Allmänt att tänka på vid registrering av fingeravtryck
Fingeravtryck ändras under årstiden, och man kan därför behöva lägga in mer en ett fingeravtryck
per person, ett som fungerar på sommaren när luftfuktigheten är högre och ett på vintern när det är
väldigt torrt. Man registrera alltså fler fingeravtryck av samma finger så det matchar alla årstider.
Vissa personer har mer varierande vätskemängd i kroppen och kan även de behöva mer än ett
fingeravtryck. Slutligen finns det personer som inte har registrerbara fingeravtryck överhuvudtaget.
Tänk även på att vissa personer kan känna obehag av att lämna ifrån sig sitt fingeravtryck och om de
inte vill så förespråkar vi att de stämplar med kod eller kort istället. En person som inte vill stämpla
med sitt finger kommer att leta efter fel för att hävda att terminalen inte fungerar vilket således inte
kommer ge något bra resultat.
Om fingret är väldigt torrt så reagerar inte terminalen/ger ett dåligt avtryck.
Prova då något av följande alternativ:





att blåsa nära på fingret
att värma fingret
att fukta fingret
att tillföra fett genom att dra handen genom håret

Var också noga med att välja ett finger som inte är skadat.

Inför att anställd ska kunna stämpla i Synelterminal (SY745/SY785 mm)
Gå in i anställningsregistret och välj den person som skall stämpla i Synelterminalen.

Tryck på ikonen.
Tryck sedan på den gröna knappen med ett plus för att lägga till nytt kort/tag, finger eller kod.

Fingerangivelse: ange ett unikt nummer i fältet för kortnummer. Detta nummer ska användas vid
fingerregistreringen på terminalen. Bocka i att det är ett fingeravtryck.
Kodangivelse: ange en unik kod som ska användas vid identifikation/stämpling.
Kort/Tag-angivelse: ange numret (om du har detta) eller se nästa avsnitt.
Om denna person även ska kunna registrera andra personers fingeravtryck på klockan så markera
även att hen får göra det (Detta kort får lägga till kort/finger).
En del personer har svårt att stämpla med finger av olika anledningar. Då kan det hjälpa att registrera
flera avtryck för samma finger. T ex pekfingret kan läggas upp som tre olika kortnummer där man
registrerar fingret vid tre olika tillfällen/väderlekar. Detta för att få största möjliga
matchning/avläsning av fingret.
Skicka sedan uppgifterna till terminalen genom att trycka på nedan ikon högst upp i personregistret.

Nu kan personens finger registreras i terminalen!

Registrera fingeravtryck i Synelterminal (SY745/SY785)
Låt hela handen vila på terminalen och hela fingertoppen täcka fingerplattan. Fingret skall placeras
med ”lagom” tryck.
Fingret skall placeras på fingerläsaren så man känner plastkanten mot övre delen av fingertoppen.
Registrering i terminalen görs enligt följande:
1. Tryck på knappen FP (På SY745) eller F5 (SY785) tills det står <Reg Finger> i displayen.
2. Verfieringsfas: anställd som har rätt att lägga in fingrar skall nu verifiera sig. Detta sker på något
av dessa tre sätt:
a. Lägg på ditt finger (Första gången anges ditt fingernummer och Enter)
b. Ange en kod som har rätt att lägga in fingeravtryck + Enter
c. Håll upp en tagg/beröringsfritt kort som har rätt att lägga in fingeravtryck
3. Om man verifierat sig korrekt visar terminalen <Ange Finger Nr>
4. Ange fingernummer på den person vars finger ni ska registrera och tryck Enter.
5. Terminalen svarar med ”Raderar <fingernummer>”
sedan visas texten <Lägg på finger01> i displayen.
Placera då fingret på plattan och håll det där tills terminalen piper en eller tre ggr.
Ett pip betyder att kvalitén är tillräckligt bra, tre ggr att det inte bra nog.
I terminalens display visas 2 siffror vid registreringen. Båda dessa siffror bör vara över 80, för att
det skall fungera bra.
6. När ett finger är registrerat kan man fortsätta nästa person direkt, eller registrera om samma
person (om dennes värden var dåliga) eller avsluta genom att trycka In, Ut eller FP.

Registrera kort/tag i terminalen
1. Tryck på knappen FP (På SY745) eller F5 (SY785) tills det står <Reg Kort> i displayen.
2. Verifieringsfas: samma som föregående avsnitt, ”Registrera fingeravtryck…”
3. Om man verifierat sig korrekt visar terminalen <Ange anst ID>
4. Ange ID-nr på den person som du vill koppla kort/tag till och tryck Enter.
5. Terminalen visar ”Ange kortnr” och då håller du fram kort/tag som ska registreras.

