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Home
O software access.track é um sistema de controlo de
acessos de fácil aprendizagem, intuitivo, muito completo, e
sempre em evolução para ir de encontro às novas
necessidades dos nossos clientes.
A solução access.track é uma aplicação Windows que
permite toda a gestão de utilização., entre as quais:
Registo de ponto; Gestão da assiduidade e Gestão de
plano de férias.
O access.track é a solução que recorre às mais
avançadas tecnologias de controlo de acessos, como
sendo o controlo biométrico (impressão digital, leitura de
íris, reconhecimento facial, etc) ou o RFID.

Versão: 6.0.0
As principais caraterísticas do access.track são:
·

Aumento significativo de segurança;

·

Maior segurança de funcionários, clientes, veículos e outros bens;

·

Diminuição de custos e aumento de receita aumentando significativamente a
melhoria dos serviços;

·

Solução integrada com múltiplas funcionalidades;

·

Aplicação completa e intuitivas;

·

Facilidade e rapidez de gestão de acessos a espaços devidamente autorizados;

·

Controlo e gestão automática de parques de estacionamento;

·

Gestão de Visitas a Hospitais, Empresas, Escolas, Etc.;

·

Gestão de Bilhética a parques de diversão, parques temáticos, monumentos,
museus, etc.;

·

Gestão de Parques de Estacionamento enquandrado em todos os ambientes;

·

Sistema integrado de acessos para o ramo hoteleiro incorporado com
fechaduras de hotel.
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2

Access.track
As empresas, de uma forma geral, sentem a necessidade de efetuar o controlo e
gestão de acessos dos seus colaboradores. O access.track dá resposta a esta
necessidade recorrendo às tecnologias RFID, biométrica e/ou outra tecnologia de
autenticação, em conjunto ou em separado, sendo uma solução robusta e que responde
às necessidades das empresas.

A solução de gestão de acessos atua nas mais variadas várias áreas de ação:

2.1

·

Controlo e Gestão de Acessos

·

Específicas - Controlo e Gestão de Parques de Estacionamento

·

Específicas - Controlo e Gestão de Bilhética

·

Específicas - Controlo e Gestão de Visitas

·

Específicas - Fechaduras de Hotel

Instalação e Configuração
O presente documento destina-se aos utilizadores da solução access.track - Aplicação
de Controlo de Acessos.
Este manual tem como objetivo ajudar o utilizador a instalar e usar corretamente a
aplicação, permitindo uma rápida e fácil interpretação do seu funcionamento.
É realizada uma abordagem passo a passo, facilitando assim o uso desta aplicação,
mesmo para utilizadores mais inexperientes.
Todos os passos possíveis de serem efetuados encontram-se devidamente
documentados, acompanhados de ilustrações, para maior interação com a aplicação.

2.1.1

Siglas e Acrónimos
RFID - Identificação por radiofrequência.
GPRS – em inglês, General Packet Radio Service.
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2.1.2

Requisitos Mínimos do Sistema
A tabela a seguir lista os softwares obrigatórios, bem como os requisitos mínimos de
hardware e software para a execução time.track. Para determinar se o computador
atende aos requisitos do sistema, no menu Iniciar, clique com o botão direito do rato em
“O Meu Computador” e, em seguida, clique em Propriedades. Aqui é exibida a velocidade
e o tipo do CPU, bem como a quantidade de memória instalada (RAM).
Software
obrigatórios

Microsoft .NET Framework 4.5.2 ou superior (Todos os PCs)
Microsoft SQL Server Express 2008 R2 (Caso escolha SQL Server
para armazenar a base de dados) Microsoft SQL Server Express 2008
R2 Express Edition ou superior (PC Servidor que armazena a base de
dados)
Microsoft SQL Server Management Studio Express (PC Servidor que
armazena a base de dados)
Internet Information Services (IIS) 7 ou superior (PC Servidor que
armazena a base de dados) - exclusiva para a instalação
do time.track portal ( WEB - HR Portal)

RAM

Minimo: 4 Gb

Espaço no
disco rígido

2 GB de espaço livre

Processador Processador Intel de 2,8GHz, 3 cores ou equivalente
Sistema
operacional

2.1.3

Windows Server 2012 ou superior
Windows 7 ou superior

Instalação e Desinstalação

Instalação
Para instalar o software time.track deve:
1. Obter um ficheiro de instalação do mesmo, com um ícone semelhante ao seguinte.
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2. Selecionar a versão da aplicação que pretende.

3. Fazer duplo clique sobre o ficheiro time.track.exe, que é fornecido pela empresa
LogicPulse (através do seu ftp, site ou pessoalmente) e seguir os passos que lhe
são indicados pelo instalador. Existe a versão para 32 e 64 bits, deverá escolher o
instalador que vá de encontro ao sistema instalado no seu computador.

4. Clicar em Seguinte, de forma a confirmar que pretende instalar este software.
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5. Para poder proceder à instalação, deve aceitar os termos da licença, clicando em
Aceito.
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6. Escrever o nome da pasta e clique em Seguinte.

7. Selecionar os componentes a instalar e clique em Seguinte.
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Selecionar componentes a instalar. Se for a primeira vez que está a instalar o
software ou pretende instalar tudo de raiz: deve escolher a instalação do
time.track (software) e da base de dados.
Se pretender apenas fazer um update do software: o utilizador apenas deve
selecionar a instalação do time.track (software), não necessita instalar a Base
Dados, uma vez que esta já se encontra instalada anteriormente.
Nota: O utilizador pretender pode ainda só instalar a base de dados sem software,
esta opção e utilizada quando o utilizador pretende instalar uma nova base de
dados sem ter que instalar o software.
ATENÇÃO: Ao selecionar a opção Base de Dados, caso já exista alguma base de
dados anterior, esta será eliminada e voltará a ser criada a vazio. Ou seja, perderá
os seus dados, a menos que tenha realizado um backup anteriormente. A
Logicpulse Technologies não se responsabiliza pela perda de dados da base de
dados quando má instalação ou escolha errada da opção, aconselha-se ao
utilizador, que já possua software instalado e que pretende fazer uma nova
instalação ou update e que não pretenda perder os seus dados, a efetuar backup
da base de dados.
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8. Selecionar o destino para instalação do software, por omissão cria uma pasta com
o nome LogicPulse, onde criará uma pasta com o nome do time.track e clicar em
Seguinte.
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9. Instalação propriamente dita da aplicação, após instalação deve clicar em
Seguinte.

10. Terminar Instalação, selecione a opção que pretende e deve clicar em Terminar.
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Desinstalação
Para desinstalar a aplicação basta ir ao menu Iniciar -> Todos os Programas ->
time.track -> Uninstall e seguir todos os passos que lhe são recomendados.
1. Selecionar Seguinte na janela inicial.
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2. Verifique se o caminho para a pasta da aplicação está correto e clique sobre
Desinstalar.
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3. Após a desinstalação estar completa clique em Seguinte.
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4. Clique em Terminar para fechar o desinstalador.
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2.2

Abrir e fechar a aplicação

Abrir
O utilizador poderá dar início à aplicação com um duplo clique no ícone criado no
desktop durante a instalação ou através do menu Iniciar -> Todos os Programas ->
access.track

Na primeira utilização da aplicação irá aparecer a seguinte janela:
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Também na primeira utilização da aplicação é necessário preencher a informação
necessária de acesso da aplicação à base de dados. Essa informação é introduzida na
seguinte janela:

Fechar
Para sair da aplicação poderá usar a opção Sair da barra de menus ou a cruz no
canto superior direito da janela da aplicação.

2.3

Registo da aplicação
Na primeira utilização da aplicação ou caso ainda não tenha a mesma licenciada, é
necessário proceder ao registo da mesma. Para tal, o utilizador tem ao seu dispor a
janela seguinte.
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Aqui o utilizador deve preencher todos os campos (o campo Chave de software é
opcional, sendo possivel de ser preenchido caso o cliente já a tenha adquirido no ato da
aquisição do software) e depois clicar em Registar.
Caso não pretenda realizar de início o seu registo, pode clicar em Continuar mas esta
página continuará a aparecer até que registe a aplicação.

Após o registo e este tenha sido efetuado com sucesso é mostrada uma janela de
confirmação:
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Após a ativação da licença por parte da Logicpulse, ao abrir a aplicação surge a seguinte
janela:

2.4

Autenticação
Ao iniciar a aplicação o utilizador vai ter de fazer a sua autenticação. Nesta janela o
utilizador terá de inserir o seu login e respetiva password de forma a aceder à aplicação.
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2.5

Aplicação
A janela inicial da aplicação é composta por uma área de menus, uma área de trabalho,
uma barra de estatísticas e uma barra de informação.

Na parte superior encontramos um botão com o ícone de Reciclagem com a finalidade
de fechar todas as janelas que a aplicação estiver aberta com o único clique.
Na área de menus que se encontra na zona superior da janela, temos os menus de
controlo da aplicação. Estes estão divididos por secções, sendo elas: Aplicação,
Funcionários, Terminais, Gestão de acessos, Visitantes, Bilhética, Parques,
Desporto, Configurações e Ajuda.
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Relativamente à barra de estatísticas salienta-se o facto de ela ter as
propriedades de poder estar ou não visível. Caso o utilizador necessite
de mais espaço visível de ecrã pode com um clique esconder esta
barra.
Na barra de estatísticas é constituída por duas secções:

- Relógio (mostra data e hora);
- Abertura de portas (mostra botões que permitem abrir determinadas
portas).

O access.track dispõe de menus de rápido e fácil acesso para o utilizador, onde agrupa
as ferramentas por tarefa e os comandos que utiliza estão logo à mão.
· Os separadores foram concebidos em função das tarefas.
· Os grupos em cada separador dividem uma tarefa em subtarefas.
A barra de informação mostra a informação de que utilizador está a utilizar a aplicação e
a data e hora que fez login na mesma. Mostra também que tipo de ligação à base de
dados a aplicação está a utilizar e disponíbiliza um botão de Acerca que mostra a
seguinte janela:
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2.5.1

Menu Aplicação

No menu Aplicação pode encontrar:
Início

28

Monitor

30

Dashboard

30

Dashboad utilizadores

31

Dashboard de movimentos
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27

Controlo de entradas

34

Contagem de entradas/saídas

Controlo de lotação

35

Dashboard de temperatura

Relatório de temperatura

Sair
2.5.1.1

36

37

38

Início

É a janela principal da aplicação onde o utilizador possui um workflow de ajuda para
saber quais são os passos principais a serem executados na aplicação e qual é a ordem
pela qual devem ser executadas.
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2.5.1.2

Monitor

Nesta janela o utilizador visualiza todos os acessos dos funcionários, entradas e saídas.
Esta janela encontra-se dividida em três partes: Terminais, Alertas e Movimentos.

