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DET HÄR ÄR TRAKA
OM OSS
Traka är världsledande inom nyckel- och tillgångshantering. Ett Brittiskt företag, Traka designar,
utvecklar och tillverkar nyckelhanteringssystem på deras fabrik i Olney i hjärtat av England. Med
nästan 5 000 system installerade hos både offentliga och privata organisationer i nästan 30 länder
världen runt, har vi den erfarenheten som krävs för att förstå hur en effektiv hantering av nycklar
främjar en organisations verksamhet. Dessutom är vi medvetna om behovet att ge bra kundservice
och teknisk support och detta erbjuder vi genom välutbildad personal, både hos Traka och hos våra
internationella distributörer.
Nordic Locker, ett svenskt företag med kontor i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn är Trakas
representant i Sverige och Danmark.
VAD ÄR TRAKA NYCKELHANTERING?
Trakas iFob (Intelligent Fob) och utbud av elektroniska nyckelskåp möjliggör kontroll över vilka
nycklar en användare får tillgång till samt spara ett rekord av all transaktionsaktivitet kring nycklar
för analys med Traka32 programvaran. Denna höga nivå på nyckelsäkerhet gör användarna
ansvariga, minskar risk till företagets tillgångar och ökar verksamhetens effektivitet.
TRAKA, MER ÄN BARA ETT NYCKELSKÅP!
Anledning till att Traka varit så framgångsrikt dem senaste 18 åren är företagets stora insats i att
förstå kundens behov oavsett vilken bransch man är verksam i . Att ha en djup förståelse på
applikationen gör det möjligt för oss att skräddarsy en lösning som exakt matchar er behov och
önskemål. Din Traka kontakt ser till att lösningen uppfyller Era krav and han eller hon finns för att
svara på frågor genom hela processen från säljtillfället tills efter att systemet tagits i bruk. Ett
heltäckande serviceavtal erbjuds för att Ni alltid ska kunna lite på att Ert Traka systemet fungerar
enligt önskemål och att programvaran är aktuell. Om Ni inte redan har tecknat ett serviceavtal kan
detta göras efterhand genom att kontakta Er Traka representant. Kontaktuppgifter hittar Du på
http://www.traka.se
QUEENS AWARD FOR ENTERPRISE: INTERNATIONAL TRADE 2008
The Queen’s Award for Enterprise är den största bemärkelse ett Brittiskt företag
kan få. Priset delas ut årsvis av Drottning Elizabeth och det vinnande företaget
behåller bemärkelsen I fem år. Traka plc vann The Queen's Award for Enterprise
år 2008 för företagets utmärkta framgång i försäljning till utlandet. År 2004 vann
Traka även priset för innovation.
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TRAKA KONTAKTUPPGIFTER

Växel (Sverige):

+46 (0)8 – 437 621 43

Account Manager
Account Manager Namn:

Dave Williamson

Direkt Tfn:

+46 (0)8 558 026 72

Kontakt Epost:

dave.williamson@traka.se

Account Manager 2
Account Manager Namn 2:

Håkan Boså

Direkt Tfn:

+46 (0)70 322 55 32

Kontakt Epost:

hakan.bosa@traka.se

Teknisk Support / Jourtelefon
Jourtelefon:

+46 (0)73 841 8266

Support Epost:

support@traka.se

Support WebbAdress

www.traka.com/support
(på engelska)

Produktinformation och Försäljningsförfrågor
Hemsida (Försäljning)

http://www.traka.se

Epost (Försäljning)

info@traka.se

Övriga kontaktuppgifter
Namn & Befattning :

Dan Hinrichsen – Sales Manager Denmark

Kontact Tfn:

+45 51 51 17 95

Namn & Befattning :
Kontact Tfn:
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VAD OCH TILL VEM ÄR DENNA GUIDE?
“Kom I Gång” Guiden har tagits fram för att hjälpa Dig (Traka användaren) med grundrutiner kring
Ert Traka Nyckelhanteringssystem. Den täcker grunden I användning av både Traka skåpet och
Traka32 mjukvaran. Den ska vara ett komplement till den utbildningen som Ni får från Er Traka
representant. Vi förstår att man aldrig kan komma ihåg allt från utbildningen men om Ni har denna
guide till hands, hittar Ni lätt hur man ska Lägga till användare, Redigera en nyckel, osv. eller helt
enkelt får en snabb uppdatering av dina Trakakunskaper.

VAD SAKNAS I GUIDEN?
Guiden ersätter inte utbildningen man får från en erfaren Traka representant. Inte heller är den en
ersättning för den fullständiga Traka32 User Guide (över 500 sidor, dock enbart på engelska). Den
fullständiga Traka32 User Guide kan öppnas från Traka32 programmet genom att klicka på Hjälp >
Innehåll och täcker allt man kan behöver veta om systemet, inklusive tillval och avancerade
funktioner. Den kan även laddas ner från www.traka.com/support i HTML eller PDF format.
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TRAKA SKÅP OCH IFOB
SKÅPBILD

