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4. Adım: Dilediğiniz dil tercihinizi yapınız ve
OK’a tıklayınız.

1. KURULUM GEREKSİNİMLERİ
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+ (Tavsiye Edilen)
✓ Internet Explorer11+
✓ Firefox 27+

5. Adım: Karşınıza çıkan Ortam Değişkenlerini
Test Aracı penceresinde yapılan testin bitmesini
bekleyiniz. “Virüsten koruma yazılımı testi” ve
“Uyumluluk testi”nde uyarı alırsanız Yoksay’a
tıklayarak devam ediniz.

2. KURULUM ADIMLARI
1. Adım: Aşağıda verilen linke giriniz ve sayfadaki
ZKBio Access IVS Software Package, Please Click Here

yazısına tıklayarak indirme işlemlerine devam
ediniz.
https://www.zkteco.com/en/product_detail/ZKBioAccessIVS.html

2. Adım: Gerekli işlemleri yaptıktan sonra,
dosyasına sağ tıklayıp Yönetici Olarak Çalıştır
kısmına tıklayınız.

6. Adım: Çıkan pencerede Sonraki’ye tıklayınız.

3.ıAdım: Karşınıza çıkan Kullanıcı Hesabı
Denetimi uyarısı penceresinde Evet’e tıklayarak
devam ediniz.

7. Adım: Çıkan penceredeki Lisans Sözleşmesi’ni
okuyunuz ve önce Sözleşmeyi kabul ediyorum’a
ardından da Sonraki’ye tıklayarak devam ediniz.

ZKBioTime 8.0 yazılımının kurulabilmesi
için, bilgisayarınızda açık olan antivürüs veya
güvenlik duvarını kapatmanız gerekebilir.
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10.ıAdım: Çıkan pencerede istediğiniz veri
tabanını kullanabilirsiniz (Varsayılan Veritabanı
seçeneğinin seçilmesi önerimizdir). Sonraki’ye
tıklayarak devam ediniz.

8.ıAdım: Karşınıza çıkan pencerede Port kısmına
kullanmadığınız herhangi bir portu yazabilirsiniz.
Adms Bağlantı Noktası kısmına 21, 80, 6390 ve
5442 portları hariç 10-65535 arasında geçerli bir
bağlantı noktası yazınız (8088 olarak kalması
önerimizdir). Güvenlik Duvarına İstisna Ekle
kısmını onaylayınız ve Sonraki’ye tıklayınız.

11.hAdım: Çıkan pencerede Veri Tabanı
Yedekleme Yolu otomatik olarak seçili
gelmektedir, isterseniz Gözat kısmından yeni bir
klasöre yedeklemeleri yapabilirsiniz (önerimizdir).
Sonraki’ye tıklayarak devam ediniz.

Sertifika istediğinden “https kullan” kısmının
seçilmemesi tavsiye edilir.
9.ıAdım: Çıkan pencerede ZKBioAccess IVS
kurulumunun hangi diske yapılacağını Gözat
seçeneğine tıklayarak belirleyebilir ardından
Sonraki’ye tıklayarak devam edebilirsiniz.

12.aAdım: Çıkan pencerede Yükle’ye tıklayıp
kurulum işlemini başlatınız ve yüklenmesini
bekleyiniz.
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13. Adım: Çıkan pencerede Evet, bilgisayarı
şimdi yeniden başlat seçeneğini seçiniz ve Bitir’e
tıklayarak kurulum işlemini tamamlayınız.

17. Adım: Değiştirilen kullanıcı adı ve şifreden
sonra ZKBioAccess IVS yazılımının arayüzüne
erişim sağlayabilirsiniz.

3. CİHAZ EKLEME ADIMLARI
1. Adım: Erişim Kontrolü sekmesine ve yan
menüdeki Cihaz’a tıklayınız. Çıkan pencerede ise
Cihaz Ara seçeneğine tıklayınız.

