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1. KURULUM GEREKSİNİMLERİ

4. Adım: Kurulum Yardımcısı penceresinde
dilediğiniz dil tercihinizi yapabilirsiniz.

1.1. Konfigürasyon Gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 (64-bits)
Windows Server 2008/ 2008R2/ 2012/ 2012R2/
2016/ 2019 (64-bits)
Hafıza: 4GB ya da daha fazlası
CPU: İki çekirdekli işletim sistemi, hız 2.4 GHz ya
da fazlası
Hard Disk: 100GB ya da fazlası
Veri Tabanı
✓ PostgreSQL 10 (default)
✓ MS SQL 2005/2008/2012/2014/2016/2017
✓ MySQL 5.0/ 5.6/ 5.7
✓ Oracle 10g/11g/12c/19c
Tarayıcı
✓ Chrome 33+
✓ Internet Explorer11+ (Tavsiye Edilen)
✓ Firefox 27+

5. Adım: Çıkan pencerede Başlat’a tıklayınız.

2. KURULUM ADIMLARI
1. Adım: Aşağıda verilen linke giriniz ve sayfadaki
ZKBio Time Software Package, please Click Here

yazısına tıklayarak indirme işlemlerine devam
ediniz.
6. Adım: Çıkan penceredeki Son Kullanıcı Lisans
Sözleşmesi’ni okuyunuz ve Kabul ederek devam
ediniz.

https://www.zkteco.com/en/product_detail/ZKBioTime.html

2. Adım: Gerekli işlemleri yaptıktan sonra,
dosyasına sağ tıklayıp Yönetici Olarak Çalıştır
kısmına tıklayınız.
3.ıAdım: Karşınıza çıkan Kullanıcı Hesabı
Denetimi uyarısı penceresinde Evet’e tıklayarak
devam ediniz.

7.ıAdım: Çıkan pencerede ZKBio Time
kurulumunun hangi diske yapılacağını Gözat
seçeneğine tıklayarak belirleyebilirsiniz.
ZKBio Time yazılımının kurulabilmesi için,
bilgisayarınızda açık olan antivürüs veya
güvenlik duvarını kapatmanız gerekebilir.
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10.ıAdım: Çıkan pencerede istediğiniz veri
tabanını kullanabilirsiniz (default Postgre SQL
Database seçeneğinin seçilmesi önerimizdir).
Sonraki’ye tıklayarak devam ediniz.

8. Adım: Çıkan pencerede Servis Portu kısmına
kullanmadığınız herhangi bir portu yazabilirsiniz
(80 portu genellikle kameralar kullanıldığı zaman
dolu olmaktadır). Portu Güvenlik Duvarına Ekle
kısmını onaylayınız ve Sonraki’ye tıklayınız.

11.hAdım: Çıkan pencerede Veri Tabanı
Yedekleme Yolu otomatik olarak seçili
gelmektedir, isterseniz Araştır kısmından yeni bir
klasöre kaydedebilirsiniz (önerimizdir). Sonraki
tıklayarak devam ediniz.

9. Adım: Database Bağlantı Ayarları penceresinde
çıkan yazılı hiçbir şeyi değiştirmeden Gönder’e
tıklayınız.
12.aAdım: Çıkan pencerede Kur’a tıklayıp
kurulum işlemini başlatınız ve yüklenmesini
bekleyiniz.
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13. Adım: Çıkan pencerede Evet, bilgisayar şimdi
yeniden başlatılsın seçeneğini seçiniz ve Bitti’ye
tıklayarak kurulum işlemini tamamlayınız.

16. Adım: Çıkan pencerede oluşturduğunuz süper
kullanıcı bilgilerinizi giriniz ve Giriş’e tıklayarak
ZKBio Time yazılımının arayüzüne erişim
sağlayabilirsiniz.

Şifrenin unutulması halinde tarafınıza mail
atılabilmesi için e-posta ayarlarınızı yapmanız
gerekmektedir. (BKNZ. 11. MAİL ADRESİ EKLEME
14.kAdım: Kurulum tamamlandıktan sonra ZKBio
Time Platform Service Console görev
kutucuğunda gözükecektir.

ADIMLARI)

3. CİHAZ EKLEME ADIMLARI

15. Adım: Masaüstüne kısayol olarak gelen ZKBio
Time ikonuna çift tıklayınız ve açılan pencerede
Süper Kullanıcı oluşturunuz. Bilgilerinizi
girdikten sonra Uygula’ya tıklayınız.