1

2

3

4
6

5

BILDFÖRKLARING
1. Positon (s.k. Receptor Slot)
Positionen håller iFobben på plats och kan definieras antingen som Locking eller Non Locking
beroende på den typen av nyckellist man väljer. Med Locking system sitter nycklarna
fastlåsta på sin position. Användaren trycker på en knapp bredvid positionen för att frigöra
nycklarna.
2. Styrenhet
Styrenheten har inbyggd display (LCD), och knappsats samt servicelås som ger tillgång till
elektroniken inuti skåpet. Som tillval kan styrenheten även utrustas med kort- eller
fingeravtrycksläsare.
3. Servicelås
Nycklarna till servicelåset ska aldrig förvara i skåpet. Vid driftstopp kan är nyckeln till detta
lås nödvändig för att kunna öppna skåpet manuellt.
4. Display (LCD)
Displayen visar instruktioner till användaren samt informerar om varför man inte kan ta ut
en viss nyckel eller om det finns någon tidsbegränsning på nyckeln. När en användare
kommer in i skåpet visas deras namn samt dem nycklar dem har ute för tillfället.
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5. Kortläsare, Fingeravtrycksläsare och dyl.
Traka stödjer ett stort urval accessenheter. Oftast byggs skåpen med en kortläsare som
matchar den som används i Ert passagesystem. Huvud syftet är för att identifiera
användaren i Traka systemet. När systemet vet vem man är, får man tillgång till nycklarna
enligt den personliga behörighetsprofilen.
6. Knappsats
Om systemet är konfigurerat för PIN åtkomst, används för att identifiera en användare i
Traka systemet. I övrigt används knappsatsen för att se vem som har en viss nyckel, ange
mätarställning, bränslenivå osv. eller anmäla ett fel i fel-loggningsfunktionen.
IFOB& NYCKELKNIPPOR

3

2

1

FÖRKLARING
1.

iFob
En iFob är hjärtat I alla Traka system. Tillverkad i mässing, den innehåller ett Dallas chips
med en unik ID som möjliggör att Traka systemet kan identifiera vilken nyckelknippa man
har.

2. Säkerhetsplombering
Säkerhetsplomberingen användas för at fästa nycklarna till iFobben. När man har stängt
plomberingen, det enda sättet ta loss nycklarna är att klippa upp plomberingen med ett
starkt klippverktyg. Traka levererar olika typer av plomberingar, hör med Din Traka
representant vilken skulle passa Er bäst.
3. Nummerbricka
Nummerbrickan visar vilken position i skåpet nycklarna ska hänga. Dessa brickor kan
levereras i ett urval färger vilket är bra när man har fler skåp. T.ex. ”101 gul” ska vara i
position 101 i det “gula” skåpet “101 blå” i position 101 i det blåa ”skåpet”.
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VANLIGA SKÅPTYPER
M-SERIES
M-Series har plats för 10 till 20 nyckelknippor och kan vara locking or
non-locking. Ett skåp med 10 platser kan lätt uppgraderas till ett skåp
med 20 platser. Väljer man ”dubbellister” med 20 positioner kan skåpets
kapacitet fördubblas.
S-SERIES
S-Series har plats för 10 till 60 nyckelknippor och kan vara locking eller nonlocking. Ett skåp med mindre än 60 platser kan lätt uppgraderas genom att
lägga till extra nyckellister. Väljer man ”dubbellister” med 20 positioner,
kan skåpets kapacitet fördubblas. Det finns även utbyggnadsskåp för
utökning av kapacitet.

L-SERIES
L-Series har plats för 10 till fö
L-Series har plats för 10 till 180 nyckelknippor och kan vara locking
eller non-locking. Ett skåp med mindre än 180 platser kan lätt
uppgraderas genom att lägga till extra nyckellister. Väljer man
”dubbellister” med 20 positioner, kan skåpets kapacitet
fördubblas. Det finns även utbyggnadsskåp för utökning av
kapacitet.

Samtliga Traka system kan kopplas till nätverk via Ethernet TCP/IP or RS485. För Ethernet, finns det
ingen begränsning till det antalet skåp man kan ha i samma system. Se Traka32 User Guide för mer
information. Eftersom att Traka är specialister på skräddarsydda lösningar, kan det händer att Ert
system inte ser ut som dem ovan. Fråga din Traka representant om du vill ha mer information.
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ANVÄNDNING AV TRAKA SKÅPET
ÅTKOMST TILL SKÅPET SAMT UTTAG / ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR
Det sättet man får åtkomst till skåpet beror på vilken typ av åtkomst man valt. Med t.ex. en
kortläsare kan man även behöva använda en PIN för som bekräftar din identitet ungefär som en
bankomat gör.
ENDAST ID / PIN
Tryck # på knappsatsen.
Mata in din PIN.
Tryck # för att bekräfta och dörren öppnas.
Kontrollera att ditt namn står i displayen. Eventuella nycklar som du
har syns också i displayen.
5. Se Uttag av nycklar eller Återlämning av nycklar

1.
2.
3.
4.

ID OCH PIN TILLSAMMANS
Tryck # på knappsatsen.
Mata in ditt ID-nummer.
Tryck # för att bekräfta.
Mata in din PIN
Tryck # för att bekräfta och dörren öppnas.
Kontrollera att ditt namn står i displayen.
Eventuella nycklar som du har syns också i displayen.
7. Se Uttag av nycklar eller Återlämning av nycklar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ENDAST KORTLÄSARE
1. Läs av ditt kort/ID tagg i läsaren och dörren öppnas.
2. Kontrolla att ditt namn står i displayen. Eventuella nycklar som
du har visas också i displayen.
3. Se Uttag av nycklar eller Återlämning av nycklar

AND
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KORTLÄSARE MED PIN
Läs av ditt kort/ID tagg i läsaren.
Mata in din PIN.
Tryck # för att bekräfta.
Kontrollera att ditt namn står i displayen.
Eventuella nycklar som du har visas också i
displayen.
5. Se Uttag av nycklar eller Återlämning av nycklar

1.
2.
3.
4.