14. Adım: Masaüstüne kısayol olarak gelen ZKBio
Access IVS ikonuna çift tıklayınız.
2. Adım: Karşınıza çıkan pencerede Ara’ya
tıklayınız ve cihazların bulunmasını bekleyiniz.
Arama bittikten sonra bulunan cihazlar altta
gözükecektir.

15. Adım: Açılan pencerede kullanıcı adı ve şifre
kısmına admin yazıp Oturum aç’a tıklayınız.

3. Adım: Pencerede görünen cihazlardan hangisi
ile devam etmek istiyorsanız ilgili cihazın sağ
tarafında bulunan IP Adresini Düzenle yazısına
tıklayınız.

16. Adım: Karşınıza çıkan Şifreyi yenile
penceresinde ilgili alanları doldurunuz ve
Tamam’a tıklayınız.

Karşınıza çıkan pencerede Yeni IP Adresi kısmına
uygun bir IP adresi giriniz ve Tamam’a tıklayınız.
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4. Adım: Devam ettiğiniz ilgili cihazın yine sağ
tarafında bulunan Ekle yazısına tıklayınız.

Karşınıza çıkan pencerede ilgili
doldurunuz ve Tamam’a tıklayınız.

❖ Personelinize atanacak kartın üzerinde numara
var ise Kart Numarası kısmına, kartın üzerinde
yazılı olan numarayı giriniz. Eğer kart üzerinde
herhangi bir numara bulunmuyor veya silinmiş
ise lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

alanları

2.1. Adım: Kart Numarası kısmının aynı hizasında
bulunan el simgesine tıklayınız.

2.2. Adım: Karşınıza çıkan pencerede kartı
okutacağınız kapı seçimini yapınız ve
seçimlerinizi sağ tarafa atınız ardından Tamam’a
tıklayınız.

İletişim Şifresi, cihaz ile sizin aranızda olan bir
şifredir. Cihaz Ara’ya tıklandığı esnada başka
kişilerce de cihazınız bulunur ancak şifre
belirlenmiş ise sadece şifreyi bilenler cihazınıza
bağlanabilmektedir.
Kapı seçimi yaparken elinizdeki kartı panelde
bağlı olan hangi kart okuyucusuna
okutacaksanız kapı seçerken de aynı kapıyı
seçmeniz gerekmektedir (Kart okuyucunuz
panelinizde READER3’e bağlı ise 3. Kapı
seçilmelidir).

5. Adım: Cihazınız ZKBio Access IVS yazılımına
eklenmiş olacaktır.

4. PERSONEL EKLEME ADIMLARI

2.3. Adım: Kartınızı kart okuyucunuza okutunuz
ve kart numarasının ekrana gelmesini bekleyiniz.

1. Adım: Personel sekmesine tıklayınız ve yan
menüdeki Departman kısmına geliniz. Yeni’ye
tıklayıp isteğinize bağlı olarak departmanlarınızı
ekleyiniz ve Tamam’a tıklayınız.

❖ Eğer panelinize bağlı Visible Light serisi yüz
tanıma cihazınız varsa ve personelinize ait
fotoğraf eklemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki
adımları takip ediniz.
2.1. Adım: Araştır kısmına tıklayınız ve açılan
pencerede personelinize ait yüklemek istediğiniz
fotoğrafı seçip verinin yüklenmesini bekleyiniz.

2. Adım: Yan menüdeki Kişi kısmından Yeni’ye
tıklayarak personellerinizi ekleyiniz ve Tamam’a
tıklayınız.

Personellerinize ait ekleyeceğiniz fotoğrafların
adları ile personellerinize ait ID numaralarının
aynı olması gerekmektedir. Yazılım aynı olan
fotoğrafları ve ID numaralarını otomatik
olarak konfigüre etmektedir.
Yükleyeceğiniz fotoğrafların “.jpeg” uzantılı
olmasına özen gösteriniz.
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2. Adım: Karşınıza çıkan Güvenlik Doğrulaması
penceresinde Kullanıcı şifrenizi giriniz ve
Tamam’a Tıklayınız.

