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Docházkový terminál pro aplikaci eIntranet.net 
 

 

1. Parametry terminálu 

• Základní rozměry 18x19,5x3,8 cm (bez přichycení) 

• 7“ dotykový IPS displej 

• Připojení k síti: RJ45, Wifi 2,4GHz 

• Kamera pro detekci a rozpoznávání obličejů 

• Čtečka RFID karet 13.56MHz, NXP 

• Provozní teplota 0-32 °C 

• Napájení USB-C 5.1V 3A 

 

 

2. Montáž terminálu 

• Terminál se přimontuje ke zdi, či jinému pevnému podkladu, skrz dodávanou konzoli; k ní se přichytí pomocí 

dodávaných spojek 

 
• Oranžově označené vruty nejsou součástí dodávky a je nutné si je zvolit adekvátní k materiálu, ke kterému 

bude terminál připevněn 

• Všechny šrouby je třeba pečlivě dotáhnout, aby byl terminál dobře přichycen 
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3. Napájení terminálu 

• Terminál je napájený pomocí dodávaného napájecího zařízení skrz konektor USB-C napětím 5,1V 3A 

 

 

 

4. Připojení terminálu k síti 

• Pro provoz terminálu je nutné, aby měl připojení k síti a mohl se tak spojit s Vaší instancí aplikace 

eintranet.net, kam zapisuje docházku 

• Připojení je možné buď: 

o RJ45 – po připojení síťového kabelu si zařízení načte automaticky IP adresu z DHCP serveru v síti, 

DHCP server je potřebný 

o Wifi – 2,4GHz – pro nastavení je třeba nám předem či po telefonické konzultaci dodat jméno Wifi 

sítě a heslo pro připojení k ní 

 

5. Nastavení karet pro zaměstnance 

Počet karet na jedno čtecí zařízení není omezen. 

Pro veškerá nastavení se využívá dodávaná ADMIN kartu – po jejím přiložení k docházkovému terminálu se 

zobrazí administrátorské menu, které umožňuje nastavení nových karet pro zaměstnance. 

Administrační menu (povoleny pouze RFID karty): 
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Na následující obrazovce zvolíte zaměstnance, pro kterého bude nastavována nová karta: 

 

 

Na výzvu přiložíte novou kartu: 

 

 

Terminál informuje o zapsání nové karty: 

 

 

6. Nastavení detekce obličejů pro zaměstnance 

Počet zaměstnanců pro rozpoznávání obličejů je omezen na 100 pro jedno zařízení (terminál). 

Pro detekci obličejů musíme nejdříve v Nastavení, modul Docházka – čip/obličej povolit detekci obličejů: 
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Nyní se zobrazí administrační menu (povoleny RFID karty i obličeje): 

 

 

Na následující obrazovce zvolíte zaměstnance, pro kterého bude snímán obličej: 

 

 

Postupně nafotíme co nejostřejší 3 snímky obličeje zaměstnance (vybíráme číslo snímku), poté zvolíme zrušit: 
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Jakmile jsou všichni zaměstnanci nafoceni, je třeba nechat přepočíst rozpoznávání obličejů na zařízení (tato 

operace může trvat několik minut): 

 

 

7. Využití detekce obličejů či RFID karet zaměstnanci 

Pro zápis příchodu/odchodu, případně jiné akce, zaměstnanec přiloží svou kartu k zařízení nebo před něj 

předstoupí tak, aby byl jeho obličej zobrazen uprostřed displeje (detekce obličejů). 

Po načtení karty/rozpoznání obličeje se zobrazí menu pro výběr akce zaměstnancem: 
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