AND

UTTAG AV NYCKLAR
Uttag av nycklar kräver bara en hand!
1. Öppna skåpet (se ovan)
2. Tryck på knappen intill den önskade position och
släpp omedelbart.
3. Ett ”pip” hörs.
4. Vänta för “klickljudet” (iFob avspärras).
5. Dra ut nyckelknippan.
ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR
Nycklar måste återlämnas i den korrekta position.
1. Öppna skåpet (se ovan)
2. Kontrollera positionsnummer på nyckelknippan
(om sådant finns).
3. Stoppa in iFobben i den tomma positionen.
Tryck inte på knappen!
ViktigtOm du sätta in iFobben på fel position, hörs det ett ”pip” och LCD displayen visar vilken är den
korrekta positionen.
KOLLA UPP VEM SOM HAR/HAR HAFT EN VISS NYCKELKNIPPA
1.
2.
3.
4.

Tryck *
Mata in gällande positionsnumret.
Tryck # för att bekräfta.
Om iFobben inte är i skåpet den nuvarande användaren visas i
displayen.
Tryck # för att visa föregående användare.

5. Om iFobben är i skåpet, den senaste användarens namn visas.
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TRAKA FINGERAVTRYCKSLÄSARE (TSSI)
Vänligen notera att följande sektion gäller enbart dem kunder som använder TSSI integrerad
biometrienheten. Det gäller INTE Sagem fingeravtrycksläsare t.ex. Om Du är osäker vilken enhet
Ni har, vänligen kontakta oss för mer information.
ÖVERSIKT
Denna enhets huvudfunktion är den säkra identifieringen av Traka användarna . Traka stödjer många
typer av fingeravtrycksläsare och övriga biometrienheter; TSSI enheten har dock integrerats fullt i
Trakas system. Den använder en 4 siffrig ID-kod för att identifiera dig vid skåpet. Följande paragrafer
ger en djupare förklaring av dess funktioner och användning:
REGISTRERING
Registrering är den processen där systemet lär sig användarens “fingeravtrycksmall” och registrera
den mot en fyrsiffrig ID-kod . ”Mallen” sedan används vid vardaglig användning av skåpet för att
verifiera användarens identitet.
1. I Traka32, lägg till eller redigera en befintlig användare fört t ha en 4 siffrig ID. Se sektion om
hur man Lägga till/Ta bort en användare.
2. Sedan vid Traka skåpet:
a. Tryck # på knappsatsen.
b. Mata in ditt ID-nr.
c. Tryck # för att bekräfta.
3. Följ instruktionerna som visas i displayen. Du uppmanas läsa av ditt finger 3 gånger för att
får en score ut av 10 - (s.k. Registrerings score)
VIKTIGT:Det är viktigt att du placerar ditt finger på samma sätt varje gång. Här följer några tips om
hur man kan få en bättre Registrerings Score.
•
•
•
•
•

Stå så naturligt och bekvämt som möjligt.
Ta tag i läsaren och släpp den inte.
Rullar ditt finger ner på läsaren (från sida till sida).
När systemet uppmanar dig att ta bort fingret, rullar tillbaks det men SLÄPP INTE
läsaren.
När du uppmanas sätta tillbaks fingret igen gör om det enligt ovan utan att släppa
enheten.
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4.

När registrering är klar, visas Registrerings Score i Displayen.
VIKTIGT:Om Scoren är lägre än 8/10, rekommendera vi att Ni nollställa ”mallen” och gör om
processen. Se sektionen om at nollställa ”mallar” för mer info.

VERIFIERING
Verifiering är ett sätt att identifiera dig till Traka systemet Användaren måste var registrerad för at
kunna göra detta. Se Registrering ovan.
Vid Traka skåpet:
1. Tryck # på knappsatsen.
2. Mata in ditt ID-nr.
3. Tryck # för att bekräfta.
och
4. Följ instruktionerna i displayen som uppmanar
dig att placera fingret på läsaren.
5. När du har verifierats, öppnas dörren.
Om någon användare har svårt att använda fingeravtrycksläsaren, se sektionen “tips och
tricks” i Traka32 User Guide eller prata med din Traka representant.
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TRAKA32 PROGRAMVARA
ÖVERSIKT

Traka32 är en klient baserad datormjukvara som tillåter komplett administration och analys av Ert
Traka Nyckelhanteringssystem. Om så önskas, kan man installera ett antal kopior av Traka32 på olika
datorer i ett nätverk . Detta möjliggör flexibel administration av Traka systemet. Det antalet kopior
som kan köras samtidigt begränsas dock av den licenstyp som köpas. Kontakta gärna din Traka
representant för mer information.
Traka32 tillåter definiering av:
•
•
•