3. Adım: Personelinize ait bilgilerin bulunmasını
istediğiniz format pencerenizde görünecektir. İlgili
alanları ve dosya türünü (Excel/PDF/CSV) seçip
Tamam’a tıklayınız.

2.2. Adım: Fotoğraf yüklemek istemiyorsanız
Yakala kısmına tıklayınız ve kameranızın önünde
durunuz. Yakala’ya ve ardından Tamam’a
tıklayınız.

4. Adım: İndirilen Excel dosyasını açınız ve
eklemek istediğiniz personellerinizi ekleyip
dosyanızı kaydediniz.
Bulanık, net olmayan veya arkadan ışıklı
olarak çekilen fotoğraflar kullanmayınız ve
çekmeyiniz.
4.1. Excel Şablonu Kullanarak Personel Ekleme
Adımları
5. Adım: Yan menüdeki Kişi kısmına geliniz ve
Çıkart’a tıklayınız. Açılan alt sekmede Personeli
İçe Aktar’a tıklayınız.

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

6. Adım: Çıkan pencerede Araştır’a tıklayınız ve
ilgili Excel dosyasını seçip Aç’a ardından
Tamam’a tıklayınız.
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7. Adım: Personellerinize ait Excel dosyasına
girdiğiniz bilgiler ZKBio Access IVS yazılımında
artık gözükecektir.

5.1 Personellere Kapı Erişim İzni/Geçiş Yetkisi
Verme Adımları
1. Adım: Erişim Kontrolü sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Geçiş Yetkisi kısmına geliniz.
Yeni’ye tıklayınız ve gelen pencerede Seviye Adı
kısmına kapı adı verip Tamam’a tıklayınız.

5. KAPI DÜZENLEME ADIMLARI
Bu kılavuzda kullanılan inBIO460 panelimiz 4
kapılı olduğundan 4 adet kapı üzerinden
düzenlemeler yapılacaktır.
Kapılara isim vermek, gerçek zamanlı izleme
ve raporların alınması esnasında kolaylık
sağlamaktadır.

2.AAdım: Karşınıza çıkan Komut
penceresinde Tamam’a tıklayınız.

1. Adım: Erişim Kontrolü sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Kapı kısmına geliniz. Karşınıza
çıkan pencerede ilgili kapılar gözükecektir. Kapılar
ile aynı hizada bulunan Düzenle yazısına
tıklayınız. İlgili alanları doldurunuz ve Tamam’a
tıklayınız.

İstemi

Eğer kapıları daha sonra eklemek isterseniz
Komut
İstemi
penceresinde
Vazgeç’e
tıklayınız ve ilgili yetkinin hizasında bulunan
Kapı Ekle’ye tıklayınız.
3. Adım: Karşınıza çıkan pencerede geçiş
yetkisinin verileceği kapı seçimini yapınız ve
seçimlerinizi sağ tarafa atınız ardından Tamam’a
tıklayınız.

Tanımlamalar
Doğrulama Modu: Standartta Kart/Parmak izi
olarak gelmektedir. İsteğe göre Otomatik Tanımla
seçeneği veya herhangi bir doğrulama modu
seçilebilir.
Çalışma Aralığı: Arka arkaya yapılan
doğrulamalar arasında saniye cinsinden geçen
süredir.
Çift Personel İşlem Aralığı: Çoklu doğrulama ile
açılacak kapıların arasında saniye cinsinden geçen
süredir.

Bu kılavuzda,
Tam Yetki seviyesine; 1, 2, 3, ve 4. Kapı,
Satış Ofisi seviyesine; 1. Kapı,
Bilgi İşlem Odası seviyesine; 2. Kapı,
AR-GE Merkezi seviyesine; 3. Kapı
ataması yapılmıştır.

