unikátní ID, Jméno uživatele a Skupinu
přístupových práv (Obrázek 15 – Manuální přidání nového ID).
Dále je nutné zapamatovat si uvedené ID pro následné manuální zadání do aplikace IMAporter
Mobile Key na mobilním zařízení daného uživatele. Tento postup je detailně popsán v manuálu
uživatelské aplikace IMAporter Mobile Key, který je k dispozici na našich stránkách.
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3.7

Záložka Čtečky

Výběrem záložky Čtečky nebo posunutím doprava se dostaneme do seznamu uložených dveří /
Čteček (Obrázek 16 – Záložka Čtečky).

Obrázek 16 – Záložka Čtečky

3.7.1

Přidání nových Čteček a editace stávajících

Stisknutím tlačítka PŘIDAT v pravém horním rohu aplikace (Obrázek 16 – Záložka Čtečky) zobrazíme
okno pro přidání nové Čtečky (Obrázek 17 – Přidání nové čtečky).
Přidat lze pouze nakonfigurované Čtečky se souhlasným Heslem správce, které zadává při instalaci
dodavatel vašeho systému; a které je společné pro všechny Čtečky na instalaci. Čtečka z jiných
instalací (domů) tak do systému nelze přidat – telefon je nebude akceptovat).
Čtečka jsou do telefonu přidány přiložením telefonu na čtečku.
Každá čtečka na instalaci (pokud je jich instalováno více) má v sobě dodavatelem zakódováno odlišné
ID čtečky. Toto ID slouží k rozeznání čteček systémem. Při přidání nové čtečky se pole Jméno čtečky
na základě nakonfigurovaného ID čtečky automaticky vyplní; je však možné ho přepsat.
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Obrázek 17 – Přidání nové čtečky

Obrázek 18 – Editační formulář
čteček

Jakmile je nová čtečka detekována, zobrazí se Editační formulář. Stejný editační formulář zobrazíte i
kliknutím na jakoukoliv uloženou čtečku v záložce Čtečky (Obrázek 16 – Záložka Čtečky).
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3.7.2

Editační formulář

V editačním formuláři (Obrázek 18 – Editační formulář čteček) je nutné vyplnit název Čtečky, zvolit
Skupiny, do kterých dané Čtečka patří a volitelně jejich podrobnější popis. Dále je možné Čtečkám
přiřadit Volný průchod a Svátky. Ve výchozím stavu nemají Čtečka přiřazenou žádnou Skupinu, Volný
průchod ani Svátek.
Počet Skupin, do kterých jsou Čtečka zařazeny je libovolný. Nemusí být tedy v žádné Skupině anebo ve
všech.

Obrázek 19 – Seznam povolených identifikátorů

Obrázek 20 – Seznam přiřazených skupin

Obrázek 21 – Skupiny k přiřazení

Obrázek 22 – Svátky k přiřazení
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Volný průchod
Kliknutím na vysouvací nabídku pod nápisem Volný průchod (Obrázek 18 – Editační formulář čteček)
můžeme Čtečce přiřadit nebo vytvořit nový kalendář Volného průchodu. Čtečka/dveře zůstanou
nezamčené v časových intervalech specifikovaných tímto kalendářem.
Povolené Identifikátory
U každé Čtečky máme pomocí tlačítka Povolené identifikátory možnost zobrazit seznam
Identifikátorů přiřazených k daným Čtečkám (Obrázek 19 – Seznam povolených identifikátorů).
Veškeré zde zobrazené identifikátory jsou ke Čtečkám přiřazeny prostřednictvím Skupin a tento
přehled tak má pouze informativní charakter.
Přiřazené Skupiny
Skupiny, do kterých jsou Čtečky přiřazeny lze zobrazit stisknutím tlačítka Přiřazené skupiny (Obrázek
20 – Seznam přiřazených skupin). Stisknutím tlačítka PŘIDAT se nám zobrazí seznam všech Skupin, do
kterých můžeme Čtečku přidat (Obrázek 21 – Skupiny k přiřazení).
Přiřazené Svátky
Kliknutím na tlačítko Přiřazené svátky lze zobrazit okno Svátků, které je možné spárovat se čtečkou
(Obrázek 22 – Svátky k přiřazení). Tato funkce je použitelná společně s užitím Kalendářů nebo
Volných průchodů (pro účely Svátků se daná čtečka během nich chová jako by byla neděle).
Odebrání čtečky ze Skupiny
Odebrat libovolnou Skupinu můžeme kliknutím na ikonu křížku umístěnou vpravo vedle jejího názvu
(Obrázek 20 – Seznam přiřazených skupin). Zobrazí se potvrzovací dialog, po jehož odsouhlasení je
Skupina odstraněna.
Zobrazení průchodů
Pokud má Čtečka již zaznamenala nějaké průchody, je v editačním formuláři Čtečky navíc zobrazeno
tlačítko Průchody, po jehož rozkliknutí zobrazíme chronologicky řazený seznam průchodů se jménem
uživatele (pokud bylo zaznamenáno) a časovým razítkem.
V telefonu je dostupný tento základní přehled. Pro detailnější zobrazení a řazení je třeba průchody
uložit do souboru (kapitola 3.4 – Záloha údajů o průchodech) ve formátu CSV a otevřít v PC pomocí
tabulkového editoru (např. MS Excel, LibreOffice a jiné).
POZN: Vyexportované průchody jsou odebrány z aplikace a nadále přístupné pouze z CSV souboru.
Doporučujeme data pravidelně exportovat a zálohovat v PC.
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3.8