•

Traka System (också kallad skåp)
Konfigurera Traka system…
iFob
Ställa in Access Nivåer och behörigheter, tilldela tidsbegränsningar m.m.…
Nycklar
Lägg upp alla Era nycklar med tillhörande uppgifter (såsom serialnummer osv.) och koppla
dem till iFobbar i Ert system…
Användare
o Traka32 Användare
Dessa är personer som behöver tillgång till Traka32 programmet.
Inloggningsgrupper kan bildas i Traka32 med specifika behörigheter beroende på
vad medlemmarna i Gruppen ska tillåtas göra inom Traka32 t.ex. en grupp kanske
kan lägga till användare i skåpen men inte redigera nycklarna osv.
o Traka (skåp) Användare
Dessa är personer som behöver tillgång till Traka skåpet och nycklarna som förvaras
där i men inte nödvändigtvis behöver tillgång till Traka32 programmet. De tilldelas
åtkomst endast till de nycklarna de ska kunna ta ut.
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TRAKA32 SYSTEMVISARE
SYSTEMVISARE
Bilden nedanför visar Traka32 Systemvisaren. Som standard är det denna vy som syns när Traka32
öppnas. Några av knapparna och funktionerna listas nedanför...
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SYSTEMVISARE – LISTA PÅ PUNKTER
1.

TRAKA SKÅP VY
Traka skåpvyn ger en grafisk bild of det för närvarande valt skåpet och visar statusen för
varje iFob och tillhörande .

Ingen iFob definierad

iFob för närvarande i skåpet fast utan någon nyckel definierad.

iFob för närvarande i skåpet med tillhörande nycklar.

eller

iFob för närvarande ute.

iFob för närvarande ute under en tidsbegränsning.

iFob för närvarande ute under en tidsbegränsning och är försenad.

iFob för närvarande i skåpet med ett fel registrerat (Fel-loggning).

iFob för närvarande i skåpet med ett åtgärdat fel registrerat (Fel-loggning).

iFob i fel position.  visar vart iFobben har felaktigt lämnats.

iFob i fel position.  visar vart iFobben skall vara.

Ingen information tillgänglig för denna iFob och tillhörande nycklar.
2. IFOB HÄNDELSE FLIK
Denna flik visar händelserna för den valda positionen under den senaste månad. För att se
händelser äldre än en månad, välj Rapporter > Crystal Reports > iFob > Standard iFob Event
Report och filtrerar efter önskemål. För mer information om detta, se “Crystal Reports”
längre fram i denna guide.
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3. NYCKEL HÄNDELSE FLIK
Denna flik visar händelserna för den valda positionen och tillhörande nycklarna under den
senaste månad. För att se händelser äldre än en månad, välj Rapporter > Crystal Reports >
Nycklar > Standard händelse rapport och filtrerar efter önskemål. För mer information om
detta, se “Crystal Reports” längre fram i denna guide.
4. IFOB ACCESS FLIK
Visar vilka användare som har behörighet till den valda iFob.
5. SYSTEM HÄNDELSE FLIK
Visar system historiken under den senaste månaden. Systemhistoriken gäller hela skåpet
och är inte beroende av vilken iFob som valts.
6. SYSTEM INFORMATIONSVISARE
Visar följande:•
•
•
•
•
•

Systemets namn.
Datum & Tid för den senaste komplett uppdatering dvs. den senaste fullständig “läs all
systemdata”). Se sektionen Nedladdning av information från Traka för mer information.
Positionsnummer av den, f.n. valda iFob.
Access Nivånamn och nummer för den f.n. valda iFob.
Status för den f.n. valda iFob samt information om iFobbens nuvarande och föregående
användare.
Special information beroende på installerade programtillägg t.ex. registrerat fel vid Felloggning.
Tips!
Använd gärna hyperlänkarna i Systeminformationsvisaren för enklare navigering runt
mjukvaran.

7. RAPPORT MENY
Ger tillgång till de olika “Crystal Reports” rapporterna för iFobbar, Nycklarna, Användare,
System osv.
8. HJÄLP
Viktigt!
Innehåller den fullständiga Traka32 User Guide (endast på engelska) Detta dokument är
endast en förenklad Kom-i-gång guide. Den kompletta guiden innehåller mer än 500 sidor
om allt från planering och installation av ett Traka system, till driftsättning, konfigurering och
övriga information kring Traka.
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9. SYSTEMVISARE KNAPP
Klicka på denna knapp för at komma direkt tillbaka till Systemvisaren.
10. ANVÄNDARLISTAN KNAPP
Tillhandahåller en komplett lista över samtliga användare i Traka databasen. Detta
inkluderar både användare som har tillgång till traka32 programmet såsom skåpsanvändare.
Härifrån kan man klicka på en användare för att redigera användarens uppgifter.
11. NYCKELLISTA KNAPP
Tillhandahåller en komplett lista over samtliga nycklar i Traka databasen. Detta inkluderar
nycklar som är kopplade till iFobbar samt nycklarna som inte är kopplade till någon iFob.
Härifrån kan man klicka på en nyckel för att redigera nyckelns uppgifter.
12. LÄS ALL SYSTEMDATA KNAPP
Klicka på denna knapp för att kommunicera med SAMTLIGA TRAKA SYSTEM och
synkroniserar iFob, System- och Larmhändelser med Traka32 databasen. Programmet kan
konfigureras för att automatiskt läsa ”All System Data” regelbundet, på intervaller eller vid
specifika tider på dagen. Se avsnittet ”Kommunikationer” för mer info.
13. LÄS DET VALDA SYSTEMET-KNAPP
Klicka på knappen (eller F9) för att kommunicera med endast DET VALDA TRAKA SYSTEM
och synkroniserar iFob-, System-, och Larmhändelser med Traka32 databasen. Detta är bra
när du endast vill uppdatera databasen (och programmet) med händelserna från det valda
skåpet och inte samtliga skåp. Programmet kan konfigureras för att automatiskt läsa ”All
System Data” regelbundet, på intervaller eller vid specifika tider på dagen. Se avsnittet
”Kommunikationer” för mer info.
14. SYSTEM VÄLJARE
Välj det Traka systemet du vill visa från rullgardinsmenyn här..
15. PLATSNUMMER VÄLJARE
För system med utbyggnadsskåp, (en Kontrollenhet som styr fler skåp) välj systemet samt
platsnumren du vill visa från rullgardinsmenyn.
16. UPPDATERA
Uppdaterar samtliga öppna fönster. Bra om Ni ha licens för fler inloggade användare.