Kilit Açma Süresi: Saniye cinsinden Röle çekme
süresidir ve 5-10-15 saniye olarak ayarlanabilir.
Panik Şifresi: İstisnai (zorla kapı açtırma gibi)
durumlarda kullanılan şifredir. Personel bu
belirlenen panik şifresini girdiğinde kapı normal
açılsa bile sisteme alarm düşmesini sağlamaktadır.
Acil Durum Şifresi: Yangın, afet vb. gibi acil
durumlarda kullanılan şifredir.
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4. Adım: Yan menüdeki Kişiye Göre Ayarla
kısmına geliniz. Tüm personelleriniz bu pencerede
gözükecektir. Geçiş yetkisi vermek istediğiniz
personeliniz aynı hizasında bulunan Seviyelere
Ekle yazısına tıklayınız.

Aşağıda verilen resimlerde geçiş yetkisi verilen
kişilerin kart okutarak kapılardan geçtiğini, yetki
verilmeyen kapılardan ise geçemediklerine dair
sisteme düşen gerçek zamanlı izleme verileri
bulunmaktadır.

5. Adım: Karşınıza çıkan pencerede personelinizin
geçiş yetkisinin verileceği kapı seçimini yapınız
ve seçimlerinizi sağ tarafa atınız ardından
Tamam’a tıklayınız.

6.AZAMAN
DİLİMLERİ
EKLEME ADIMLARI

(TIMEZONE)

TimeZone özelliği belirli saat dilimleri içerisinde
personellerin kapılardan giriş-çıkış yapmasına
olanak sağlamaktadır. Her kapı için farklı zaman
dilimleri oluşturabilirsiniz.
1. Adım: Erişim Kontrolü sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Zaman Dilimleri kısmına geliniz.
Yeni’ye tıklayınız.

Bu kılavuzda,
Bilgi İşlem Odası seviyesine; 1 numaralı personel,
Satış Ofisi seviyesine; 2 ve 3 numaralı personel,
AR-GE Merkezi seviyesine; 4 Numaralı personel
ataması yapılmıştır.

2. Adım: Karşınıza gelen pencerede Zaman Dilimi
İsmi kısmını ve geçiş izni verilecek zaman
aralıklarını belirleyiniz. Tamam’a tıklayınız.

Yan menüdeki Yetki Düzeyine Göre Ayarla ve
Departmana Göre Erişimi Ayarla kısımlarından
da aynı adımları yapabilirsiniz.
6. Adım: Yan menüdeki Cihaz kısmına geliniz ve
altta bulunan Gerçek Zamanlı İzleme’ye
tıklayınız.
Personellerinizin
tüm
hareketleri,
istisnai
durumları vb. gibi tüm işlemler anlık olarak
sisteme düşmekte olup bu sekmeden anlık izleme
yapabilirsiniz.
Ayrıca kapı simgelerinin üzerine gelerek uzaktan
kontroller (kapı açma/kapama vb.) yapabilirsiniz.

24 saatlik zaman dilimi en fazla 3 aralığa
bölünebilmektedir.
9
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3. Adım: Yan menüdeki Geçiş Yetkisi kısmına
geliniz. Zaman dilimi eklemek istediğiniz kapının
aynı hizasında bulunan Düzenle’ye tıklayınız.
Karşınıza çıkan ekranda Zaman Dilimi kısmında
oluşturduğunuz zaman dilimini seçiniz.

2. Adım: Açılan pencerede Cihaz Adı kısmındaki
Seçmek için tıkla yazısına tıklayınız. Karşınıza
çıkan pencerede cihaz seçimini yapınız ve
seçimlerinizi sağ tarafa atıp Tamam’a tıklayınız.

Aşağıda verilen resimde geçiş yetkisi verilen
kişilerin 11:05 – 11:08 saatleri arasında kart
okutarak kapılardan geçtiğini, diğer saat
aralıklarında ise kapılardan geçemediklerine dair
sisteme düşen gerçek zamanlı izleme verileri
bulunmaktadır.