Záložka Skupiny

Výběrem záložky Skupiny z hlavní nabídky se dostaneme do seznamu založených Skupin přístupových
práv (Obrázek 23 – Seznam skupin přístupových práv).

Obrázek 23 – Seznam skupin přístupových práv

Počet Skupin je neomezený a koresponduje s počtem různých typů přístupových práv.

3.8.1

Přidání nové Skupiny

Novou Skupinu přidáme stisknutím tlačítka PŘIDAT v pravém horním rohu se zvolenou záložkou
Skupiny (Obrázek 23 – Seznam skupin přístupových práv). Editovat stávající Skupinu lze kliknutím na
její název.

3.8.2

Editační formulář

V obou výše uvedených případech se zobrazí editační formulář (Obrázek 24 – Editační formulář
skupin). Jméno Skupiny je povinná položka, Popis Skupiny je položka volitelná. Toto rozhraní slouží
pro přidání Čteček do Skupiny a přidání Kalendáře ke Čtečkám Skupiny.
Zvolením položky Přiřazené čtečky se zobrazí seznam Čteček a jejich Kalendářů přiřazených k dané
Skupině. Tyto úpravy lze provést také ze záložky Čtečky, jak již bylo popsáno v přechozí kapitole.
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Obrázek 24 – Editační formulář
skupin

Obrázek 25 – Přiřazení čteček
do skupiny

Obrázek 26 – Přiřazení kalendářů k
páru Skupina-Čtečka

Přidávání a odebírání čteček
Po kliknutí na tlačítko Přiřazené čtečky (Obrázek 24 – Editační formulář skupin) se nám zobrazí
seznam čteček přiřazených k dané skupině (Obrázek 25 – Přiřazení čteček do skupiny). Stisknutím
tlačítka PŘIDAT v pravém horním rohu můžeme zobrazit seznam všech uložených nepřiřazených
čteček a spárovat je se Skupinou.
Odebrat již přiřazené Čtečky lze v seznamu přiřazených Čteček (Obrázek 25 – Přiřazení čteček do
skupiny) kliknutím na ikonu křížku umístěnou vpravo u každé položky. Následně se zobrazí
potvrzovací dialog, po jehož potvrzení je přiřazení odebráno.
Přidávání a odebírání kalendářů
Kalendáře jsou vždy přiřazeny k páru Skupina-Čtečka, což znamená, že jedna čtečka se může chovat
dle různého Kalendáře pro každou Skupinu přístupových práv.
Kliknutím na čtečku v seznamu Přiřazených čteček či na ikonu Kalendáře se otevře nabídka, ve které
lze přiřadit nebo odebrat čtečkám kalendář (Obrázek 25 – Přiřazení čteček do skupiny). Aplikace vám
následně ukáže výběr dostupných kalendářů (Obrázek 25 – Přiřazení čteček do skupiny). Pokud
nechcete Skupině přiřadit žádný Kalendář, vyberte hodnotu na prvním řádku >Žádný<. Čtečka pak
zůstane průchozí pomocí Identifikátorů bez časového omezení.
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3.9

Záložka Kalendáře

V záložce Kalendáře je možné vytvořit konkrétní Kalendáře pro nastavení časových či denních
omezení konkrétní Skupiny přístupových práv.
Systém rozpoznává dva typy Kalendářů:
- Kalendáře omezující přístup
- Kalendáře volných průchodů
V této záložce vytvoříme Kalendáře omezující přístup.
Pro vytvoření nového Kalendáře stiskněte tlačítko PŘIDAT v záložce Kalendáře (Obrázek 27 – Seznam
dostupných kalendářů)
Vytvořené Kalendáře jsou připraveny na přiřazení k páru Skupina-Čtečka, jak již bylo popsáno v
předchozí kapitole (Obrázek 25 – Přiřazení čteček do skupiny).