[20] TRAKA NYCKELHANTERING “KOM I GÅNG” GUIDE
SYSTEM MENY
Högerklicka på Pod (Kontrollenhet) i Systemvisare och så visas System Menyn. Denna meny listar
ett antal systemfunktioner som kan kommas åt här.

Eftersom att denna guide är endast en “kom i gång” sådan, så förklaras inte samtliga funktioner här.
Fullständiga förklaringar finns i Traka32 User Guide. Två av dem viktigaste funktioner är dock
Konfigurera System (Configure System) och Ange iFob Åtkomstnivåer (Assign iFob Acces Levels).

Konfigurera System möjliggör visning och/eller redigering av vissa
Systemuppgifter (systemversion och serialnummer, datumformat,
systemets lokaltid m.m.), Skåpets konfiguration (antal rader
iFobbar) och Skåptyp som syns i SystemVisare) och den
Kommunikationsprotokol som används (Nätverk, RS485 eller Serial
RS232).
Ange iFob Åtkomstnivåer möjliggör tilldelning av åtkomstnivå till
samtliga iFobbar i systemet utan behov av att redigera var och en för
sig. Se avsnittet Access Nivåer för information om hur accesnivåer
fungerar.

I Traka32 versionen på svenska se menyn ut så här

*******
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IFOB MENY
Om man Högerklickar över en iFob i SystemVisaren så syns iFob Menyn. Än en gång, är inte
samtliga funktioner förklarade i denna guide men några av dem viktigaste hittas nedanför.

Från iFob menyn kan man snabbt och enkelt Redigera
Nyckeluppgifter för valfri nyckel kopplad till den iFobben. Se avsnittet
Lägg till/Ta bort nycklar för mer information om Nycklar.
Du kan även Redigera iFobuppgifter, då man kan tilldela en individuell
accessnivå, tidsbegränsning osv.

Nödfrigöring (Emergency Release) kan användas t.ex. för frigöring av
iFobbar som är trasiga eller i annan nödsituation. Se avsnittet
Nödfrigöring av en iFob längre fram i denna guide.

I Traka32 versionen på svenska se menyn ut så här:

NEDLADDNING AV HÄNDELSER FRÅN TRAKA
ÖVERSIKT
Traka32 programvaran måste kommunicera med Traka skåpet(skåpen) för att ”hämta hem”
uppgifter om händelserna kring skåpet som sparas i skåpets interntminne. När dessa har hämtats,
sparas dem permanent i Traka32 databasen; SystemVisaren uppdateras för att visar samtliga iFobs
nuvarande status. När informationen är helt ”up to date” kan man t.ex. analysera händelserna
genom framtagning av rapporter i ”Crystal Reports” . Många typer av händelser registreras och
sparas, inte bara uttag och återlämning av nycklar och samtliga mot respektive användaren om
sådant gäller. Händelser kan även utlösa “Aviseringar” till valfri e-post adresser. Se Traka32 User
Guide för fullständig information om Aviseringar.
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NEDLADDNING AV HÄNDELSER MANUELLT
LÄS ALL SYSTEMDATA KNAPP

Klicka på denna knapp för att läsa samtliga händelser från Samtliga Traka System och spara denna
information i Traka32 databasen. OBS! Har man många Traka skåp kan detta ta lite tid! Du vill därför
kanske bara läsa händelserna från det systemet du tittar på. Se nästa avsnitt; Läs Systemdata Knapp
i så fall.
LÄS SYSTEMDATA KNAPP

Knappen finns till höger om “Läs All Systemdata” knappen och läser info endast från det valda
skåpet som sparas i Traka32 databasen.
Klickar man på någon av dessa knappar, öppnas kommunikationens statusfönster så här:

AUTOMATISK NEDLADDNING AV HÄNDELSER
Istället för att behöva läsa av skåpen manuellt, genom att klicka på knappen Läs all systemdata, kan
man istället konfigurera Autokommunikation så att Traka32 tar hand om detta åt dig. För att göra
detta, klicka på Arkiv > Egenskaper och välj sedan Kommunikationer från menyn. För att
Autokommunikation ska fungera, måste Traka32 vara i gång.
Autokommunikation kan konfigureras så här•

Interval
Detta tillåter att du själv väljer hur ofta Traka32 kommunicerar med skåpet/skåpen.
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•

Vissa Tider
Detta tillåter att du kan ange olika klockslag under dagen då Traka32 ska ladda ner
transaktioner och händelser ifrån skåpen. Detta alternative kan vara bra för att det
möjliggör kommunikation på lugnare tider under dagen när skåpet inte används så ofta.
Detta kan vara viktigt eftersom att skåpet blir ”upptaget” under kommunikationstiden (om
man inte använder den nya 16 Bit system).