3. Adım: Interlock Kuralı’nı (Bu kılavuzda 4 kapı
seçilmiştir) belirleyiniz ve Tamam’a tıklayınız.

7. INTERLOCK (KİLİTLEME) EKLEME
ADIMLARI
4. Adım: Yan menüdeki Kapı kısmına geliniz.
Açılan pencerede ilgili kapının üzerine çift
tıklayınız. Kapı Sensör Tipini, Normalde Kapalı
veya Normal Açık olarak; Kapı Sensör Gecikmesi
süresini, saniye cinsinden giriniz ve Tamam’a
tıklayınız.

Interlock sistemi, iki veya daha fazla kapının
birbirlerinin açık-kapalı olup olmadığı durumlarına
bağlı olarak diğer kapıların açılmasına izin verilip
verilmeyeceğine karar veren bir özelliktir. Bu
özellik kapıları kapsamakla birlikte tüm
personelleri etkilemektedir.
Örneğin, A personeli X kapısından kart okutarak
geçmiş ve kapıyı kapatmamış olsun. A veya
herhangi bir personel X kapısı kapanmadığı sürece
Y kapısından geçemeyecek olup sisteme interlock
hatası olarak düşecektir. Y kapısından geçmek
isteyen personellerin mutlaka X kapısını kapatması
gerekmektedir.
Interlock özelliğinin kullanılabilmesi için
özelliğin kullanılacağı her kapıda mutlaka
manyetik kontak olması gerekmektedir.

3 numaralı personel, Kişiye Göre Ayarla kısmından
TAM YETKİ seviyesine eklenmiştir.

1. Adım: Erişim Kontrolü sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Interlock kısmına geliniz. Yeni’ye
tıklayınız.
10
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3. Adım: Giriş Noktası bölümünde bulunan
kapılarınızı ve Aux Çıkış bölümünde bulunan
çıkışlarınızı seçiniz. Eylem Türünü Açık olarak
seçiniz ve Eylem Zaman Gecikmesini ise saniye
cinsinden bir süre olarak giriniz. Tamam’a
tıklayınız.

Aşağıda verilen resimlerde kapıların açık veya
kapalı olmasına istinaden kapılar arasındaki
interlock özelliğine dair sisteme düşen gerçek
zamanlı izleme verileri bulunmaktadır.

8. BAĞLANTI EKLEME ADIMLARI
1. Adım: Erişim Kontrolü sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Geçiş Kontrol kısmından
Bağlantı’ya ardından açılan pencerede Yeni’ye
tıklayınız. Karşınıza çıkan pencerede cihaz
seçimini yapınız ve seçimlerinizi sağ tarafa atıp
Tamam’a tıklayınız.
Aşağıda verilen resimde 4 numaralı kapıya geçiş
izni olmayan bir personelin 4 numaralı kapıya kart
okutması sonucunda gerçekleşen tetikleme olayına
dair sisteme düşen gerçek zamanlı izleme verileri
bulunmaktadır.

4. Adım: Sistemde gerçekleşen tetikleme
olaylarının operatöre veya ilgili bir kişiye mail
olarak gitmesi için E-mail kısmına geliniz ve ilgili
kişilerin e-posta adreslerini yazınız.

2. Adım: Tetikleme İsmi kısmına bir isim veriniz
ve Tetikleme Koşulları yazısının aynı hizasında
bulunan Ekle yazısına tıklayınız. Karşınıza çıkan
Bağlantı
Tetikleyici
Koşullarını
Seçin
penceresinde istediğiniz koşulları seçiniz ve
Tamam’a tıklayınız.

Tetiklemeler gerçekleştiğinde ZKBioAccess IVS
yazılımı ilgili kişilere mail atacaktır.
ZKBioAccess IVS yazılımının tetikleme
maillerini otomatik olarak gönderebilmesi için
13. MAİL ADRESİ EKLEME ADIMLARI
kısmına bakınız.
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3. Adım: Anti-Passback Kuralı’nı (Bu kılavuzda
1. ve 2. kapılar seçilmiştir) belirleyiniz ve
Tamam’a tıklayınız.