1. Adım: Klavyenizden Windows ( ) tuşuna
basarak arama kısmına cmd yazınız ve Komut
İşlemi penceresini açınız. Bilgisayarınızın IP
Adresini öğrenmek için açılan pencerede
“ipconfig” komutunu yazınız ve Enter tuşuna
basınız.
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2. Adım: Cihazınızın (bu kılavuzda SpeedFaceV5L modeli kullanılmıştır) menüsüne giriniz.
ZKBio Time yazılımı üzerinden Personel Devam
Takibi yapabilmesi için cihaz parametreleri Sistem
Ayarı → Cihaz Tipi Ayarı → Zaman Kontrol
Cihazı adımlarını takip ederek ayarlanmalıdır.

4. Adım: ZKBio Time yazılımını açınız ve Cihaz
sekmesine tıklayınız. Ayarlarını yaptığınız cihaz
bu sekmeye otomatik olarak düşecektir.

5. Adım: Yeni Alan sekmesine tıklayarak alan
oluşturarak ilgili yerleri doldurunuz ve Uygula’ya
tıklayınız.

3. Adım: Bilgisayarınızda kurulu olan ZKBio
Time yazılımı ile cihazınızın haberleşebilmesi için
aşağıdaki adımları takip ediniz.
Cihaz IP Adresinin ayarlanabilmesi için;
Cihaz Ana Menüsü → Bağlantı Ayarı →
Ethernet → IP Adresi

6. Adım: Auto add yazısına tıklayınız ve ilgili
yerleri doldurarak Uygula’ya tıklayınız.

Bilgisayar IP Adresi ve Portunun ayarlanabilmesi
için;
Bağlantı Ayarı → Cloud Server Ayarları →
Server IP Adresi → Server Port

Transfer Modu ayarının Gerçek Zamanlı
olarak ayarlanması cihazdaki verilerin anlık
çekilmesini, Zamanlama olarak ayarlanması
ise Heartbeat Sorgula kısmına girdiğiniz
saniye aralıklarında verilerin çekilmesini
sağlamaktadır.
7. Adım: Cihazınız ZKBio Time yazılımınıza
eklenmiş olacaktır.

8. Adım: Cihaz Tipi Ayarı kısmından Geçiş
Kontrol Cihazı ayarını etkinleştirdiğinizde
cihazınız Geçiş Kontrol sekmesinde gözükecektir.

Server Port kurulumu yaptığınız esnada
kendi belirlediğiniz Port Adresidir. (BKNZ. 2.
KURULUM ADIMLARI – 8. Adım)

Belirlediğiniz Port’u unutmanız halinde
görev çubuğundan ZKBio Time Platform
Service Console’u açarak belirlediğiniz
Port’u öğrenebilirsiniz. (BKNZ. 2. KURULUM
ADIMLARI – 14. Adım)
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Cihazda kayıtlı olan kullanıcıların otomatik olarak
yazılıma çekilen veriler aşağıda verilmiştir.

4. PERSONEL EKLEME ADIMLARI
1. Adım: Personel sekmesine tıklayınız ve yan
menüdeki Organizasyon kısmını yapılandırınız.

Ekle’ye basılarak yeni kullanıcının eklenmesi
aşağıda verilmiştir.

2. Adım: Yan menüdeki Departman kısmından
isteğinize bağlı olarak departmanlarınızı ekleyeniz
ve Uygula’ya tıklayınız.

Cihaz Geçiş Ayarları kısmından kullanıcının
kart numarası ve yüz tanıma için fotoğraf
ekleyebilir; parmak izi, avuç içi gibi bilgileri
cihaz üzerinden yazılıma çekebilirsiniz.

3. Adım: Yan menüdeki Pozisyon kısmından
isteğinize bağlı olarak personellerinize ait
pozisyonları ekleyeniz ve Uygula’ya tıklayınız.

4.1. Excel Şablonu Kullanarak Personel Ekleme
Adımları

Firmanızda bulunan personel sayısı fazla ise
ZKBio Time yazılımına tek tek personel eklemek
yerine Excel (.xls uzantılı dosya) dokümanınızı
yükleyerek de personellerinizi yazılıma entegre
edebilirsiniz.
1. Adım: Yan menüdeki Personel kısmına geliniz
ve Yükle’ye tıklayınız. Açılan alt sekmede
Personeli İçeri Aktar’a tıklayınız.