ACCESS NIVÅER
HUR ACCESNIVÅER FUNGERAR.
Varje iFob i systemet tilldelas en accessnivå. Accessnivån är helt enkelt ett nummer mellan 1 och
2560. Accessnivån har inget med positionsnummer att göra om inte man konfigurera systemet så
att dessa är likadan. För att användare ska kunna ta ut en nyckel, måste han/hon ha motsvarande
accessnivå behörighet i sin användarprofil. Om t.ex. nycklarna i positioner 1 -10 har accessnivå 1,
måste användaren ha behörighet till denna Accessnivå i sin profil.

[24] TRAKA NYCKELHANTERING “KOM I GÅNG” GUIDE
Många Traka kunder väljer att ha accessnivåer som motsvarar nyckelns position i skåpet t.ex.
position 1 tilldelas Accessnivå 1, position 2 tilldelas accessnivå 2 osv. Detta gör systemet enkel att
hantera, och gör att man kan vara väldigt strikt med vilka nycklar man får eller inte får ta ut. Men
man behöver inte göra på detta vis. Oftast kan man klassificera nycklarna i ett antal grupp som
motsvarar det som nycklarna går till t.ex. byggnader, bilar, hemtjänstkund, osv. Sen behöver man
bara tilldela ett mindre antal behörigheter baserade på den enskilda individens arbetsuppgifter.
Nedanstående finns ett exempel som visar hur man kan gruppera sina nycklar.
Accessniva
001
002
003
004
005
006
Osv.
2560

Accessnivå Namn
Fastighetsnycklar
Bilnycklar
Maskin- och utrustningsnycklar
Arbetsledares nycklar
Senior Chefsnycklar
Känsliga nycklar

Om man väljer att ha en accessnivå till varje position i skåpet blir accessnivå namnet en beskrivning
av just den nyckel eller nyckelknippan. Se nedanAccessnivå
001
002
003
004
005
006
Osv.
2560

Accessnivå Namn
Volvo V70 – SWH221
Volvo V70 – TSA339
Skåpbil – TYP981
Städförrådet
Daves kontor
Håkans kontor

Din Traka kontakt kan hjälpa dig hitta den bästa lösningen för just Er verksamhet.
TILLDELA IFOBBARNA EN ACCESSNIVÅ
Det finns 2 sätt att tilldela en iFob en accessnivå:1. Ändra varje individuell iFobs accessnivå för sig…
a. Högerklicka över iFobben i skåpsbilden i Systemvisaren
b. Välj iFob uppgifter i iFobmenyn
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c. Redigera Accessnivån

2. Tilldela Accessnivå till samtliga iFobbar i ett System…
a. Högerklicka på Pod från Systemvisaren
b. Välj Ange iFob Åtkomstnivåer från Systemmenyn
c. Välj ett av följande 3 alternativen -

•

Tilldela samtliga iFobbar samma Accessnivå
Välj detta alternative och den Accessnivån du vill tilldela. Klicka sedan på
OK.

•

Tilldela samtliga iFobbar I raden samma Accessnivå och öka Accessnivå för
varje rad.
Välj detta alternativ och klicka på OK. Rad 1 tilldelas då Accessnivå 1, rad 2
Accessnivå 2 osv.…

•

Tilldela varje iFob en unik Accessnivå, baserad på sin position i skåpet. Välj
och klicka sedan på OK. Position 1 tilldelas då Accessnivå 1, Position 2
Accessnivå 2 osv.
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TILLDELA ANVÄNDARE ACCESSNIVÅER
Notera att du måste ha lagt in användarna innan man kan redigera deras Accessnivåer/Behörigheter.
Se avsnittet Lägg till/Redigera Användare för mer uppgifter.
För att tilldela behörigheter via Accessnivåer:1. Klicka på
(Användarlista) knappen
2. Dubbelklicka på användaren vars uppgifter du vill redigera för att öppna
Användaruppgifter.
3. Klicka på fliken iFob Åtkomst.
4. Välj det Systemet (skåpet) som gäller. Viktigt- En användare kan ha olika Accessnivåer i olika
skåp så se till att du har valt just det skåpet som gäller.
5. Flytta Accessnivån eller nivåer från vänster sidan till höger sidan dvs. från Tillgängliga Access
Nivåer till Nuvarande Access Nivå Listan.
För att lägga till samtliga Accessnivåer, klicka på
För att lägga till vissa Accessnivåer, välj de Accessnivåer som du vill tilldela från Tillgängliga
Access Nivåer och klicka på
För att ta bort behörigheter markera de Accessnivåer som ska tas bort och klicka på
eller klicka på

för att ta bort behörigheten till samtliga Accessnivåer.