Terminais: permite visualizar e conectar/desconectar os equipamentos de os quais a
aplicação está a receber informação. Permite realizar duas ações: Conectar a aplicação
ao terminal que esteja selecionado ou Atualizar a lista de terminais.
Movimentos: permite visualizar todos os movimentos efetuados pelos funcionários.
Sempre que é registado um movimento em qualquer equipamento esse registo é
adicionado a esta tabela.
Alertas: permite visualizar uma lista de movimentos não autorizados.

2.5.1.3

Dashboard

Esta opção permite ao utilizador ter uma rápida visualização das estatísticas dos
movimentos na empresa. Do seu lado direito terá a lista de funcionários, onde pode
selecionar e verificar do lado esquerdo o horário que o funcionário tem associado.
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2.5.1.4

Dashboard utilizadores

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a informação do cartão do
utilizador e verificar se o mesmo tem acesso à cantina.
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Os parâmetros aqui usados são definidos na ficha de funcionário.

2.5.1.5

Dashboard de movimentos

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de fazer a gestão de entrada ou saida de
utilizadores (funcionários ou visitantes) / veiculos e/ou reboques.
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2.5.1.6

Controlo de entradas

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar as entradas e saídas com
dispositivo de controlo de entradas/saídas.

Tem a possibilidade, também, de atualizar a lista sempre que pretender, clicando no
botão Atualizar existente para o efeito.
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2.5.1.7

Contagem de entradas/saidas

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar uma lista de movimentos de
entradas e saídas por dia e terminal.

Tem a possibilidade, também, de atualizar a lista sempre que pretender, clicando no
botão Consultar existente para o efeito.

2.5.1.8

Controlo de lotação

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a informação acerca das
temperaturas em modo relatório.
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2.5.1.9

Dashboard de temperatura

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar informação relativa a
temperaturas registadas nos terminais, número de pessoas com temperatura abaixo de
37º ou número de pessoas com temperatura acima de 38º, etc.
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2.5.1.10 Relatório de temperatura

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a informação acerca das
temperaturas em modo relatório.
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2.5.1.11 Sair

Este botão serve para terminar e fechar a aplicação.

2.5.2

Menu Funcionários

No menu Funcionários pode encontrar:
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Funcionários

Movimentos

39

52

Atribuição de dados

Pesquisar cartão

2.5.2.1

52

54

Funcionários
Nesta opção o utilizador pode visualizar todos os funcionários e a informação mais relevante destes.
A partir daqui pode também, depois de selecionado, visualizar o registo completo, alterar qualquer
dado relativo ao funcionário ou eliminar. Pode ainda fazer uma pesquisa específica dos funcionários
por departamentos.
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O utilizador dispõe dos botões:
criar um novo funcionário

alterar ou editar o funcionário selecionado
inactivar o funcionário selecionado, não apaga o funcionário apenas
transfere o utilizador para a listagem de funcionários inactivos, e deixa
de aparecer nas listagens para relatórios
abre a janela de aprovação da criação, edição ou eliminação de um
funcionário (caso esteja ativa a opção nas configurações da
aplicação)
abre a janela de aprovação da edição de campos alterados de um
funcionário (caso esteja ativa a opção nas configurações da
aplicação)
fecha a janela de visualização de funcionários
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Novo Funcionário

Através de um formulário simples e intuitivo o utilizador insere todos os dados dos
funcionários.

O utilizador pressiona o botão Adicionar, para abrir o formulário e preenche todos os
campos ou pelo menos os campos obrigatórios.

Para finalizar a operação o utilizador deverá pressionar o botão Guardar.

Editar Funcionário

O utilizador tem a possibilidade de editar os dados de um funcionário. Para tal, basta
selecionar o funcionário pretendido e editar o(s) campo(s) que deseja.
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Nome

Valor à escolha do cliente, serve apenas para identificar o funcionário.

Nº
Por defeito é associado um número de empregado ao colaborador que está
funcionára ser inserido. Caso pretenda alterar o número, poderá fazê-lo, sendo que
desaconselhamos.
io
Departa É importante para organização da empresa dividir os colaboradores por
departamentos. Para atribuir um departamento a um colaborador deve
mento
selecionar um valor da lista. Caso essa lista não contenha o departamento
pretendido deve adicioná-lo nas configurações do software em
“Configurações -> Departamentos”. Posteriormente deve voltar a esta
página e selecionar o departamento pretendido.
Grupo

Identifica o grupo com o horário a atribuir ao funcionário.

Data de Data de nascimento do funcionário
nascimen
to
Idade

Idade do funcionário

Data de É a data na qual o colaborador iniciou a sua atividade nesta empresa. Esta
entrada data tem de ser superior à data de nascimento.
Anos de Anos de serviço do funcionário
serviço
Notas

Campo que permite adicionar notas sobre o funcionário

Fotografi Pode atribuir uma fotografia ao colaborador, para tal basta clicar em
Localizar e selecionar a fotografia pretendida.
a

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Dados pessoais

Bilhete de Refere-se ao número do bilhete de identidade.
identidade
Data
de Refere-se à data de emissão do bilhete de identidade.
emissão
Local
de Refere-se ao local de emissão do bilhete de identidade.
emissão
Passaporte Refere-se ao número do passaporte.
Número
fiscal

Refere-se ao número de identificação fiscal.

Nº
Refere-se ao número da segurança social.
segurança
social
Nacionalid Refere-se à nacionalidade do funcionário, por exemplo portuguesa,
angolana, brasileira,… Neste campo não pode escrever, mas apenas
ade
selecionar um valor. Caso não tenha nenhuma nacionalidade para
selecionar ou pretenda adicionar uma nova, deve fazê-lo nas
configurações do software em “Tabelas auxiliares -> Nacionalidades
180 ”.
País

Refere-se ao país do passaporte do funcionário, por exemplo Portugal,
Angola, Brasil, Cabo Verde,… Neste campo não pode escrever, mas
apenas selecionar um valor. Caso não tenha na lista o país que pretende,
deve adicioná-lo nas configurações do software em “Tabelas auxiliares
-> Países”.

Contactos
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País

Refere-se ao país de origem do contacto, por exemplo Portugal, Angola,
Brasil, Cabo Verde,… Neste campo não pode escrever, mas apenas
selecionar um valor. Caso não tenha na lista o país que pretende, deve
adicioná-lo nas configurações do software em “Tabelas auxiliares ->
Países”.

Morada

Refere-se à morada do funcionário.

Telefone

Refere-se ao telefone do funcionário.

Localidade Refere-se à localidade do funcionário.
Telemóvel Refere-se ao telemóvel do funcionário.
Códigopostal

Refere-se ao código-postal do funcionário.

E-mail

Refere-se ao e-mail do funcionário.

Emergências
Nome 1

Refere-se ao nome do primeiro contacto de emergência do funcionário.

Nome 2

Refere-se ao nome do segundo contacto de emergência do funcionário.

Contacto 1 Refere-se ao contacto telefónico do primeiro contacto de emergência do
funcionário.
Contacto 2 Refere-se ao contacto telefónico do segundo contacto de emergência do
funcionário.
Tipo de
Refere-se ao tipo de sangue do funcionário.
sangue
Data de
Refere-se à data de pagamento do ginásio.
pagamento
Permissão Refere-se à permissão para almoçar.
para
almoçar
Permissão Refere-se à permissão para almoçar na cantina.
para entrar
na cantina

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Dados da Empresa

Extensã Número da extensão do telefone funcionário.
o
Telemó Número de telemóvel da empresa do funcionário.
vel
E-mail

Email do funcionário dentro da empresa.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
apenas são guardadas e validadas após clicar no botão “Guardar” e aparecer a
informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Métodos de Acesso

Neste painel insere-se e edita-se os dados biométricos, cartões RFID e
Password/PIN do funcionário

Nome
no
Nome do funcionário no terminal
Termina
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l
Número
Termina Número do funcionário no terminal
l
Privilégi Selecionar qual o perfil do funcionário no terminal(user: apenas pode faxzer
registos de assiduidade; SuperAdmin: pode entrar no menu e registar novos
os
utlizadores e fazer alterações às definições do terminal
Cartões
Termina
Refere-se ao terminal onde se vai ler o cartão.
l
Ativo

Refere-se ao estado do cartão para o funcionário.

Nº
do
Refere-se ao número do cartão do funcionário.
cartão
Remove
4 bytes
Permite remover parte do número do cartão e converte o valor final para o
e
convert original.
e
Inverte
pares
de bytes
Permite inverter o número do cartão e converte-o para o original.
e
convert
e
Remove
último
byte
e Permite remover o último byte do número do cartão e converte o valor final
convert para o original.
e
Convert
er
hexadec
Permite converter o número do cartão de hexadecimal para decimal.
imal
para
decimal
Nº
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interno
Nº
integraç
ão
Convert
er
nº
integraç Permite efetuar a conversão do número de intregação anterior.
ão
Nº
Desfire Refere-se ao número do cartão do funcionário caso seja desfire.
Permite efetuar a leitura do cartão no terminal escolhido.
Permite adicionar o cartão ao funcionário.
Permite eliminar o cartão do funcionário.

Impressão Digital
Termina
Selecionar qual o tipo de leitor que se vai fazer leitura da impressão digital
l
para registo no software.
Apaga as impressões digitais do funcionario existentes no software
Abre a janela de registo de novas impressões digitais do funcionário

Password
Passwor
Password de 4 a 6 numeros
d
Repetir
Passwor Password tem que coincidir com a anterior
d

Matrícula
Matrícul
a
Permite adicionar a matrícula do veículo do funcionário.
Permite eliminar a matrícula do veículo do funcionário.
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Tag
Tag

Refere-se ao código que identifica a tag.