4. Adım: Yan menüdeki Alan kısmından isteğinize
bağlı olarak alan ekleyeniz ve Uygula’ya
tıklayınız. Alan içerisine cihazlar atanmakta ve bu
atanan cihazların konfigürasyonu bulunduğu alan
içerisinde otomatik olarak güncellenmektedir.

5. Adım: Yan menüdeki Personel kısmından
Ekle’ye tıklayarak personel ekleyebileceğiniz gibi
cihaz üzerinden de kayıtlı olan kullanıcılar
yazılıma otomatik olarak gelmektedir. Cihazdan
kullanıcı oluşturup yazılım üzerinden de
konfigürasyon yapabilirsiniz.

2. Adım: Kendi firmanıza ait personel bilgilerini
oluşturduğunuz
Excel
dosyasını
yazılıma
yükleyebilirsiniz. Eğer bir Excel formatınız yok ise
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Şablon Dosyaları kısmından personelinize ait
bilgilerin bulduğu bir format oluşturabilirsiniz.

Personellerinize ait Excel dosyasına girdiğiniz
bilgiler ZKBio
Time yazılımında artık
gözükecektir.

3. Adım: Personelinize ait bilgilerin bulunmasını
istediğiniz format pencerenizde görünecektir.
Şablon İndir’e tıklayınız ve indirilen Excel
dosyasını açınız.

5. YÜZ TANIMA İÇİN FOTOĞRAF EKLEME
ADIMLARI
1. Adım: Cihaz sekmesine tıklayınız ve yan
menüdeki Veri kısmından Bio-Foto’ya tıklayınız.
Karşınıza gelen penceredeki Bio-Fotoğrafı İçe
Aktar’a tıklayınız.

2. Adım: Açılan pencerede Yükleme’ye tıklayınız
ve personellerinize ait yüklemek istediğiniz
fotoğrafları seçiniz.

4. Adım: Excel şablonuna personellerinizin
bilgilerini giriniz ve kaydediniz.

5. Adım: Excel dosyanızı Dosya Seç’e tıklayarak
ekleyiniz ardından Uygula’ya tıklayınız ve
dosyanızın yazılıma yüklenmesini bekleyiniz.
<

Klavyenizden CTRL veya Shift tuşuna
basarak
çoklu
fotoğraf
yüklemesi
yapabilirsiniz. Yükleyeceğiniz fotoğrafların
“.jpeg” uzantılı olmasına özen gösteriniz.
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Personellerinize ait ekleyeceğiniz fotoğrafların
adları ile personellerinize ait ID numaralarının
aynı olması gerekmektedir. Yazılım aynı olan
bio-fotoğrafları ve ID numaralarını otomatik
olarak konfigüre etmektedir.

6. CİHAZ ÜZERİNDEN PERSONEL KAYIT
ETME ADIMLARI
1.AAdım: Personellerinizi cihaz üzerinden
ekleyebilirsiniz. Cihaz personellerinize ve size yüz
tanıma, şifre oluşturma, parmak izi ve kart
okutma gibi seçenekler sunmaktadır.

Personel sekmesinden personellerinize verdiğiniz
ID numaralarını öğrenebilirsiniz.

Personellerinize yukarıda verilen seçenekleri
sunmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.
Cihaz Ana Menü → Kullanıcılar → Yeni
Kullanıcı → Parmak İzi/Yüz/Kart No/Şifre

3.hAdım: Personellerinize ait fotoğrafları
yükledikten sonra Uygula’ya tıklayınız. Biraz
bekledikten sonra sekmeyi kapatınız.

7. MANUEL HAREKET VE İZİN EKLEME
ADIMLARI
Personellerinizin giriş ve çıkış hareketlerinde
eksiklik varsa eksik olan giriş ve çıkış hareketlerini
manuel olarak ekleyebilirsiniz. Manuel Hareket
eklemek için aşağıdaki adımları takip ediniz.
1. Adım: Zaman Kontrol sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Onaylamalar kısmından Manuel
Hareket’e tıklayınız. Karşınıza çıkan pencerede
Ekle’ye tıklayınız.
4. Adım: Onay Durumu kısmında Beklemede
olan personellerinizin fotoğraflarını seçiniz ve
Onayla’ya tıklayınız. Karşınıza çıkan pencerede
Uygula’ya tıklayınız.