9. ANTI-PASSBACK EKLEME ADIMLARI
Anti-PassBack sistemi, kişinin giriş yapmadan
çıkış, çıkış yapmadan giriş yapamamasını kontrol
eden bir özellik olup personel bazlıdır.

4. Adım: Gerçek zamanlı izlemelerde ve
raporlarda giriş çıkışların anlaşılır olması için yan
menüdeki Okuyucu kısmına geliniz. Açılan
pencerede ilgili okuyucuların üzerine çift tıklayınız
ve okuyucuların isimlerini değiştirip Tamam’a
tıklayınız.

Örneğin, A personeli X kapısından kart okutarak
geçmiş ve B personeli de A personelinin hemen
arkasından kart okutmadan geçmiş olsun. A
personeli Y kapısından kart okutarak çıkış
yapabilirken, B personeli Y kapısından çıkış
yapamayacaktır. Y kapısından çıkış yapmak
isteyen B personelinin önce X kapısından giriş
yapması gerekmektedir.
Interlock özelliğinin kullanılabilmesi için özelliğin
kullanılacağı her kapıda mutlaka manyetik kontak
olması gerekmektedir.
1. Adım: Erişim Kontrolü sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Anti-PassBack kısmına geliniz.
Yeni’ye tıklayınız.

4 numaralı personel, Kişiye Göre Ayarla kısmından
TAM YETKİ seviyesine eklenmiştir.

Aşağıda verilen resimde 4 numaralı personelin
giriş yaptıktan sonra çıkış yapmadığı için tekrardan
giriş yapamadığını, çıkış yaptıktan sonra giriş
yapmadığı için tekrardan çıkış yapamadığına dair
sisteme düşen gerçek zamanlı izleme verileri
bulunmaktadır.

2. Adım: Açılan pencerede Cihaz Adı kısmındaki
Seçmek için tıkla yazısına tıklayınız. Karşınıza
çıkan pencerede cihaz seçimini yapınız ve
seçimlerinizi sağ tarafa atıp Tamam’a tıklayınız.

10. ÇOKLU PERSONEL DOĞRULAMASI
İLE KAPI AÇMA ADIMLARI
Çoklu personel grubu ile kapı açma özelliği
kapıların birden fazla personel doğrulaması ile
açılmasını sağlamaktadır. Her kapı için farklı
personel grupları ve sayıları oluşturabilirsiniz.
1. Adım: Erişim Kontrolü sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Çoklu Personel Grubu kısmına
geliniz. Yeni’ye tıklayıp Grup İsmi’ni yazınız ve
Tamam’a tıklayınız.
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2 ve 3 numaralı personeller, Kişiye Göre Ayarla
kısmından Bilgi İşlem Odası seviyesine eklenmiştir.

Aşağıda verilen resimde 2. Kapı’ya erişim
sağlanabilmesi için 3 kişinin doğrulama yapması
gerektiğine dair sisteme düşen gerçek zamanlı
izleme verileri bulunmaktadır.

2. Adım: Oluşturduğunuz grup isimlerinin aynı
hizasında bulunan Personel Ekle’ye tıklayınız.
Karşınıza çıkan pencerede eklemek istediğiniz
personellerinizin seçimini yapınız ve seçimlerinizi
sağ tarafa atıp Tamam’a tıklayınız.

11. BUTON EKLEME ADIMLARI
Buton ayarları ZKBio Access IVS yazılımına
default olarak gelmekte olup panel üzerinde
(BUTTON 1 / BUTTON 2 / BUTTON 3 / BUTTON
4 yazılı olan yerlere) butonlarınızın gerekli
bağlantılarını (IN ve GND) yapabilirsiniz.
Aşağıda verilen resimde panel üzerinde BUTTON
1’e bağlı olan butona basıldığı anda sisteme düşen
gerçek zamanlı izleme verisi bulunmaktadır.