COM

Refere-se à porta COM onde se vai ler a tag.
Permite efetuar a leitura do código da tag e escrever o mesmo na caixa
respetiva.
Permite efetuar a escrita do código da tag na porta COM escolhida.
Apaga as
Apaga as
Apaga as
Apaga as

faces do funcionário existentes no software.
faces do funcionário existentes no software (V2).
fotos do funcionário existentes no software.
palmas do funcionário existentes no software.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Dependências

Neste painel insere-se e edita-se os dados de dependências dos funcionários.

Funcion
Permite selecionar o funcionário que seja dependente do funcionário que
ários
estamos a editar.
Permite adicionar o funcionário que seja dependente do funcionário que
estamos a editar.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Inativar Funcionário

Quando o utilizador pretende inativar um funcionário, basta selecioná-lo e clicar no botão
Inativar.

Caso o utilizador pretenda ativar um funcionário, basta selecionar a caixa Visualizar
utilizadores inativos, selecionar o funcionário pretendido e clicar em ativar:
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Adicionar rápido

Nesta janela é possivel adicionar um funcionário de modo rápido.

O utilizador dispõe dos botões:
permite ler informação do cartão.
permite adicionar o funcionário.

fecha a janela
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2.5.2.2

Movimentos

Nesta janela é possivel consultar os movimentos de acessos por funcionário e data.

2.5.2.3

Atribuição de dados

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de atribuir dados ao funcionário. Exemplos:
departamentos, etc...
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Deve selecionar o tipo de dados a atribuir e selecionar o(s) departamento(s) ou
funcionário(s) aos quais pretende atribuir dados.
Após selecionar a origem (do lado esquerdo), deve então:
•Selecionar na origem qual ou quais os funcionários a atribuir dados e clicar em

ou em
esquerda para a lista da direita.

que atribui dados dos funcionários da lista da

Nota: caso se engane a selecionar algum funcionário deve selecioná-lo do lado direito

e clicar em
lado esquerdo).
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2.5.2.4

Pesquisar cartão

Nesta janela é possivel pesquisar informação de um cartão.

2.5.3

Menu Terminais

No menu Terminais pode encontrar a seguinte secção:

· Gestão
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2.5.3.1

Gestão

No menu Terminais -> Gestão pode encontrar:
Terminais

55

Utilizadores por terminais

Movimentos

63

63

Comunicações

65

Terminais

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os terminais que estão ligados à
aplicação, e alterar os dados ou eliminar dispositivos.
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O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de terminais
elimina o terminal da aplicação

navega para uma janela onde é possivel pesquisar terminais
Se necessitar de saber pormenores internos do terminal, tal como por
exemplo a quantidade de registos que já criou ou o número de
impressões digitais registadas, o utilizador tem à disposição o botão
ler informação que faz uma leitura ao terminal e envia essa
informação à aplicação
fecha a janela

Quando um utilizador escolhe um terminal a informação referente a este é mostrada do lado direito e
está dividida em três separadores: Terminal, Comunicação e Outras.

Ø Separador Terminal
Mostra informação acerca do equipamento, aqui pode ser visto o nome, localização e o tipo
de dispositivo. Esta informação pode ser alterada se o utilizador necessitar. Para isso tem o botão
alterar informação.

Ø Separador Comunicação
Mostra as informações referentes ao modo como a comunicação é feita com o terminal.

Ø Separador Outras
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Neste separador o utilizador tem ao seu dispor dois botões Eliminar administradores que
permite eliminar os administradores do terminal e Sincronizar relógio que sincroniza o relógio do
terminal com o relógio do computador, importante quando há mudança de hora.

Adicionar

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de adicionar terminais.
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Para um novo terminal é necessário:

· selecionar a Marca do terminal;
· selecionar o Modelo do terminal;
· preencher o(s) campo(s) necessário(s) de acordo com a informação selecionada
anteriormente;
· clicar no botão Guardar.

Pesquisar
Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os terminais que estão ligados à aplicação,
e alterar os dados dos dispositivos.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Pesquisar e Editar terminais ZK Software

© 2021 Logicpulse

58

Mal o utilizador abra a janela do terminal, não lhe é disponibilizado os dados do
terminal em questão. Para tal, o utilizador terá de clicar em Pesquisar para que lhe
seja disponibilizada uma listagem com os dados.
Caso o utilizador pretenda Modificar o IP do terminal em questão, basta digitar o IP
desejado e clicar em Modificar IP.
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A metodologia para alterar o IP, ou os dados, é diferente à anterior. Para tal basta
clicar em Conectar para poder editar os dados do terminal.
Caso o utilizador pretenda alterar o IP deverá digitar o IP novo e clicar em Modificar
IP.

Pesquisar e Editar terminais Suprema
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Mal o utilizador abra a janela do terminal, não lhe é disponibilizado os dados do
terminal em questão. Para tal, o utilizador terá de clicar em Pesquisar para que lhe
seja disponibilizada uma listagem com os dados.
Para editar os dados dos terminais Suprema, o utilizador deverá clicar em
Configurar. Ser-lhe-á apresentada uma janela onde poderá realizar as alterações
que achar necessárias. Após as alterações estarem concluídas o utilizador deverá
clicar em Modificar.
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Utilizadores por terminais

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de consultar os utilizadores por terminais.

Movimentos

Esta opção permite ao utilizador sincronizar os movimentos dos funcionários entre a
aplicação e os terminais. A sincronização pode ser feita importando diretamente os
movimentos do terminal ou de um ficheiro.
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Esta funcionalidade permite importar ou sincronizar todos os movimentos existentes no
terminal para a aplicação, para tal necessita:
· Selecionar a Localização para importação dos movimentos (terminal ou de um
ficheiro);
· Se escolher terminal, tem de selecionar o nome do terminal de onde pretende importar
os movimentos;
· Se escolher ficheiro, tem de introduzir primeiro a sua localização. Ao clicar no botão
localizar surge uma janela onde deve indicar o caminho para o ficheiro pretendido;
· De seguida irá visualizar uma listagem de movimentos do lado esquerdo da aplicação,
onde deve selecionar os que pretende sincronizar ou clicar em Selecionador Todos
(para o caso de pretender sincronizar todos os movimentos presentes na lista);
· Clicar

em

Sincronizar

Sel.

(apenas

serão

sincronizados

os

movimentos

selecionados, cuja linha normalmente fica com fundo azul);
· Terá informação de quantos novos movimentos foram encontrados e este ficaram
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presentes numa lista do lado direito da aplicação;
· Para finalizar esta operação pressionar o botão Guardar.

Comunicações
Esta janela permite ao utilizador visualizar todas os comandos efetuados para os terminais.

Para consultar a lista de comunicações é necessário:

· selecionar o(s) Terminal(s);
· selecionar a(s) Data(s);
· selecionar o filtro Todos ou Comandos concluidos ou Comandos não concluidos;
· clicar no botão Consultar.
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O utilizador dispõe dos botões:
permite eliminar um comando que ainda não tenha sido concluído

visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela de
todos os movimentos num relatório.
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Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela de
todos os movimentos num relatório.

2.5.4

Menu Gestão de acessos

No menu Gestão de acessos pode encontrar as seguintes secções:

· Horários de acesso

· Exportações
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76

67

· Terminais

2.5.4.1

79

Horários de acesso

No menu Gestão de tarefas -> Horários de acesso pode encontrar:

Horários diários

69

Horário semanal

71

Grupos

72

Atribuir horários

73

Horários de acessos

Horários
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Horário diário

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de criar ou editar horários diários.
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O utilizador tem de escolher de pretende adicionar um horário diário ou editar um
existente.
No final da criação ou edição, deverá clicar em Guardar.
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Horário semanal

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de criar ou editar horários semanais.

O utilizador dispõe dos botões:
permite guardar as alterações e sincronizar a informação para os
terminais
permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela
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Grupos

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de criar ou editar grupos.

O utilizador dispõe dos botões:
permite adicionar um grupo
permite editar um grupo
permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela
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Atribuir horários

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de atribuir horários semanais a funcionários.

Deve selecionar o tipo de dados a atribuir e selecionar o(s) horário(s) semanal(ais) e os
funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) / departamento(s) aos quais pretende atribuir o
horário semanal.
Após selecionar a origem (do lado esquerdo), deve então:
•Selecionar na origem qual ou quais o funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) /

departamento(s) a atribuir horários e clicar em

ou em

que atribui horários dos funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) / departamento(s) da
lista da esquerda para a lista da direita.
Nota: caso se engane a selecionar algum funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) /

departamento(s) deve selecioná-lo do lado direito e clicar em
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(para passar todos o(s) funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) /
departamento(s) para o lado esquerdo).
Horários de acesso

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de consultar horários de acesso.

Para consultar a lista de horários de acesso é necessário:

· selecionar o filtro Grupos ou Utilizadores;
· selecionar o grupo caso escolha no filtro a opção Grupos;
· selecionar a Data de início e Data de fim;
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· clicar no botão Consultar.

Nesta janela também é possivel eliminar horários de acesso. Para tal basta selecionar o
horário e clicar em Eliminar horários de acesso.

Horários

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de consultar horários.

Para consultar a lista de horários de acesso é necessário:

· selecionar o filtro Horários dos utilizadores ou Horários dos visitantes ou
Utilizadores sem horário ou Visitantes sem horários;
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· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite eliminar um horário

permite exportar a lista em formato Excel.

fecha a janela

2.5.4.2

Exportações

No menu Gestão de acessos -> Exportações pode encontrar:

Zonas de acesso

76

Terminais / funcionários

77

Zonas de acesso

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar, editar ou adicionar zonas de
acesso que existem na aplicação.
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O utilizador dispõe dos botões:
guardar uma tarefa

fecha a janela

Terminais / funcionários

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar, editar ou adicionar zonas de
acesso que existem na aplicação.
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Após selecionar a origem (do lado esquerdo) visualizará uma lista de funcionário(s) ou grupo(s) do
mesmo lado da aplicação e o destino (do lado direito) para onde deseja enviar os funcionário(s) ou
grupo(s)
Deve então:
•Selecionar na origem qual ou quais o funcionário(s) ou grupo(s) a enviar para o destino e

clicar em

ou em

que envia todos os funcionário(s) ou grupo(s) da

lista da esquerda para a lista da direita.
Nota: caso se engane a selecionar algum funcionário ou grupo deve selecioná-lo do lado direito e

clicar em

ou

(para passar todos os funcionário(s) ou grupo(s) para

o lado esquerdo).
•No final de todas as escolhas do utilizador basta pressionar o botão Sincronizar e assim
todos os funcionário(s) ou grupo(s) que se encontrarem na lista da direita serão sincronizados
para o destino selecionado.
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2.5.4.3

Terminais

No menu Gestão de acessos -> Terminais pode encontrar:

Restrição horário terminais

79

Restrição horário / terminais

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de aplicar horários a terminais.