6. Om du vill att dessa behörigheter ska gäller i Samtliga Skåp, klicka på knappen Samtliga
Skåp. Då skickas dessa behörigheter till vara skåp i Ert system.
7. När du är nöjd med dem ändringarna du gjort, klicka på Spara & Stäng för att uppdatera
skåpen. Kommunikationsfönstret öppnas och de nya behörigheterna skickas till gällande
skåpet/skåpen.
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NAMNGE ACCESSNIVÅER
Oftast tycker man att det är enklare att komma ihåg ett namn än ett nummer! I så fall kan man döpa
access-nivåer med ett namn som gör det lättare när man ska tilldela behörigheter..
Så, istället för att det star “Accessnivå: 001” kan det t.ex. stå “Poolbilar (001)” vilket är mycket
enklare att använda..
För att döpa en Access nivå:1. Klicka på Arkiv > Alternativ från Systemvisaren.
2. Klicka på fliken Access Nivånamn.
3. Klicka på knappen Alternativ och välj sedan Lägg till.

4. Välj en Accessnivå I rullgardinsmenyn.
5. Skriv det namnet du vill att Accessnivån ska få.

6. Klicka på Spara & Stäng.
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LÄGG TILL / REDIGERA ANVÄNDARE
LÄGG TILL EN ANVÄNDARE
För att lägga till en användare i Traka32 databasen:1. Klicka på Användarlista knappen.
2. Klicka på Användare > Lägg Till

3. Ett tomt “användarkort” skapas.

4. Skriv in Förenamnet och Efternamnet (dessa uppgifter är obligatoriska). De övriga
uppgifterna är valfria.
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Om du vill ändra nmanen på fälten såsom Anställningsnr, Befattning, Fax osv. till något som
passar bättre i Er verksamhet:a. Högerklicka på fältets namn som du vill ändra.
b. Skriv ett nytt namn och tryck Enter/Retur tangenten. Ett exempel där man byter
fältet Mobile till Personality visas nedanför.

You can now enter the Personality for this User!

5. Klicka på fliken System Åtkomst för att visa inställningarna för skåpåtkomst.
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6. Välj det skåpet som gäller från rullgardinsmenyn.

Viktig Information
Förutom ID / Kort Nr och PIN-kod fälten, inställningarna för System Åtkomst samt iFob
Åtkomst gäller endast i det valda skåpet i punkt 6 ovan. Om du vill att dessa inställningar
ska gälla I samtliga skåp, klicka då på knappen
”Samtliga Skåp”.
Inställningarna kopieras sedan till samtliga skåp i rullgardinsmenyn. Annars konfigurera
system- och iFob- inställningarna individuellt , varje skåp för sig. Detta möjliggör att en
användare kan ha exempelvis Accessnivå 2, 4 och 6 i ett skåp och Accessnivå 1, 3 och 5 i ett
annat osv.
7. Skriv ID / Kort Nr (obligatoriskt) och PIN-kod (valfri). Se avsnittet Åtkomst till Skåpet för
mer information. Om skåpet har kortläsare, kan Kortnumret läggas in genom metoden
“Senaste avläsning” a. Läs av användarens kort eller ID tag I det valda skåpet.
b. Klicka på ikonen
(Senaste avläsning) i verktygsfältet.

c. Kommunikationsfönstret öppnas och det senaste kortets uppgifter hämtas från
skåpet och ett fönster som det nedanför öppnas.
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d. Bekräfta att du vill allokera kortet /ID taggen genom att klicka på Ja eller klicka på
Nej för att avbryta.
8. Konfigurera Start- och slutdatum (förfallodatum) och tider allt efter önskemål. Detta gäller
när en användare kommer att ha tillgång till skåpet. Om inte ändras, blir start omedelbart.
Skift A and B tider används inte så ofta men funktionen möjliggör att åtkomsttider kan
begränsas för personal som jobba i olika skift.
9. Klicka på fliken iFob Åtkomst för att kommer till iFob (åtkomst) inställningarna.

10. Konfigurera användarens Accessnivåer för det valda skåpet. Se avsnittet Accessnivåer för
mer information om hur man gör detta.
11. Du kan även begränsa det antalet iFobbar en användare får ha ute ur ett skåp samtidigt
mellan 1 och 255. Om detta värde är 0 innebär det obegränsat antal och inte att man få ha 0
iFobbar. Om en användare försöker att överskrida detta antal, förbjuda skåpet detta genom
att inte släppa fler nycklar (endast vid ”locking system”) eller larmas systemet att max
antalet har överskridits (endast ”non-locking”).
Se den fullständiga Traka32 User Guide för mer information om övriga funktioner såsom
tidsbegränsning, Auktorisering, behörighetsgrupper mm. Eller fråga din Traka/Nordic Locker
representant.
12. Vill du att dessa inställningar ska gälla i Samtliga skåp klicka då på knappen
”Samtliga skåp”. Detta kopierar dessa inställningar till samtliga
skåp. Annars klicka på knappen
för att spara inställningar för det aktuella skåpet, välj
sedan ett annat skåp i rullgardinsmenyn och redigera åtkomst osv. efter önskemål. Upprepa
detta för dem skåpen som användaren ska få åtkomst till.
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13. Mjukvaruåtkomst fliken gäller endast dem användare som ska kunna ha tillgång till Traka32
programmet..

14. Om en användare ska kunna logga in till Traka32:- (OBS! gäller endast med MS Access
databas, för uppgifter om hur man gör med SQL fråga din Traka/Nordic Locker representant)
a.
b.
c.
d.