2. Adım: Manuel hareket eklemek istediğiniz
personelinizi Personel kısmından seçiniz.
5. Adım: Fotoğrafları onaylanan personelleriniz
cihazın önüne geldiğinde cihaz tarafından
tanınacak ve geçiş iznini verecektir.
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3.AAdım: Personelinize ait ekleyeceğiniz manuel
hareketin zamanını ve saatini Okutma Zamanı
kısmına yazınız. Okutma Durumunu (Giriş, çıkış,
mola, mola girişi, fazla mesai girişi, fazla mesai
çıkışı) seçiniz ve Uygula’ya tıklayınız.

2. Adım: İzin eklemek istediğiniz personelinizi
Personel kısmından seçiniz. Personelinize ait iznin
başlangıç ve bitiş zamanını, tarih ve saat olarak
ilgili alanlara yazınız. Personelinize vereceğiniz
izin türünü Ödeme Kodu kısmından seçiniz.

Otomatik Onaylandı kısmı yazılımda direkt
Etkinleştir olarak gelmektedir. Onaylamaları
devre dışı bıraktığınız takdirde manuel olarak
onaylama yapmanız gerekmektedir.
4. Adım: Manuel hareketi eklenen personellerin
onayını vermek için ilgili personelinizi veya
personellerinizi seçiniz ve Onay’a tıklayınız.
Karşınıza çıkan pencerede Uygula’ya tıklayınız.

2. Adım: Personelinizin aldığı izin için elinde bir
rapor varsa Eklenti kısmından personelinize ait
ilgili raporu ekleyebilirsiniz. Dosya Seç’e
tıklayınız ve açılan pencerede ilgili raporu seçip
Aç’a tıklayınız. Tüm işlemleriniz bittiğinde
Uygula’ya tıklayınız.

Personelinize ait manuel hareketler onaylanmış
olacaktır.
3. Adım: Personelinize ait kaydedilen raporları
görüntülemek için ilgili personelinizin Personel
Kimliği numarasına çift tıklayınız ve açılan
Düzenle penceresindeki Mevcut Ek kısmından
Önizleme ya da İndir seçeneklerine tıklayınız.
Otomatik Onaylandı kısmı Etkinleştir olarak
bırakıldığından ilgili onaylamaları manuel olarak
yapmanıza gerek yoktur.

Personellerinize ait izin eklemek için aşağıdaki
adımları takip ediniz.
1. Adım: Zaman Kontrol sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki İzin’e tıklayınız. Karşınıza çıkan
pencerede Ekle’ye tıklayınız.
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8. RAPOR ALMA ADIMLARI

8.2. Diğer Rapor Türü Alma Adımları

8.1. Fotoğraflı Rapor Alma Adımları

1. Adım: Basit Hareket Raporu almak için Zaman
Kontrol sekmesine tıklayınız ve yan menüdeki
Hareket Raporu kısmından Hareketler’e giriniz.
Personellerinize ait departman, alan vb. seçenekleri
aktif ediniz.

1. Adım: Cihaz sekmesine tıklayınız ve yan
menüdeki Veri kısmından İşlem’e giriniz.
Fotoğraflı olarak rapor almak istiyorsanız
Kolanlar’a tıklayınız ve Çekilen Resim
seçeneğini onaylayınız.

2. Adım: Çalışan, departman, zaman ve tarih
seçimlerinde filtreleme yapmak isterseniz Çalışan,
Tarih Dönemi sekmelerine tıklayabilirsiniz.

Fotoğraflı Rapor alabilmek için Cihaz
sekmesindeki Cihaz Menüsü seçeneğindeki
Çekim
Ayarı
bölümünün
Fotoğrafı
doğrulayın ve kaydedin ayarında olması
gerekmektedir.

3. Adım: Sayfanın sağ üst tarafında bulunan
Çıkart’a tıklayınız ve çıkartmak istediğiniz
formatı seçiniz.
2. Adım: Kolonlar seçeneğinin yanında bulunan
Çıkart’a tıklayınız ve çıkartmak istediğiniz
formatı seçiniz. Ardından Uygula’ya tıklayınız.