2.5.5

Menu Visitantes
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No menu Visitantes pode encontrar as seguintes secções:

· Dashboard

· Visitantes

· Gestão

81

102

· Relatórios

2.5.5.1

80

109

Dashboard

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um dashboard com
movimentos de visitantes por terminal.
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2.5.5.2

Visitantes

No menu Visitantes -> Visitantes pode encontrar:

Visitantes

82

Carregar cartão

96

Devolver cartão

97

Adicionar movimento

Notificar

98

100

Cartões não devolvidos
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Visitantes

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de
visitantes existentes.

O utilizador dispõe dos botões:
permite limpar os dados inseridos para pesquisa

permite ler informação do cartão de cidadão
permite fazer consulta à base de dados com os filtros que foram
preenchidos ou selecionados
permite criar novo visitante
permite editar um visitante existente
permite desbloquear o acesso de um visitante
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permite inativar um visitante
fecha a janela

Novo

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de criar um visitante.
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Ficha pessoal

Nome

Refere-se ao nome do cliente.

Nº

Refere-se ao número do cliente.
Permite obter o número do cliente que foi gerado automaticamente na
abertura da janela.
Permite ler dados do cartão de cidadão.

Sexo

Refere-se ao sexo do cliente.

Ativo

Refere-se ao estado do cliente, se está ativo ou inativo.

Permitir
acesso
Précarregado
Data
de Refere-se à data de nascimento do cliente.
nascimento
Contacto
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emergência
Número
Refere-se ao número do contacto de emergência do cliente.
contacto
emergência
Empresa

Refere-se à empresa onde o cliente trabalha.

Profissão

Refere-se à profissão do cliente.

Estado civil

Refere-se ao estado civil do cliente.

E-mail

Refere-se ao e-mail do cliente.

Telefone

Refere-se ao número de telefone do cliente.

Telemóvel

Refere-se ao número do telemóvel do cliente.

Morada

Refere-se à morada do cliente.
Permite localizar uma foto para a ficha do cliente.

Permite apagar a foto para a ficha do cliente.

Permite acionar a webcam, caso exista, e obter uma foto para a ficha
do cliente.
Permite obter uma foto da webcam para a ficha do cliente.

Funcionário aPermite associar um funcionário ao cliente e que seja enviada uma
notificação ao mesmo quando o cliente chega.
notificar
Visitante
associar

aPermite associar um visitante ao cliente.

Permite desassociar um visitante ao cliente.
Observações Permite escrever informação que o utilizador ache relevante acerca do
cliente.

Métodos de acesso - Impressão digital
Impressão
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digital
Terminal

Permite escolher que terminal ou terminais o cliente ira utilizar a
impressão digital.
Permite recolher a impressão digital do cliente no(s) terminal(ais)
escolhido(s).

Métodos de acesso - Cartão
Cartão

Permite utilizar como método de acesso o cartão.

Terminal

Permite escolher que terminal ou terminais o cliente ira utilizar o
cartão.
Permite utilizar como método de acesso o cartão master.

Master
Número
cartão

Refere-se ao número do cartão.

Nº interno

Refere-se ao número interno do cartão.
Permite ler informação do cartão do cliente no(s) terminal(ais)
escolhido(s).

Matrícula
Matrícula

Permite escrever a matrícula que o cliente irá utilizar no veículo que
utiliza para entrar.
Permite criar nova matrícula de um veículo do cliente.
Permite eliminar a matrícula do veículo do cliente.

Outros
Password

Permite utilizar como método de acesso uma password.

Password

Refere-se à password para o cliente utilizar como método de acesso.

Confirmação Refere-se à confirmação da password para o cliente utilizar como
método de acesso.
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NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Horários visita

Data
Hora
início

Refere-se à data de inicio do horário a adicionar.
de Refere-se à hora de inicio do horário a adicionar.

Hora de fimRefere-se à hora de fim do horário a adicionar.
Permite eliminar a associação do horário ao cliente.
Permite adicionar a associação do horário ao cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Conta corrente

Permite realizar a devolução de um cartão do cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Associação

Nome

Refere-se ao nome cartão que pode estar associado ao cliente.

Mostrar
inativos

Permite fazer um filtro por apenas mostrar cartões inativos ou não.

Permite limpar a informação escrita e selecionada.
Permite consultar informação de acordo com o que foi escrito e/ou
prenchido nos filtros.
Permite associar um cartão a um cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Desassociação

Nome

Refere-se ao nome cartão que pode estar associado ao cliente.

Mostrar
inativos

Permite fazer um filtro por apenas mostrar cartões inativos ou não.

Permite limpar a informação escrita e selecionada.
Permite consultar informação de acordo com o que foi escrito e/ou
prenchido nos filtros.
Permite desassociar um cartão a um cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

© 2021 Logicpulse

90

Desporto

Data
de Refere-se à data de inscrição do cliente.
inscrição
Protocolo Refere-se ao protocolo associado ao cliente.
Pacote

Refere-se ao pacote associado ao cliente.

Familiares Refere-se ao número do familiares.
Peso

Refere-se ao peso do cliente.

Observaçõ Refere-se a informações relevantes acerca da asúde do cliente.
es
de
saúde
Preferênci Refere-se aos exercicios que o cliente tem preferência.
a
Objetivos Refere-se aos objetivos da inscrição do cliente.
Nome
doRefere-se ao nome do treinador do cliente.
treinador
Horário doRefere-se ao horário do treinador do cliente.
treinador
Último
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pagamento
Anuidade

Refere-se à data da anuidade do cliente.

Pagamento Refere-se à data de pagamento mensal efetuado pelo cliente.
mensal

Controlo de entradas
Entradas
diárias

Refere-se número de entradas diárias permitidas para o cliente.

Entradas Refere-se número de entradas semanais permitidas para o cliente.
semanais
Data de
início

Refere-se data de início da entrada do cliente.

Data de fimRefere-se data de fim da entrada do cliente.

Aulas
Aula

Refere-se à aula que o cliente pretende fazer.

Nº de aulas Refere-se ao número de aulas para a aula selecionada.
Data de
início

Refere-se à data de inicio da aula.

Data de fimRefere-se à data de fim da aula.
Permite adicionar a informação da aula do cliente.
Permite editar a informação das aulas do cliente.
Permite eliminar a informação de aulas do cliente.

Turmas
Turma

Refere-se à turma do cliente.

Data de

Refere-se à data de inicio da turma.
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início
Data de fimRefere-se à data de fim da turma.
Permite adicionar a informação da turma do cliente.
Permite editar a informação das turmas do cliente.
Permite eliminar a informação das turmas do cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Zonas de acesso desporto

Zona
de Refere-se ao número do bilhete de identidade.
acesso
Tipo

Refere-se à data de emissão do bilhete de identidade.

Data
início

de Refere-se ao local de emissão do bilhete de identidade.
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Data de fimRefere-se ao número do passaporte.
Entradas
diárias

Refere-se ao número de identificação fiscal.

Entradas Refere-se ao número da segurança social.
semanais
Entradas
mensais
Saldo
Aulas
Turmas
Permite adicionar a informação da zona de acesso do cliente.
Permite editar a informação daa zonaa de acesso do cliente.
Permite eliminar a informação das zonas de acesso do cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Editar

O utilizador tem a possibilidade de editar os dados de um visitante. Para tal, basta
selecionar o visitante pretendido e editar o(s) campo(s) que deseja.
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No final tem apenas de Guardar e sincronizar ou apenas Guardar.
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Carregar cartão

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de
movimentos existentes.

Para consultar a lista de movimentos é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar as(s) Data de inicio e de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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permite exportar a lista para ficheiro para Microsoft Excel
fecha a janela

Devolver cartão

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de
movimentos existentes.

Para consultar a lista de movimentos é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar as(s) Data de inicio e de fim;
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· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista para ficheiro para Microsoft Excel

fecha a janela

Adicionar movimento

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de
movimentos existentes.

Para consultar a lista de movimentos é necessário:
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· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar as(s) Data de inicio e de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista para ficheiro para Microsoft Excel

fecha a janela
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Notificar

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de
movimentos existentes.

Para consultar a lista de movimentos é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar as(s) Data de inicio e de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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permite exportar a lista para ficheiro para Microsoft Excel
fecha a janela

Cartões não devolvidos

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de
movimentos existentes.

Para consultar a lista de movimentos é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar as(s) Data de inicio e de fim;
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· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista para ficheiro para Microsoft Excel

fecha a janela

2.5.5.3

Gestão

No menu Visitantes -> Gestão pode encontrar:

Grupos

103

Horário diário

104

Horário semanal

106

Atribuir horários

107

Terminais / visitantes
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Grupos

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de adicionar, editar e visualizar grupos.

O utilizador dispõe dos botões:
permite adicionar um grupo
permite editar um grupo existente
permite guardar as alterações

fecha a janela
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Horário diário

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de adicionar, editar e visualizar horários
diários.
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O utilizador tem de escolher de pretende adicionar um horário diário ou editar um
existente.
No final da criação ou edição, deverá clicar em Guardar.
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Horário semanal

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de criar ou editar horários semanais.

O utilizador dispõe dos botões:
permite guardar as alterações e sincronizar a informação para os
terminais
permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela
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Atribuir horários

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de atribuir horários a utilizadores, grupos,
visiantes ou departamentos.

Deve selecionar o tipo de horário a atribuir e selecionar o(s) horário(s) semanal(ais), o(s)
terminal(ais) e os funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) / departamento(s) aos quais
pretende atribuir o horário semanal.
Após selecionar a origem (do lado esquerdo), deve então:
•Selecionar na origem qual ou quais o funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) /

departamento(s) a atribuir horários e clicar em

ou em

que atribui horários dos funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) / departamento(s) da
lista da esquerda para a lista da direita.
Nota: caso se engane a selecionar algum funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) /

departamento(s) deve selecioná-lo do lado direito e clicar em
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(para passar todos o(s) funcionário(s) / grupo(s) / visitante(s) /
departamento(s) para o lado esquerdo).
Terminais/visitantes

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de atribuir funcionários a terminais.