3. Adım: Yan menüdeki Çoklu Personel Kapı
Açma kısmına geliniz. Yeni’ye tıklayıp Kapı İsmi
kısmındaki Seçmek için tıkla yazısına tıklayınız.
Karşınıza çıkan pencerede kapı seçimini yapınız ve
seçimlerinizi sağ tarafa atıp Tamam’a tıklayınız.

12. RAPOR ALMA ADIMLARI
1. Adım: Erişim Kontrolü sekmesine tıklayınız ve
yan menüdeki Raporlar sekmesi altındaki Tüm
Olaylar kısmına geliniz.
Sistemde gerçekleşen tüm olaylara dair raporlar
açılan pencerede gözükmektedir. Sayfanın en üst
kısmında operatör filtreleme yolu ile raporlar
içerisinde özel aramalar yapabilmektedir. Sayfanın
en alt kısmında ise rapor sayfaları arasında geçiş
yapılabilmektedir.

4. Adım: Kombinasyon İsmi’ni yazınız ve Her
gruptaki açılış personel sayısı kısmındaki
grupları ve personel sayılarını seçip Tamam’a
tıklayınız.
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2. Adım: Raporları dışarı çıkarmak için Dışa
Aktar’a tıklayınız. Karşınıza çıkan Güvenlik
Doğrulaması ekranına Kullanıcı şifrenizi yazıp
Tamam’a tıklayınız.

SMTP sunucu adresinizi ve portunuzu, mail
gönderilecek e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.
Önce Test bağlantısı’na tıklayınız ve e-posta
adresinizin onaylanmasını bekleyip sonrasında
Kapat’a tıklayınız. E-posta adresinize test mailinin
gelip gelmediğini kontrol ediniz.

3. Adım: Raporları dışarı çıkartmak istediğiniz
formatı (Excel, PDF, CSV, TXT) ve Dışa Aktarma
Modu’nu seçip Tamam’a tıklayınız.
2. Adım: Yan menüdeki Yetki Yönetimi
kısmından Kullanıcı’ya tıklayınız. Açılan
pencerede Yeni’ye tıklayınız ve ilgili kısımları
doldurup Tamam’a tıklayınız.

4. Adım: İndirilen Tüm Olaylar adlı Excel
dosyasını açınız.

Günlük Olaylar, Tüm İstisnai Olaylar, Kapıya
Erişim Hakkı, Personele Göre Erişim Hakları,
İlk giriş ve Son Çıkış gibi farklı rapor türlerini
de ilgili sekmelere gelip yukarıdaki adımları
takip ederek görüntüleyip farklı formatlarda
indirebilirsiniz.

3. Adım: Şifrenizi unutulmanız halinde giriş
ekranının altında bulunan Parolanızı mı
unuttunuz? kısmına tıklayınız.

13. MAİL ADRESİ EKLEME ADIMLARI
ZKBioAccess IVS yazılımının unutulan şifreyi
veya otomatik mailleri gönderilebilmesi için eposta ayarlarının yapılması gerekmektedir. Eposta ayarlarının yapılabilmesi için aşağıdaki
adımları takip ediniz.
1. Adım: Sistem sekmesine tıklayınız ve yan
menüdeki Temel Yönetim kısmından Posta
Yönetimi’ne tıklayınız ardından açılan pencerede
E-posta Parametre Ayarları’na tıklayınız.
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4. Adım: Açılan pencerede Kullanıcı adınızı ve Eposta adresinizi girip Gönder’e tıklayınız. ZKBio
Access IVS yazılımı e-posta adresinize doğrulama
kodunu mail atacaktır. Doğrulama kodunu ilgili
alana giriniz ve Sonraki Adım’a tıklayınız.

5. Adım: Açılan pencerede ilgili alanları
doldurunuz ve Yeni şifrenizi oluşturun! yazısına
tıklayınız artık yeni şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

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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