Obrázek 27 – Seznam dostupných kalendářů

Obrázek 28 – Editační formulář kalendáře
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Obrázek 29 – Nastavení časového rozsahu kalendáře

3.9.1

Obrázek 30 – Rozvrh přístupu

Editační formulář a časový rozsah

Kliknutím na libovolnou položku Kalendáře nebo tlačítkem PŘIDAT se otevře Editační formulář
kalendáře (Obrázek 28 – Editační formulář kalendář). Tento formuláře je stejný pro editaci, vytvoření
nového a zobrazení Kalendáře. Pro vytvoření Kalendáře je povinné zadat jméno, popis je volitelný.
Kliknutím na tlačítko Kalendář se dostaneme do rozhraní pro editaci časového rozvrhu (Obrázek 30 –
Rozvrh přístupu přístupu). Dvojklikem v prostoru kalendáře zobrazíme nové okno umožňující
nastavení přesného času (Obrázek 29 – Nastavení časového rozsahu kalendáře), nebo výběr již
vytvořeného časového rozsahu z rozbalovacího menu. Po provedení a uložení změn se modře zabarví
doba povoleného přístupu, jak je vidět výše (Obrázek 30 – Rozvrh přístupu přístupu).
Je možné nastavit až čtyři časové rozsahy pro každý den.
Uživatelé mohou skákat mezi jednotlivými dny v týdnu pomocí posunu obrazovky do strany, nebo
pomocí výběru konkrétního dne z rozbalovacího menu (Obrázek 31 – Navigace mezi dny)

Obrázek 31 – Navigace mezi dny

Pro odstranění časového rozsahu jednoduše klikněte na daný rozsah (Obrázek 30 – Rozvrh přístupu
přístupu), a stiskněte tlačítko SMAZAT.
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3.10

Záložka Volné průchody

Kalendáře volných průchodů jsou dostupné pod záložkou Volný průchod, a jejich tvorba je stejná,
jako v případě klasických Kalendářů. Účel kalendářů volných průchodů je definovat časové rozsahy,
kdy bude zámek permanentně otevřen pro každého.
Kalendáře volných průchodů se párují s konkrétní čtečkou na obrazovce Editační formulář čteček
(Obrázek 18 – Editační formulář čteček).

3.11

Záložka Svátky

Svátky jsou úzce provázány s oběma typy Kalendářů, a nabízí nám seznam zvláštních dnů, během
kterých čtečka funguje jako pro neděli. Těmito zvláštními dny typicky jsou státní svátky.

3.11.1

Přidání a mazání Svátků

Jako u ostatních záložek, nový Svátek přidáme stisknutím tlačítka PŘIDAT v záložce Svátky. Následně
se nám zobrazí Editační formulář svátků (Obrázek 33 – Editační formulář svátků).

Obrázek 32 – Seznam vytvořených svátků

3.11.2

Obrázek 33 – Editační formulář svátků

Editační formulář

V Editačním formuláři svátků je nutné vyplnit Jméno svátku a jeho Datum.
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3.12

Zápis změn (synchronizace přístupových práv)

Zápis změn neboli synchronizace přístupových práv v telefonu s přístupovými právy uloženými v
systémech IMAporter Mobile/Basic provedeme stisknutím tlačítka PROGRAMOVÁNÍ v pravém
horním rohu aplikace (Obrázek 34 – Domovská obrazovka).
Zobrazí se obrazovka Programování čteček (Obrázek 35 – Programování čteček), kde můžeme zvolit
zda chceme zapsat změny (synchronizovat přístupová práva) a stáhnout průchody (historii
průchodů). Defaultně jsou vybrané oba checkboxy. Poté přiblížíme telefon ke čtečce, telefon se
identifikuje a relevantní data se zapíší do čtečky.

Obrázek 34 – Domovská obrazovka

Obrázek 35 – Programování čteček

Během zápisu změn nás obrazovka informuje o stavu komunikace během tohoto procesu (Obrázek
36 – Stav zápisu).

Obrázek 36 – Stav zápisu

Obrázek 37 – Zápis dat úspěšně dokončen
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Po dokončení procesu uvidíme obrazovku informující o výsledcích zápisu dat (Obrázek 37 – Zápis dat
úspěšně dokončen). Pokud zápis dat úspěšně dokončen nebyl, stačí telefon mírně oddálit a opět
přiblížit ke čtečce. Komunikace bude automaticky pokračovat tam, kde přestala.
Doba zápisu záleží na množství přenesených dat a výkonu NFC antény v telefonu. Většinou však bývá
od 2 do 90 sekund.
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