Deve selecionar o(s) funcionário(s) a sincronizar e selecionar o(s) terminal(s) aos quais
pretende sincronizar o(s) funcionário(s).
Após selecionar a origem (do lado esquerdo), deve então:
•Selecionar na origem qual ou quais o funcionário(s) a sincronizar e clicar em

ou em
a lista da direita.

que atribui funcionário(s) da lista da esquerda para

Nota: caso se engane a selecionar algum funcionário(s) deve selecioná-lo do lado
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direito e clicar em
ou
funcionário(s) para o lado esquerdo).

(para passar todos o(s)

O utilizador dispõe dos botões:
permite sincronizar os funcionários para o(s) terminal(ais)
escolhido(s)
fecha a janela

2.5.5.4

Relatórios

No menu Visitantes -> Relatórios pode encontrar:

Acessos visitantes

Vendas visitantes

113

Tempos de acesso

© 2021 Logicpulse

110

115

109

Acessos visitantes

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de
acessos de visitantes existentes.

Para consultar a lista de acessos de visitantes é necessário:

· selecionar o(s) Visitantes(s);
· selecionar as(s) Data(s);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela de
acessos de visitantes num relatório.
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Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Vendas visitantes

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de
vendas de visitantes existentes.

Para consultar a lista de vendas de visitantes é necessário:

· selecionar o(s) Visitantes(s);
· selecionar as(s) Data(s);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório *

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela de
vendas de visitantes num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Tempos de acesso

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de
tempos de acesso existentes.

Para consultar a lista de vendas de visitantes é necessário:

· selecionar o(s) Visitantes(s);
· selecionar as(s) Data(s);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela de
tempos de acesso num relatório.
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Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.

2.5.6

Menu Bilhética

No menu Bilhética pode encontrar a seguinte secção:

· Aplicação

118

· Relatórios
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2.5.6.1

Aplicação

No menu Bilhética -> Aplicação pode encontrar:

Artigos

118

Inicar aplicação

121

Terminais impressão

121

Artigos

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os artigos existentes.
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O utilizador dispõe dos botões:
permite criar novo artigo
permite editar um artigo existente
permite eliminar um artigo existente

fecha a janela

Novo

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de criar novo artigo.
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O utilizador dispõe dos botões:
permite localizar foto do artigo
permite apagar a foto do artigo

permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela

Editar
Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de gerar um relatório com a folha de

ordenados por funcionários.
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O utilizador dispõe dos botões:
permite localizar foto do artigo
permite apagar a foto do artigo

permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela

Iniciar aplicação
Terminais impressão

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de configurar o terminal de impressão.
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O utilizador dispõe dos botões:
permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela

2.5.6.2

Relatórios

No menu Bilhética -> Relatórios pode encontrar:

Impressão bilhetes

Acessos bilhetes

Ativação chaves
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125

127
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Impressão bilhetes

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista de bilhetes impressos.

Para consultar a lista de bilhetes impressos é necessário:

· selecionar o(s) Terminal(ais);
· selecionar as(s) Data(s);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela de
bilhetes impressos num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Acessos bilhetes

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista dos acessos dos bilhetes.

Para consultar a lista dos acessos dos bilhetes é necessário:

· selecionar o(s) Terminal(ais);
· selecionar as(s) Data(s);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela dos
acessos dos bilhetes num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Ativação chaves

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista dos acessos dos bilhetes.

Para consultar a lista dos acessos dos bilhetes é necessário:

· selecionar o(s) Terminal(ais);
· selecionar as(s) Data(s);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela da
ativação de chaves num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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2.5.7

Menu Parques

No menu Parques pode encontrar as seguintes secções:

· Dashboard

· Relatórios

2.5.7.1

129

134

Dashboard

No menu Pasques -> Dashboard pode encontrar:

Dashboard

130

Portões / barreiras
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Dashboard

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar o dashboard dos parques.

Para consultar a o dashboard dos parques é necessário:

· selecionar o filtro Tudo ou Só identificados;
· clicar no botão Atualizar.

O utilizador dispõe dos botões:
atualiza a informação tendo em conta o filtro selecionado
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fecha a janela

Portões / barreiras

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar, criar ou editar portões ou
barreiras.

O utilizador dispõe dos botões:
permite criar novo portão ou barreira
permite editar um portão ou barreira existente
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permite eliminar um portão ou barreira existente
fecha a janela

Novo

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de criar portões ou barreiras.

O utilizador dispõe dos botões:
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permite adicionar terminais de leitura com o tipo escolhido
permite eliminar terminais de leitura selecionados
permite guarda as alterações efetuadas
fecha a janela

Editar

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de editar portões ou barreiras.
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O utilizador dispõe dos botões:
permite adicionar terminais de leitura com o tipo escolhido
permite eliminar terminais de leitura selecionados
permite guarda as alterações efetuadas

fecha a janela

2.5.7.2

Relatórios

No menu Parques -> Relatórios pode encontrar:

Acessos utilizadores

Acessos visitantes

134

137

Acessos utilizadores

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os movimentos de acessos por
funcionário(s).
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Para consultar a lista com as férias dos funcionários é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
visualizar a lista anterior em modo relatório
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dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela de
todos os movimentos de acessos num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Acessos visitantes

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os movimentos de acessos por
visitante(s).

Para consultar a lista com as férias dos funcionários é necessário:

· selecionar o(s) Visitante(s);
· selecionar Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório
Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela de todos

os movimentos num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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2.5.8

Menu Desporto

No menu Desporto pode encontrar as seguintes secções:

· Dashboard

· Clientes

· Gestão

141

157

· Relatórios
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169

139

2.5.8.1

Dashboard

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar o dashboard dos desporto.

Para consultar a o dashboard do desporto é necessário:

selecionar o filtro Tudo ou Só entradas ou Só saídas ou Quem entrou e não saiu ou
Acesso negado;
· clicar no botão Atualizar.

O utilizador dispõe dos botões:
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permite atualizar a informação apresentada em ficheiro Excel
atualiza a informação tendo em conta o filtro selecionado
fecha a janela

2.5.8.2

Clientes

No menu Desporto -> Clientes pode encontrar:

Clientes
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Carregar cartão

155

Devolver cartão

156

141

Clientes

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista de clientes existentes.

O utilizador dispõe dos botões:

permite limpar informação escrita e selecionada nos filtros
permite ler um cartão de cidadão, obter o nome e NIF e preenchendo
os campos respetivos
permite consultar informação de um cliente através da informação
escrita e selecionada
permite criar novo cliente
permite editar um cliente existente
permite desbloquear o acesso ao cliente selecionado na lista
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permite inativar um cliente selecionado na lista
fecha a janela

Novo

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de criar um novo cliente.
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Ficha pessoal

Nome

Refere-se ao nome do cliente.

Nº

Refere-se ao número do cliente.
Permite obter o número do cliente que foi gerado automaticamente na
abertura da janela.
Permite ler dados do cartão de cidadão.

Sexo

Refere-se ao sexo do cliente.

Ativo

Refere-se ao estado do cliente, se está ativo ou inativo.

Permitir
acesso
Précarregado
Data
de Refere-se à data de nascimento do cliente.
nascimento
Contacto de Refere-se ao contacto de emergência do cliente.
emergência
Número
Refere-se ao número do contacto de emergência do cliente.
contacto
emergência
Empresa
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Refere-se à empresa onde o cliente trabalha.
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Profissão

Refere-se à profissão do cliente.

Estado civil

Refere-se ao estado civil do cliente.

E-mail

Refere-se ao e-mail do cliente.

Telefone

Refere-se ao número de telefone do cliente.

Telemóvel

Refere-se ao número do telemóvel do cliente.

Morada

Refere-se à morada do cliente.
Permite localizar uma foto para a ficha do cliente.

Permite apagar a foto para a ficha do cliente.

Permite acionar a webcam, caso exista, e obter uma foto para a ficha
do cliente.
Permite obter uma foto da webcam para a ficha do cliente.

Funcionário aPermite associar um funcionário ao cliente e que seja enviada uma
notificação ao mesmo quando o cliente chega.
notificar
Visitante
associar

aPermite associar um visitante ao cliente.

Permite desassociar um visitante ao cliente.
Observações Permite escrever informação que o utilizador ache relevante acerca do
cliente.

Métodos de acesso - Impressão digital
Impressão
digital

Permite utilizar como método de acesso a impressão digital.

Terminal

Permite escolher que terminal ou terminais o cliente ira utilizar a
impressão digital.
Permite recolher a impressão digital do cliente no(s) terminal(ais)
escolhido(s).
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Métodos de acesso - Cartão
Cartão

Permite utilizar como método de acesso o cartão.

Terminal

Permite escolher que terminal ou terminais o cliente ira utilizar o
cartão.
Permite utilizar como método de acesso o cartão master.

Master
Número
cartão

Refere-se ao número do cartão.

Nº interno

Refere-se ao número interno do cartão.
Permite ler informação do cartão do cliente no(s) terminal(ais)
escolhido(s).

Matrícula
Matrícula

Permite escrever a matrícula que o cliente irá utilizar no veículo que
utiliza para entrar.
Permite criar nova matrícula de um veículo do cliente.
Permite eliminar a matrícula do veículo do cliente.

Outros
Password

Permite utilizar como método de acesso uma password.

Password

Refere-se à password para o cliente utilizar como método de acesso.

Confirmação Refere-se à confirmação da password para o cliente utilizar como
método de acesso.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Horários visita

Data
Hora
início

Refere-se à data de inicio do horário a adicionar.
de Refere-se à hora de inicio do horário a adicionar.

Hora de fimRefere-se à hora de fim do horário a adicionar.
Permite eliminar a associação do horário ao cliente.
Permite adicionar a associação do horário ao cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Conta corrente

Permite realizar a devolução de um cartão do cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Associação

Nome

Refere-se ao nome cartão que pode estar associado ao cliente.

