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Přidání karet/čipů pomocí Programátorské karty 

V každém balení IP dveřní jednotky (u řady KD se nachází pouze u hlavní jednotky), se nachází bílá programátorská karta.  

 

 Karta na sobě štítek se sériovým číslem IP dveřní jednotky, ke které funguje. 

 Pod jinou čtečkou, než pod tou, s kterou je spárována, nefunguje. 

 Karta nelze použít jako přístupová karta. 

 

Pro použití k načtení karet/čipů postupujte následovně: 

1. Zapněte do napájení Dveřní jednotku a počkejte, až nabootuje. 

2. Přiložte Programátorskou kartou ke čtečce – ta by měla 2x pípnout. 

3. Přiložte jednu kartu/čip – po každým úspěšným načtení pípne čtečka pouze 1x. 

4. Poté můžete přiložit další kartu, a opět po jednom pípnutí krok opakovat, dokud nebudete 

mít načtené všechny vaše karty/čipy. 

5. Pro ukončení načítání karet, přiložte ke čtečce Programátorskou kartu. 

6. Pro ověření funkce, přiložte načtenou kartu ke čtečce, a pokud je načtení úspěšné ozve se 

hláška „The door is open“. 

 

 

 

! Pro smazání nahraných karet/čipů je třeba uvést dveřní jednotku do továrního nastavení. 

 

Výhody a nevýhody tohoto přístupu: 

+ Rychlost 

+ Není potřeba počítač 

+ Stačí Dveřní jednotku jen zapojit do napájení 

  

 

 Nemožnost spárovat kartu s konkrétní osobou 

 Nepřehlednost, ztracenou kartu nelze jednoduše smazat z dveřníku 

 Zdlouhavé v případě vícero dveřních jednotek 

 

https://www.viakom.cz
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Pomocí iVMS 4200 

Pro lepší a přehlednější správu je možnost načíst karty/čipy pomocí iVMS 4200 a tyto čipy přiřazovat k osobám a do přístupových skupin. 

Stáhněte si a nainstalujte poslední verzi iVMS 4200. Pro II. generaci Videotelefonů používejte verzi 3.1.0.5(platí k 30. 6. 2020), pro I. generaci používejte 2.7.1.9. 

V případě nejasností se obraťte na nás, podpora@viakom.cz . 

V sekci Správa zařízení, přidejte do programu vaši IP dveřní jednotku. Uživatel musí být Admin, heslo je Vámi vytvořené během aktivace zařízení. Stav zařízení 

musí být On-line. Nezapomeňte ji vytvořit/přidat do skupiny, nebo během přidávání zaškrtněte Import do skupiny. 

  

 

Vytvoření Osob v organizaci 

Nyní přejděte z hlavního menu IVMS 4200 do sekce Osoba 

 

Po levé straně můžete vytvořit další, nebo změnit stávající název složky „New Organization“, pod které si budeme vytvářet uživatele karet. Nyní si vystačíme 

s defaultním názvem. 

https://www.viakom.cz
http://download.viakom.cz/HIKVISION/Software/iVMS-4200/?sort-key=title&sort-type=asc
http://download.viakom.cz/HIKVISION/Software/iVMS-4200/iVMS-4200%20Windows/Hikvision%20iVMS-4200%20V3.1.0.5(EN,%20interkom%202.gen%20KV-61xx,KV-8x13)/?sort-key=title&sort-type=asc
http://download.viakom.cz/HIKVISION/Software/iVMS-4200/iVMS-4200%20Windows/Hikvision%20iVMS-4200%20v2.7.1.9%20(Interkom%201.5,%20ACS,%20Windows,%20Multilingual)/?sort-key=title&sort-type=asc
mailto:podpora@viakom.cz
http://download.viakom.cz/TEMP/iVMS%204200%203.2%20obr/device.jpg
http://download.viakom.cz/TEMP/iVMS%204200%203.2%20obr/osoba.jpg
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Klikněte na tlačítko + Přidat (druhé tlačítko od shora), a zobrazí se vám tabulka Přidat osobu: 

1. Zvolte si Název osoby, a zbytek parametrů, který ale není povinný. 

2. V záložce Přihlašovací údaje – Karta klikněte na modré plus 

3. V novém okně Přidat klikněte na Nastavení: 

 
4. V dalším menu zvolte Režim:  Čtečka karet, a z menu vyberte přidanou IP dveřní 

stanici, a klikněte na Ano: 

 

5. Nyní můžete kliknout na modrý text Přečteno v okně z bodu 3. 

6. Přiložit kompatibilní kartu/čip ke čtečce. 

7. Jakmile se úspěšně karta/čip přečte, zobrazí se číslo karty v textu a můžete 

kliknout na přidat. 

8. V Kartách se objeví ikona načtené karty s číslem  

 

9. V záložce Informace o rezidentovi vyplňte číslo pokoje na 1, případně jiné číslo 

pokoje pokud to potřebujete 

10. Nyní můžeme dát přidat, a v seznamu Osob se nám objeví první uživatel, tuto část 

můžete opakovat dokud nebudete mít veškeré karty načtené 

https://www.viakom.cz
http://download.viakom.cz/TEMP/iVMS%204200%203.2%20obr/Acces.jpg
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Vytvoření přístupové skupiny a nahrání dat 

 Nyní si vytvoříme přístupovou skupinu, ke které přiřadíme již vytvořené Osoby. Přejděte z hlavního menu do Řízení přístupu > Ověřování > Skupina přístupu. 

 

1. Klepněte na Přidat a v novém okně si skupinu pojmenujte. 

2. Ponechte vzor Autorizováno pro celý den (dovolí přístup po celý den). 

3. Přidejte osoby, které chcete mít v této Přístupové skupině ze složky organizace, tak aby byly 

vybrané a zobrazené v pravém sloupci 

4. Vyberte přístupový bod, neboli IP dveřní jednotku/y (musí být přidána ve skupině ve Správě 

zařízení jako Přístupový bod), které budou moci lidé z této skupiny otvírat, poté klikněte na 

Uložit 

5. Zvolte si vytvořenou skupinu či skupiny, a klikněte na Použít vše v zařízení 

 

6. Nyní se zobrazí okno s nahrávání dat do dveřní jednotky, pokud vše proběhne správně, 

zobrazí se zelený text All Aplied. 

7. Doporučuji vyzkoušet funkčnost nahraných karet/čipů. 

 

Získání seznamu osob ze zařízení 

Seznamy nahraných osob lze poté jednoduše získat v sekci Osoba, tlačítko Získat osobu, vyberte 

IP dveřní jednotku, z které chcete data získat, a případně je přesunout do jiné skupiny, kde bude mít 

přístup odepřen. 

 

Poznámky 

! Kliknutím na obrázek v tomto dokumentu, se Vám načte zvětšená verze s označeným postupem v modré barvě, dle textu. 

! IP dveřní jednotky podporují pouze karty/čipy standartu uvedeném v produktovém listu. Nejběžněji Mifare Card (13.56 MHz), nebo EM Card (125 KHz). 

! IP Dveřní jednotky první generace vyžadují pasivní napájení po síti LAN, II. generace již podporuje aktivní POE ( IEEE 802.3af) 

https://www.viakom.cz
http://download.viakom.cz/TEMP/iVMS%204200%203.2%20obr/Acces_add.jpg
http://download.viakom.cz/TEMP/iVMS%204200%203.2%20obr/Acces.jpg
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