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РЕДАКТОР EXSNET® ME НА КЛЮЧОВЕ/КАРТИ В АВТОНОМЕН
КОНТРОЛЕР ТМК-1000

Описание
Редакторът EXSNET® ME представлява четец на ключове TouchMemory, присъединяван
към СОМ-порта на компютър. В комплекта влиза ключ от типа DS1996, притежаващ презаписваема
памет с обем, достатъчен за пренасяне на целия списък с ключове/карти от контролера Exsnet RC
или Exsnet ТМК-1000 и диска с програмно обезпечение с което работи устройството.
Предназначение
Редакторът EXSNET® ME (Memory Editor) е предназначен за редактиране на паметта на
контролера EXSNET® RC и EXSNET® ТМК-100. Записът на цялата информация за
ключовете/картите в преносимия ключ-памет DS1996 се извършва чрез привеждане на контролера
в специален режим и поднасяне на ключа за определено време към свързания с контролера четец.
След това, за пренасяне на всички данни от ключа в компютър, е необходимо ключа де се поднесе
за определено време към редактора. След това Вие имате възможност да редактирате
съдържимото на паметта на контролера и да запишете вече обновената информация отново на
ключа. След това ключът с отредактираните данни отново се поднася към свързания с контролера
четец и в течение на определено време се извършва предаване на информация от ключа в
контролера.
Възможности
С помощта на програмното обезпечение може да се създава и съхранява в компютър
единна база от ключове/карти и да се прехвърля във всеки контролер. Вие имате възможност да:
● Добавите нов ключ/карта
● Изтриете загубен ключ/карта
● Преместите ключ/карта от един контролер на друг
● Промените статуса на ключ/карта (ползвател, охрана, администратор)
● Съпоставите на всеки ключ/карта име на ползвателя и да съхраните в база данни
Например, ако Ваш сътрудник е загубил ключ/карта, не е необходимо да изтривате цялата
информация във всеки контролер и отново да програмирате всички ключове/карти, а е достатъчно
да изтриете информацията на загубения ключ/карта от базата данни в компютъра, след което
пренасяте информацията към всеки контролер с помощта на ключ-памет. Или обратно, ако е
необходимо да се запрограмира нов или няколко нови ключа, не е нужно да ги добавяте отделно
във всеки контролер, а само да обновите базата данни в компютъра и да пренесете информацията
в контролерите.
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Технически характеристики
Характеристики

Значение

Носител на информация

DS1996

Свързване към компютър

СОМ-порт

Операционна система
Захранване

Windows 95, 98, NT, 200, XP
от СОМ-порта

Време за пренос на информация от
Exsnet® ME в компютър, s

8

Време за пренос на информация от
компютър в Exsnet® ME, s

28

Време за пренос на информация от
DS1996 в автономен контролер, s

10 (100 ключа/карти), 30 (300 ключа/карти), 110 (1346
ключа/карти)

Време за пренос на информация от
автономен контролер в DS1996, s

4 (100 ключа/карти), 8 (300 ключа/карти), 35 (1346
ключа/карти)

Габарити, mm

56x28x13

Събиране на излязло от употреба старо електротехническо и електронно оборудване. Този
символ върху продукта или неговата опаковка сочи, че изделието не е битов отпадък и съдържа
ценни материали. Продуктът следва да се предава на предвидените пунктове за събиране, с цел
рециклиране и опазване на околната среда и човешкото здраве. За допълнителна информация,
моля обърнете се към Вашата община, фирмата или магазина откъдето сте закупили стоката.
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