Mostrar

Permite fazer um filtro por apenas mostrar cartões inativos ou não.
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inativos
Permite limpar a informação escrita e selecionada.
Permite consultar informação de acordo com o que foi escrito e/ou
prenchido nos filtros.
Permite associar um cartão a um cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Desassociação

Nome

Refere-se ao nome cartão que pode estar associado ao cliente.

Mostrar
inativos

Permite fazer um filtro por apenas mostrar cartões inativos ou não.

Permite limpar a informação escrita e selecionada.
Permite consultar informação de acordo com o que foi escrito e/ou
prenchido nos filtros.
Permite desassociar um cartão a um cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
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“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Desporto

Data
de Refere-se à data de inscrição do cliente.
inscrição
Protocolo Refere-se ao protocolo associado ao cliente.
Pacote

Refere-se ao pacote associado ao cliente.

Familiares Refere-se ao número do familiares.
Peso

Refere-se ao peso do cliente.

Observaçõ Refere-se a informações relevantes acerca da asúde do cliente.
es
de
saúde
Preferênci Refere-se aos exercicios que o cliente tem preferência.
a
Objetivos Refere-se aos objetivos da inscrição do cliente.
Nome
doRefere-se ao nome do treinador do cliente.
treinador
Horário doRefere-se ao horário do treinador do cliente.
treinador
Último
Refere-se à data do último pagamento efetuado pelo cliente.
pagamento
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Anuidade

Refere-se à data da anuidade do cliente.

Pagamento Refere-se à data de pagamento mensal efetuado pelo cliente.
mensal

Controlo de entradas
Entradas
diárias

Refere-se número de entradas diárias permitidas para o cliente.

Entradas Refere-se número de entradas semanais permitidas para o cliente.
semanais
Data de
início

Refere-se data de início da entrada do cliente.

Data de fimRefere-se data de fim da entrada do cliente.

Aulas
Aula

Refere-se à aula que o cliente pretende fazer.

Nº de aulas Refere-se ao número de aulas para a aula selecionada.
Data de
início

Refere-se à data de inicio da aula.

Data de fimRefere-se à data de fim da aula.
Permite adicionar a informação da aula do cliente.
Permite editar a informação das aulas do cliente.
Permite eliminar a informação de aulas do cliente.

Turmas
Turma

Refere-se à turma do cliente.

Data de
início

Refere-se à data de inicio da turma.
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Data de fimRefere-se à data de fim da turma.
Permite adicionar a informação da turma do cliente.
Permite editar a informação das turmas do cliente.
Permite eliminar a informação das turmas do cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Zonas de acesso desporto

Zona
de Refere-se ao número do bilhete de identidade.
acesso
Tipo

Refere-se à data de emissão do bilhete de identidade.

Data
início

de Refere-se ao local de emissão do bilhete de identidade.

Data de fimRefere-se ao número do passaporte.
Entradas
diárias
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Entradas Refere-se ao número da segurança social.
semanais
Entradas
mensais
Saldo
Aulas
Turmas
Permite adicionar a informação da zona de acesso do cliente.
Permite editar a informação daa zonaa de acesso do cliente.
Permite eliminar a informação das zonas de acesso do cliente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Editar

O utilizador tem a possibilidade de editar os dados de um cliente. Para tal, basta
selecionar o cliente pretendido e editar o(s) campo(s) que deseja.

© 2021 Logicpulse

153

No final tem apenas de Guardar e sincronizar ou apenas Guardar.
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Carregar cartão

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de carregar o cartão de um cliente.

Para carregar o cartão, basta lê-lo que obtém toda a informação acerca do mesmo.
Poderá depois carregar ou descarregar o cartão lido.

O utilizador dispõe dos botões:
carrega o cartão escolhido com o valor inserido
descarrega o cartão escolhido
fecha a janela
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Devolver cartão

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de devolver o cartão de um cliente.

Para devolver o cartão, basta lê-lo que obtém a informação acerca do mesmo.
Deverá depois selecionar o cartão na lista, e clicar no botão Devolver.
Tem a opção de desativar visitantes, remover dos terminais ou desassociar visitante do
cartão selecionado.

O utilizador dispõe dos botões:
permite devolver o cartão selecionado

fecha a janela
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2.5.8.3

Gestão

No menu Desporto -> Gestão pode encontrar:

Aulas

158

Turmas

160

Grupos

162

Horário diário

163

Horário semanak

Atribuir horários

165

166

Terminais / clientes
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Aulas

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de adicionar ou editar aulas.
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O utilizador tem de escolher de pretende adicionar uma aula ou editar uma existente.
No final da criação, deverá clicar em Adicionar.
No final da edição, deverá clicar em Alterar.
O utilizador dispõe dos botões:
permite limpar a informação inserida

permite criar informação de uma aula

permite alterar informação de uma aula existente
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permite cancelar as alterações efetuadas mas ainda não gravadas

fecha a janela

Turmas

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de adicionar ou editar turmas.
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O utilizador tem de escolher de pretende adicionar uma turma ou editar uma existente.
No final da criação ou edição, deverá clicar em Guardar.
O utilizador dispõe dos botões:
permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela
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Grupos

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de adicionar ou editar grupos.

O utilizador dispõe dos botões:
permite adicionar um grupo
permite editar um grupo existente
permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela
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Horário diário

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de adicionar ou editar horário diário.
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O utilizador tem de escolher de pretende adicionar um horário diário ou editar um
existente.
No final da criação, deverá clicar em Adicionar.
No final da edição, deverá clicar em Alterar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite limpar a informação inserida

permite criar informação de um horário diário
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permite alterar informação de um horário diário existente

permite cancelar as alterações efetuadas mas ainda não gravadas

fecha a janela

Horário semanal

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de adicionar ou editar horário semanal.

O utilizador tem de escolher de pretende adicionar um horário semanal ou editar um
existente.
No final da criação ou edição, deverá clicar em Guardar.
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O utilizador dispõe dos botões:
permite guardar as alterações efetuadas e sincronizá-las para os
terminais
permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela

Atribuir horários

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de atribuir horários a utilizadores, grupos,
visitantes ou departamentos.

Deve selecionar o tipo de horário a atribuir e selecionar o tipo de destino aos quais
pretende atribuir dados.
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Após selecionar a origem (do lado esquerdo), deve então:
•Selecionar na origem qual ou quais os Utilizadores / Grupos / Visitantes /

Departamentos a atribuir dados e clicar em

ou em

que

atribui dados dos Utilizadores / Grupos / Visitantes / Departamentos da lista da
esquerda para a lista da direita.
Nota: caso se engane a selecionar algum Utilizador /

Grupo / Visitante /

Departamento deve selecioná-lo do lado direito e clicar em

(para passar todos os
Departamentos para o lado esquerdo).

Utilizadores /

ou

Grupos / Visitantes /

O utilizador dispõe dos botões:
permite guardar as alterações efetuadas e sincronizá-las para os
terminais
permite guardar as alterações efetuadas

fecha a janela
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Terminais / clientes

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de atribuir clientes a terminais.

Deve selecionar os clientes a atribuir e selecionar os terminais aos quais pretende atribuir
os clientes.
Após selecionar a origem (do lado esquerdo), deve então:
•Selecionar na origem qual ou quais os clientes a atribuir dados e clicar em

ou em
para a lista da direita.

que atribui dados dos clientes da lista da esquerda

Nota: caso se engane a selecionar algum cliente deve selecioná-lo do lado direito e

clicar em
esquerdo).
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O utilizador dispõe dos botões:
permite sincronizar a informação para os terminais selecionados

fecha a janela

2.5.8.4

Relatórios

No menu Desporto -> Relatórios pode encontrar:

Clientes

170

Acessos clientes

Acessos por hora

Aulas

171

173

176

Clientes nas aulas
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169

Clientes

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os dados do(s) cliente(s).

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Cliente(s);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
tem como finalidade consultar os dados do(s) cliente(s)
selecionado(s)
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permite exportar a lista para Excel.
fecha a janela

Acessos clientes

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os acessos do(s) cliente(s).

Para consultar a lista de acessos dos clientes é necessário:

· selecionar o(s) Visitantes(s);
· selecionar Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

© 2021 Logicpulse

171

O utilizador dispõe dos botões:
permite cancelar o processo de consulta

visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Acessos por hora

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar o relatório afluência de acessos
por hora, por terminal.
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Para consultar a lista de acessos por hora é necessário:

· selecionar o(s) Terminal(ais);
· selecionar Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite cancelar o processo de consulta

visualizar a lista anterior em modo relatório

© 2021 Logicpulse

174

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Aulas

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar o relatório com as aulas.

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o Nome da aula;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
visualizar a lista anterior em modo relatório
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dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Clientes nas aulas

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar o relatório com as clientes nas
aulas.

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar a(s) Aula(s);
· selecionar Data;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

permite exportar a lista anterior para um ficheiro Excel
fecha a janela

Ver relatório
Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela anterior

num relatório.

2.5.9

Menu Relatórios gerais

No menu Relatórios gerais pode encontrar as seguintes secções:

· Utilizadores

· Movimentos

· Acessos

· Auditoria
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186

189

219

179

2.5.9.1

Utilizadores

No menu Relatórios gerais -> Utilizadores pode encontrar:

Detalhes

180

Detalhes individual

183

Detalhes

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os detalhes do(s) funcionário(s).

Para consultar este resumo é necessário:
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· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.
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Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Detalhes individual

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os detalhes individuais do(s)
funcionários(s).
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Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar o(s) Detalhes a mostrar.

O utilizador dispõe dos botões:
visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório
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fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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2.5.9.2

Movimentos

No menu Relatórios gerais -> Movimentos pode encontrar:

Movimentos
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Movimentos

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os movimento(s) do(s)
funcionário(s).

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.
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Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.

2.5.9.3

Acessos

No menu Relatórios gerais -> Acessos pode encontrar:

Acessos funcionários

Tempos de acesso

190

193

Acessos dos terminais

Acessos diários

197

200

Acessos departamentos

203

Acessos com dependências

Evacuação

Cantina
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209

212

189

Aberturas manuais

214

Registo de movimentos

217

Acessos funcionários

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os acesso(s) do(s)
funcionário(s).

Para consultar este resumo é necessário:
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· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.
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Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Tempos de acesso

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os tempo de acesso do(s)
funcionário(s).
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Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar o(s) Terminais(s);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
visualizar a lista anterior em modo relatório
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dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Acessos dos terminais

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os acessos do(s) terminais(s).