Günlük Rapor, Haftalık Rapor, Aylık
Rapor ve Özet Rapor gibi farklı rapor türü
almak isterseniz Zaman Kontrol sekmesine
gelerek yan menüdeki ilgili rapor türlerine
tıklayıp bu rapor türleri için de Basit Hareket
Raporu alma adımlarını takip edebilirsiniz.
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3. Adım: Zaman Kontrol kısmından gelen verilerin
parasal olarak hesabının yapılabilmesi için
yazılımın ihtiyaç duyduğu formüllerin girilmesi
gerekmektedir. Bordro sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Formül kısmından Fazla Mesai
Formülü’ne girip Ekle’ye tıklayınız.

4. Adım: %50 ve %100 Fazla (Tatil) Mesai
Formülleri, Kazanç olarak değerlendirilir ve
formüller ayrı olarak girilir.
%50 Fazla Mesai Formülü için Ödeme Kodu’nu
Normal OT olarak seçiniz ve hesapla ( ) simgesine
tıklayarak aşağıdaki formülü Hesaplama ekranına
giriniz.
(
/ Aylık Çalışma Saati*1,5)*

9. BORDRO HESAPLAMA ADIMLARI
ZKBio Time yazılımının bordro hesaplamalarını doğru
yapabilmesi için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

ve
tıklayınız.

1. Adım: Zaman Kontrol sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Kurulum kısmından Ödeme
Kodu’na giriniz.

Yazılımının maaş hesabını doğru yapabilmesi
için personelinizin giriş ve çıkışlarının eksiksiz
olması gerekmektedir. Personelinize ait eksik
hareketler var ise; BKNZ. 7. MANUEL HAREKET VE

tuşlarına ve ardından Uygula’ya

%100 Fazla Mesai Formülü için Ödeme Kodu’nu
Haftasonu OT olarak seçiniz ve hesapla ( )
simgesine tıklayarak aşağıdaki formülü Hesaplama
ekranına giriniz.
(
/ Aylık Çalışma Saati*2)*

İZİN EKLEME ADIMLARI

2. Adım: İlgili ödeme kodunun üzerine tıklayınız.
Düzenleme ekranındaki ilgili alanları Geç Giriş ve
Erken Çıkış ayarını saat, Devamsızlık ayarını ise
gün bazında olarak seçiniz. Uygula’ya tıklayınız.

ve
tıklayınız.
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5. Adım: Yan menüdeki Formül kısmından
İstisna Formülü’ne girip Ekle’ye tıklayınız.

Geç Giriş Formülü için Ödeme Kodu’nu Geç
Giriş olarak seçiniz ve hesapla ( ) simgesine
tıklayarak aşağıdaki formülü Hesaplama ekranına
giriniz.
(
/ Aylık Çalışma Saati)*
ve
tıklayınız.

tuşlarına ve ardından Uygula’ya

6. Adım: Devamsızlık, Erken Çıkış ve Geç Giriş
Formülleri, Kesinti olarak değerlendirilir ve
formüller ayrı olarak girilir.
Devamsızlık Formülü için Ödeme Kodu’nu
Devamsızlık olarak seçiniz ve hesapla ( )
simgesine tıklayarak aşağıdaki formülü Hesaplama
ekranına giriniz.
(
/ 30)*
ve
tıklayınız.

7. Adım: Personeliniz için formül ve maaş
girişlerinin de tanımlanması maaş hesabı için kritik
önem taşımaktadır. Bordro sekmesine tıklayınız
ve yan menüdeki Bordro Yapısı’na girip Ekle’ye
tıklayınız.

tuşlarına ve ardından Uygula’ya

Açılan pencerede personelinizi, personelinizin
maaşını,
sistemin
kurulduğu
tarihi
ve
personelinizin yükümlü olduğu formülleri seçip
Uygula’ya tıklayınız. Bu bilgilerin girilmesi maaş
hesabının doğru alınması açısından önemlidir.