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Terminal(ais);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
visualizar a lista anterior em modo relatório
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dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Acessos diários

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os acessos diários do(s)
terminais(s).

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Terminal(ais);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.
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Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Acessos departamentos

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os acessos por departamento(s)
no(s) terminais(s).

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Departamento(s);
· selecionar o(s) Terminal(ais);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Acessos com dependências

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os acessos com dependências
por funcionário(s).

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Evacuação

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os o(s) funcionário(s) que estão
dentro do espaço.

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Incluir visitantes (opcional);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Cantina

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os o(s) funcionário(s) que estão
dentro do espaço.

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Aberturas manuais

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar um resumo de aberturas
manuais por terminal.

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
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visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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Registo de movimentos

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os registo de movimentos por
tipo de viatura.

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar o Filtro;
· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
visualizar a lista anterior em modo relatório
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dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.

Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.
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2.5.9.4

Auditoria

No menu Relatórios gerais -> auditoria pode encontrar:

Auditoria

219

Auditoria

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os registos de auditoria.

Para consultar este resumo é necessário:

· selecionar a Data de início e Data de fim;
· clicar no botão Consultar.
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O utilizador dispõe dos botões:
visualizar a lista anterior em modo relatório

dá a possibilidade de customizar o relatório

fecha a janela

Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.
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Customizar relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar o layout e campos disponibilizados
pelo relatório.

2.5.10 Menu Configurações

No menu Configurações pode encontrar as seguintes secções:

· Aplicação

222

· Utilizadores
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221

· Empresa

243

· Calendário

· Outros

244

248

· Veículos

· Idioma

262

· Temas

266

262

2.5.10.1 Aplicação

No menu Configurações -> Aplicação pode encontrar:

Parâmetros

222

Importação / exportação

234

Parâmetros

Nesta janela o utilizador tem acesso a alguns parâmetros configuráveis da aplicação, ou
seja, pode definir o modo como a aplicação se vai comportar consoante o que aqui for
introduzido.
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Nesta janela o utilizador tem à sua disposição 3 separadores:
ØAplicação

223

ØParâmetros

226

ØBase de dados

232

Nota: Caso tenha algum problema em relação à configuração da aplicação, poderá
sempre restaurar a configuração por omissão, para isso deve clicar no botão Restaurar
Definições.

Aplicação

Nesta janela o utilizador tem acesso a alguns parâmetros configuráveis da aplicação, ou
seja, pode definir o modo como a aplicação se vai comportar consoante o que aqui for
introduzido.
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Neste ecrâ o utilizador tem à disposição as seguintes secções:
- Modo de arranque
- Aplicação
- Empresa

Modo de arranque
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Selecionado

Permite escolher o modo de arranque: Normal, Minimizado

ou Escondido.
Modo
permitido

normal Permite definir se a aplicação irá utilizar o modo normal ou
não.

Modo
minimizado Permite definir se a aplicação irá utilizar o modo minimizado
ou não.
permitido
Modo
escondido Permite definir se a aplicação irá utilizar o modo escondido
ou não.
permitido
Atalho

Permite definir o atalho para abrir a aplicação.

Login automático

Nome do utilizador para quando se abre a aplicação não pedir
autenticação, abrir de imediato.

Password automática Palava chave do utilizador para quando se abre a aplicação
não pedir autenticação, abrir de imediato.
Expressão
regular Expressão que é utilizada para validar as palavras chave
introduzidas quando se está a alterar a palavra chave.
para password
Nome da aplicação Permite definir o nome da aplicação no arranque.
no arranque
Apresentar
notificações
Windows

Permite definir se é para apresentar notificação no Windows
ou não.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Aplicação

Tentativas lig. term
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Número de tentativas que a aplicação permite para ligação
aos terminais.
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Nº tentativas
autenticação
Tema

de Número de tentativas que a aplicação permite realizar a
autenticação.
Permite escolher o tema que a aplicação utiliza.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Empresa

Nome da empresa

Nome da empresa onde está instalada a aplicação
(facultativo).
Permite localizar um logótipo para a empresa.
Permite eliminar o logótipo para a empresa.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Parâmetros

Nesta janela o utilizador tem acesso a alguns parâmetros configuráveis da aplicação, ou
seja, pode definir o modo como a aplicação se vai comportar consoante o que aqui for
introduzido.
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Neste ecrâ o utilizador tem à disposição as seguintes secções:

- Acessos
- Verificar conexão ao access.Monitor
- Configurações tcp
- Grupo por defeito para visitantes
- Anti-passback
- Tolerâncias de entrada e saída
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Acessos

Permitir
durante
ausências

acesso Esta opção permite que a aplicação autorize o acesso
as durante as ausências.

Permitir
acesso Esta opção permite que a aplicação autorize o acesso
durante os feriados durante os feriados.
Permitir
acesso Esta opção permite que a aplicação autorize o acesso
durante as férias.
durante as férias

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Verificar conexão ao access.Monitor

Intervalo

Intervalo de tempo que a aplicação irá utilizar para verificar a
ligação ao access.Monitor.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Configurações tcp

Definir
terminal Permite definir o terminal como administrador.
como administrador
Ip do servidor

Ip do servidor

Porto servidor

Porto do servidor

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Grupo por defeito para visitantes

Grupo por defeito Permite selecionar qual ou quais os grupos a utilizar por
defeito para os visitantes.
para visitantes

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Anti-passback

Usar anti-passback
Anti-passback reset
Anti-passback
limpeza

Permite que a aplicação dê permissão de usar antipassback.
Permite que a aplicação faça o reset ao anti-passback.

hora Permite definir a hora de limpeza do anti-passback.

Permite limpar o anti-passback.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Tolerâncias de entrada e saída

Tolerância entrada

Hora de tolerância de entrada.

Tolerância saída

Hora de tolerância de saída.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Outros

Converter
numeração
funcionários

Permite converter a numeração dos funcionários.

Botões
de
abrir Permite colocar visiveis os botões para abrir portas no menu
portas visiveis no inicial.
menu inicial
Apresentar o nome Com esta opção ativa permite que o nome dos utilizadores
do
utilizador
no seja apresentado no dashboard.
dashboard
de
utilizadores
Nº
minimo
visitantes

dos Permite definir o número mínimo de visitantes.

Nº
máximo
visitantes

dos Permite definir o número máximo de visitantes.

Nº de dias
importação

para Permite definir o número de dias para importação.

A primeira página é o Permite definir o que a primeira página a ser apresentada aos
dashboard
de funcionários é o dashboard..
funcionários
Porta COM do leitor Permite definir a porta COM do leitor Promag.
Promag
Impressora
para Permite definir o caminho para a impressora que irá ser
impressão de artigos utilizada para imprimir artigos.
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Template
para Permite definir o caminho para o template para a impressora
impressão de artigos que irá ser utilizada para imprimir artigos.
Driver
para Permite definir o driver para a impressora que irá ser utilizada
impressão de artigos para imprimir artigos.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Base de dados

Nesta janela o utilizador tem acesso a alguns parâmetros configuráveis da aplicação, ou
seja, pode definir o modo como a aplicação se vai comportar consoante o que aqui for
introduzido.

Neste ecrâ o utilizador tem à disposição a seguinte seção:
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- Verificar conexão à base de dados
- Backup e restauro base de dados

Verificar conexão à base de dados

Intervalo

Intervalo de tempo que a aplicação utiliza para verificar a

ligação à base de dados.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Backup e restauro base de dados

Backup
Destino backup
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Caminho a utilizar pela aplicação para guardar o backup da
base de dados.
Permite efetuar o backup da base de dados, para o caminho
escolhido anteriormente.
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Permite localizar o caminho para guardar o backup da base
de dados.

Restauro
Ficheiro de restauro Caminho a utilizar pela aplicação para guardar o ficheiro de
restauro da base de dados.
Permite efetuar o restauro da base de dados, para o caminho
escolhido anteriormente.
Permite localizar o caminho para guardar o ficheiro de
restauro da base de dados.

Registos duplicados na base de dados
Permite apagar os registos duplicados na base de dados.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Importação / exportação

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de importar e/ou exportar informação para o
software selecionado.
Ao selecionar cada um dos softwares, irão ser mostradas as opções de importação e/ou
exportação necessárias.

© 2021 Logicpulse

234

Para realizar uma importação ou exportação de dados deve começar por:

· Selecionar na lista presente da imagem acima que software deseja;
· Preencher os dados apresentados nas imagens seguintes.
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Softwares Logicpulse

Para importar funcionários o utilizador deverá:
· Preencher a Instância;
· Preencher o nome da Base de dados do PHC;
· Preencher o Login;
· Preencher a Password;
· Clicar em Testar;
· Selecionar a Operação.

Após as operações anteriores, aparece uma lista com os dados provenientes da base de dados
escolhida.
Agora tem à sua disposição os seguintes botões:
- Atualizar (atualiza a lista apresentada)
- Selecionar todos (seleciona todas as linhas da lista apresentada)
- Eliminar (elimina um registo da lista apresentada)
- Importar (importa os funcionários da base de dados escolhida para a aplicação)
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MINIMAL

Para importar utilizadores o utilizador deverá:
· Clicar em Localizar e escolher o ficheiro que pretende utilizar para importar os utilizadores;
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Importar.

O utilizador pode sempre clicar em Eliminar para eliminar da lista o que não pretende.
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Ficheiro excel - cartões

Para importar cartões o utilizador deverá:
· Clicar em Localizar e escolher o ficheiro que pretende utilizar para importar os cartões;
· Selecionar o Departamento destino;
· Clicar em Consultar.
· Clicar em Importar cartões.
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Excel - importações funcionários

Para importar funcionários o utilizador deverá:
· Clicar em Localizar e escolher o ficheiro que pretende utilizar para importar os funcionários;
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Importar;

2.5.10.2 Utilizadores

No menu Configurações -> Utilizadores pode encontrar:

Utilizadores

Perfis
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Utilizadores

Aqui vão ser inseridos os utilizadores para serem utilizadas depois no menu Parques.

O utilizador dispõe dos botões:
permite limpar os campos

permite guardar a informação inserida

permite eliminar o utilizador que esteja selecionado

visualizar a lista anterior em modo relatório

fecha a janela
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Ver relatório

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista mostrada na janela
anterior num relatório.
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Perfis

Nesta janela o administrador poderá criar, editar ou eliminar perfis.

Para adicionar um perfil é necessário:
· preencher o Nome;
· preencher a Descrição (opcional);
· selecionar Apenas vê os seus dados (opcional);
· clicar no botão Guardar.

Para editar um perfil é necessário:
· selecionar o perfil que pretendemos editar na lista;
· fazer as alterações nos campos que achar pretinente;
· clicar no botão Guardar.

Para eliminar um perfil é necessário:
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· selecionar o perfil a eliminar;
· clicar em Eliminar.

2.5.10.3 Empresa

No menu Configurações -> Utilizadores pode encontrar:

Utilizadores

Perfis
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Departamentos
Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de visualizar os departamentos existentes na aplicação,
e alterar os dados ou eliminar os mesmos.

Para adicionar um departamento pode ser de duas maneiras:
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· clicar em Adicionar, o departamento é criado no final da árvore e arrastá-lo para a
posição pretendida;
· fazer as alterações nos campos que achar pretinente;
· clicar no botão Guardar.
ou
· arrastar no botão Adicionar para a posição pretendida;
· fazer as alterações nos campos que achar pretinente;
· clicar no botão Guardar.

Para editar um departamento é necessário:
· selecionar o departamento que pretendemos editar;
· fazer as alterações nos campos que achar pretinente;
· clicar no botão Guardar.

Para eliminar um departamento pode ser de duas maneiras:
· selecionar o departamento a eliminar;
· clicar em Eliminar;
· clicar no botão Guardar.
ou
· arrastar o departamento a eliminar até ao botão Eliminar;
· clicar no botão Guardar.

2.5.10.4 Calendário

No menu Configurações -> Calendário pode encontrar:

Tipo de pausa
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Razões de ausências

245

Tipo de horas extra
Razões de ausências

Nesta opção o utilizador poderá introduzir as razões de ausências mais utilizadas na
empresa pelos funcionários.

Para adicionar uma razão de ausência, o utilizador tem de escrever a nacionalidade que
pretende na linha em branco da tabela e confirmar a introdução com um clique no botão
Guardar.
Para eliminar uma razão de ausência deve selecionar a linha a eliminar e clicar no botão
Eliminar.
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Feriados

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de consultar, adicionar, alterar ou eliminar
feriados.

O utilizador dispõe dos botões:
permite adicionar um feriado (pode em alternativa fazer duplo clique
no calendário no dia para o qual se pretende adicionar um feriado)
permite editar um feriados (pode em alternativa fazer duplo clique no
calendário no diaem que se pretende editar o feriado)
permite eliminar o feriado que esteja selecionado

fecha a janela
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Novo

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de adicionar feriados.
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Editar

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar feriados.

2.5.10.5 Outros

No menu Configurações -> Relatório pode encontrar:

Auditoria
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Nacionalidades

Aqui vão ser inseridos as nacionalidades para serem utilizadas depois na ficha de
funcionário.
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Para adicionar uma nacionalidade, o utilizador tem de escrever a nacionalidade que
pretende na linha em branco da tabela e confirmar a introdução com um clique no botão
Guardar.
Para eliminar uma nacionalidade deve selecionar a linha a eliminar e clicar no botão
Eliminar.

Perfis de cartões

Aqui vão ser inseridos os perfis de cartões para serem utilizadas depois nos visitantes.
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Para adicionar um perfil de cartão, o utilizador tem de escrever a nacionalidade que
pretende na linha em branco da tabela e confirmar a introdução com um clique no botão
Guardar.
Para eliminar um perfil de cartão deve selecionar a linha a eliminar e clicar no botão
Eliminar.
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Gestão de parques

Aqui irá ser feita a gestão dos parques, desde a sua criação até à sua utilização.

Neste ecrâ o utilizador tem à disposição quatro seções:
- Dados parque estacionamento
- Gestão de entradas / saídas
- Gestão paineis informativos
- Gestão de sons
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Dados parque estacionamento

Operação

Permite selecionar se pretendemos adicionar ou editar dados
de um parque de estacionamento.

Adicionar parque de estacionamento
Nome

Nome do parque de estacionamento.

Ativo

Permite definir se o parque está ativo ou inativo.

Lotação máxima

Permite a lotação máxima do parque.

Ocupação atual

Permite a ocupação atual do parque.

Definir
atual
Descrição
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ocupação Permite definir se o é para definir ocupação atual ou não.

Permite dar uma descrição ao parque.
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Operação

Permite selecionar se pretendemos adicionar ou editar dados
de um parque de estacionamento.

Parque
estacionamento

de Permite selecionar o parque de estacionamento a editar.

Editar parque de estacionamento
Nome

Nome do parque de estacionamento.

Ativo

Permite definir se o parque está ativo ou inativo.

Lotação máxima

Permite a lotação máxima do parque.

Ocupação atual

Permite a ocupação atual do parque.

Definir
atual
Descrição
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ocupação Permite definir se o é para definir ocupação atual ou não.

Permite dar uma descrição ao parque.
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Gestão de entradas / saídas

P. Estacionamento

Permite selecionar o parque de estacionamento a utilizar.

Intervalo sensores

Permite definir o intervalo de tempos entre os sensores.

Terminal

Permite selecionar qual o terminar associado ao parque de
estacionamento selecionado antes.

Porta

Permite selecionar qual a porta do terminal a utilizar.

Sensor 1

Permite selecionar qual o sensor 1 do terminal selecionado.

Sensor 2

Permite selecionar qual o sensor 2 do terminal selecionado.

Movimento

Permite selecionar qual o tipo de movimento a efetuar pelo
terminal selecionado.

Contagem de lotação Permite selecionar se é para haver contagem de lotação ou
não.
Permite adicionar a configuração preenchida e selecionada
antes à lista.
Permite guardar a informação da lista.
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Permite eliminar da lista um registo de configuração.

Gestão paineis informativos

P. Estacionamento

Permite selecionar o parque de estacionamento a utilizar.

Informação

Permite definir o que tipo de informação pretendemos utilizar.

Relé

Permite selecionar qual o relé associado ao terminal
selecionado.

Terminal

Permite selecionar qual o terminal Biomax a utilizar.
Permite adicionar a configuração preenchida e selecionada
antes à lista.
Permite guardar a informação da lista.
Permite eliminar da lista um registo de configuração.
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Gestão de sons

Terminal

Permite selecionar o terminal a utilizar.

Porta

Permite definir a porta a utilizar que está associada ao
terminal selecionado.

Ficheiro

Permite selecionar qual o ficheiro de som a utilizar.
Permite adicionar a configuração preenchida e selecionada
antes à lista.
Permite guardar a informação da lista.
Permite eliminar da lista um registo de configuração.

Serviços

Aqui vão ser inseridos os serviços / tarefas a serem executadas na data e hora
programada.
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O utilizador dispõe dos botões:
permite atualizar a lista de serviços
permite editar o serviço selecionado
permite criar novo serviço
permite editar um serviço existente

fecha a janela
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Novo

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de adicionar serviços.

O utilizador dispõe dos botões:
permite guardar o serviço

fecha a janela

© 2021 Logicpulse

258

Editar

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de editar um serviço.

O utilizador dispõe dos botões:
permite guardar o serviço

fecha a janela

Alertas

Aqui vão ser inseridos os alertas.
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O utilizador dispõe dos botões:
permite editar o alerta selecionado
permite criar novo alerta
permite editar um alerta existente

fecha a janela
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Novo

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de adicionar terminais.

O utilizador dispõe dos botões:
permite adicionar ao campo do template onde estiver o cursor, o
template selecionado no campo Template.
permite guardar o alerta

fecha a janela
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Editar

Neste ecrã o utilizador tem a possibilidade de editar um alerta.

O utilizador dispõe dos botões:
permite adicionar ao Template do corpo para superiores o template
selecionado.
permite guardar o alerta

fecha a janela

2.5.10.6 Veículos

No menu Configurações -> Veículos pode encontrar:

Veículos
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Reboque

264

Serviço de veículos

265

Veículos

Aqui vão ser inseridos os veículos para serem utilizadas depois no menu Parques.

Para adicionar um veículo, o utilizador tem de escrever a nacionalidade que pretende na
linha em branco da tabela e confirmar a introdução com um clique no botão Guardar.
Para eliminar um veículo deve selecionar a linha a eliminar e clicar no botão Eliminar.
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Reboque

Aqui vão ser inseridos os reboques para serem utilizadas depois no menu Parques.

Para adicionar um reboque, o utilizador tem de escrever a nacionalidade que pretende na
linha em branco da tabela e confirmar a introdução com um clique no botão Guardar.
Para eliminar um reboque deve selecionar a linha a eliminar e clicar no botão Eliminar.
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Serviço dos veículos

Aqui vão ser inseridos os serviços dos veículos para serem utilizadas depois no menu
Parques.

Para adicionar um serviço de veículo, o utilizador tem de escrever a nacionalidade que
pretende na linha em branco da tabela e confirmar a introdução com um clique no botão
Guardar.
Para eliminar um serviço de veículo deve selecionar a linha a eliminar e clicar no botão
Eliminar.

2.5.10.7 Idioma

Esta secção permite ao utilizador alterar o idioma da aplicação.
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Tem à sua disposição 4 idiomas:

·

Português

·

Inglês

·

Francês

·

Espanhol

2.5.10.8 Temas

Esta secção permite ao utilizador alterar o tema da aplicação.
Tem à sua disposição vários temas à escolha.

2.5.11 Menu Ajuda

No menu Ajuda pode encontrar a seguinte secção:

· Tabelas auxiliares

180

2.5.11.1 Ajuda

No menu Ajuda -> Ajuda pode encontrar:

Acerca time.track
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Manual

267

Efetuar registo

269

Verificar atualizações

269

Acerca access.track

Nesta janela é possivel visualizar informação acerca da aplicação.

Manual

Ao selecionar a opção Manual, o mesmo é aberto no leitor de PDF que tem predefinido no
computador do utilizador.
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Efetuar registo

Aqui o utilizador tem a possibilidade de efetuar o registo da aplicação.

Caso o registo já tenha sifo efetuado, surge o seguinte popup:

Verificar atualizações

Esta opção serve para a aplicação verifique se existe atualizações.
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