Erken Çıkış Formülü için Ödeme Kodu’nu
Erken Çıkış olarak seçiniz ve hesapla ( )
simgesine tıklayarak aşağıdaki formülü Hesaplama
ekranına giriniz.
(
/ Aylık Çalışma Saati)*
ve
tıklayınız.

tuşlarına ve ardından Uygula’ya
8. Adım: Yazılımda girilen mesai bilgileri ile
cihazdan gelen verilerin ya da eklenen manuel
hareketlerin personele işlenmesi ve puantaja
aktarılması için mutlaka hesaplama yapılmalıdır.
Zaman Kontrol sekmesine tıklayınız ve yan
menüdeki
Konfigürasyonlar
kısmından
Hesaplama’ya giriniz.
Açılan pencerede ilgili departman ya da personeli
ve iki tarih arasını seçip
simgesine tıklayınız.
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10.hPERSONELLERE YETKİ YÖNETİMİ
VERME ADIMLARI
Personelleriniz için kullanıcı hesapları oluşturabilir
ve oluşturduğunuz bu hesaplarda her personelinize
farklı yetki seviyeleri verebilirsiniz.
1. Adım: Sistem sekmesine tıklayınız ve yan
menüdeki Kullanıcı kısmından Grup’a tıklayınız
ardından açılan pencerede Ekle’ye tıklayınız.

9. Adım: Programda oluşan Giriş/Çıkış bilgileri,
formüller ve personel maaş bilgileri sonucu maaş
raporu çıkarılabilmesi için tekrar hesaplama
yapılması gerekmektedir. Bordro sekmesine
tıklayınız ve yan menüdeki Hesaplama kısmından
Maaş Hesaplama’ya giriniz.
Açılan pencerede ilgili departman ya da personeli
ve iki tarih arasını seçip
simgesine tıklayınız.
İşlem bittikten sonra raporunuz yazılım tarafından
hazırlanmış olacaktır.

2. Adım: Açılan pencerede personeliniz için
oluşturacağınız hesapta personelinizin erişmesini
istediğiniz kısımları seçiniz ve Uygula’ya
tıklayınız.

10. Adım: Yan menüdeki Rapor kısmından Maaş
Detayları’na giriniz. Yazılım tarafından hazırlanan
raporlar bu pencerede görüntülenecektir.

3. Adım: Yan menüdeki Kullanıcı kısmına ve
ardından açılan pencerede Ekle’ye tıklayınız.

11. Adım: Sayfanın sağ üst tarafında bulunan

Çıkart’a tıklayınız ve raporunuzu çıkartmak
istediğiniz formatı seçiniz.

4. Adım: Açılan pencerede yetki vereceğiniz
personellerinize ait bilgileri (kullanıcı adı, şifre vs.)
ve ilgili alanları (yetkili departman, gruplar vs.)
doldurunuz. Uygula’ya tıklayınız.
Yeni açılan kullanıcı hesapları default
ayarlarda gelmekte olup admin yetkisindedir
bu yüzden Süper Kullanıcı bölümünü Hayır
olarak seçiniz
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11. MAİL ADRESİ EKLEME ADIMLARI
ZKBio Time yazılımının unutulan şifreyi veya
otomatik mailleri gönderilebilmesi için e-posta
ayarlarının yapılması gerekmektedir. E-posta
ayarlarının yapılabilmesi için aşağıdaki adımları
takip ediniz.
1. Adım: Sistem sekmesine tıklayınız ve yan
menüdeki Yapılandırma kısmından Sistem
Ayarları’na tıklayınız ardından açılan pencerede
E-posta Ayarı’na tıklayınız.
SMTP sunucu adresinizi ve portunuzu, mail
gönderilecek e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.
Test’e ve sonrasında Kaydet’e tıklayınız.

5. Adım: Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan insan
siluetine tıklayınız ve çıkış yapınız. Personelinize
ait oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile giriş
yapınız.

2. Adım: Şifrenin unutulması halinde giriş
ekranının altında bulunan Parolayı Unuttum
kısmına tıklanmalıdır.

6. Adım: Giriş yaptıktan sonra ZKBio Time
yazılımı ekranında personelinizin erişmesini
istediğiniz menüler görünecektir.

Not: Kullanıcı Girişi bölümü personellerinize ait
kullanıcı hesaplarıdır. Personeliniz sistemde kayıtlı
olan Personel Kimliği ve standart 123456 şifresi
ile giriş yaparak kendi raporlarını, giriş-çıkışlarını
ve izinlerini buradan görebilmektedir.

2. Adım: Açılan pencerede Kullanıcı adınızı ve Eposta adresinizi giriniz. ZKBio Time yazılımı eposta adresinize şifrenizi mail atacaktır.
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Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ve daha
fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!
https://zkteco.com.tr/
ZKTeco Turkey
ZKTeco Turkey

zktecotr
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