Bocka i rutan Tillåt Mjukvaruåtkomst
Skriv in ett Loginnamn (kan vara vad som helst)
Skriv in ett Lösenord och verifiera lösenordet (kan vara vad som helst)
Välj Användartyp
Användartypen är faktiskt den Mjukvaruåtkomstgrupp till vilken en användare hör
till. Som standard finns det bara en grupp definierad, Administratör. Administratör
behörighet tillåter ”full-access” i mjukvaran. Administratören kan dock skräddarsy
olika typer av inloggningar för att kunna ge just den behörigheten som krävs för att
en användare ska kunna sköta sina uppgifter.

e. Välj ett datum då Lösenordet förfaller eller välj Lösenordet förfaller aldrig.
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15. När du är nöjd, spara uppgifterna genom att klicka på knappen
och går till nästa skåp
eller klicka på Spara & Stäng för att avsluta och uppdatera samtliga gällande skåp.
16. För att lägga till ytterligare användare, klicka på knappen
fortsätt som ovan.

i användaruppgiftsmenyn och

TIPS! VILL DU LÄGGA IN FLER ANVÄNDAR SAMTIDIGT?
När man ska lägga in fler användare samtidigt, vill man inte att systemet kommunicera ändringar
med skåpen efter varje ändring. Detta tar upp mycket tid, framför all tom man har många skåp! Vad
man behöver göra är att lägga in allting i databasen först och sedan uppdatera skåpen när man är
klar. För att göra det på detta vis, stäng av Autosynkronisera Samtliga Skåp i menyn Verktyg. När
du är klar med inmatning kan du sedan klicka på Synkronisera samtliga användare med samtliga
skåp. Kom ihåg dock att återaktivera autosynkronisering när du är klar.

REDIGERA EN ANVÄNDARE
Det är lätt att när som helst redigera en användare.
Så här gör man1. Klicka på knappen
(Användarlista).
2. Markera den användare du vill redigera I listan genom att
klicka en gång på den.
3. Klicka sedan Användare > Redigera
TA BORT EN ANVÄNDARE
Som ovan, fast man väljer Ta Bort istället för Redigera
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OBS!! Vi rekommenderar dock inte att man ta bort användare i systemet. Gör man detta så
försvinner all historik som är kopplad till denna person. Om en person slutar jobbar hos Er t.ex.
rekommenderar vi istället att de avaktiveras i fall att det skulle dyka upp en situation där man
behöver kontrollera händelserna kring skåpet längre fram i tiden.
SÖKA EFTER EN ANVÄNDARE
För att söka upp en användare i Användarlistan, klicka först i kolumnnamnet (fältnamnet) där man
vill söka. Skriv sedan hela, eller en dal av namnet i sök rutan (markerat rött nedan)och klicka på Sök.

LÄGG TILL/REDIGERA NYCKLAR
LÄGG TILL EN NYCKEL
Gör så här1. Klicka på knappen
2. Klicka på Nycklar > Lägg till

(Nyckellista).

3. Ett tomt “Nyckeluppgiftskort” skapas.
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4. Välj skåpet samt position där nyckeln ska hängas genom rullgardinsmenyerna ovan. Om
nyckeln ska hänga på en iFob som redan har en nickel allokerad till den måste man bocka av
”Lista Lediga iFobbar” annars saknas den iFobben i listan.
Alternativt kan du bestämma dig för att inte allokera nyckeln till en iFob i nuläget. Nycklarna
som inte är allokerade till en iFob kalas för ”Oallokerade Nycklar”.
Fyll i valfri information I dem övriga fälten efter önskemål.
Om så önskas kan Administratören göra så att vissa fält blir ”obligatoriska” Se avsnittet Tips!
Hur man göra ett nyckeluppgiftsfält obligatoriskt för mer information.
Såsom med användaruppgifterna, kan man ändra namnet på nyckeluppgiftsfälten genom att
högerklicka på fältets namn t.ex. tillverkare eller modell. Skriv in det önskade namnet för
fältet och tryck Retur/Enter tangenten på tangentbordet.
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5. När du är nöjd, klicka på Spara & Stäng

för att spara uppgifterna och stänga

fönstret. Om du vill ha kvar fönstret för att lägga till fler nycklar, klicka istället spara
klicka sedan knappen Lägg till

och

för att börja en ny nyckel.

6. Om du vill få en översikt over vilka iFobbar som har nycklar allokerade till sig, klicka på
systemvisare
. iFobbar som har nycklar allokerade till sig visas som
.
Tips! Ibland måste man uppdatera vyn genom att klicka på uppdatera knappen innan dessa
ändringar syns.

REDIGERA EN NYCKEL
Det är lätt att redigera nyckeluppgifter. Gör så här1. Klicka på ikonen “Nyckellista” 2. Markera den nyckeln du vill redigera genom att klicka på den en gång.
3. Klicka på Nycklar > Redigera

4. Nyckeluppgiftskortet öppnas och du kan redigera uppgifterna efter önskemål.
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TA BORT EN NYCKEL FRÅN EN IFOB
Man rekommenderar inte att nyckeluppgifter tas bort eftersom man kanske behöver kola på
historiken kring den nyckeln längre fram i tiden. Istället rekommendera man att man endast
avallokerar nyckeln från iFobben. För att göra detta, klicka på knappen “Ta bort nyckel från iFob”

Nyckeln blir då Oallokerad istället men kan alltid lägga tillbaks det vid senare tillfälle. Denna
procedur gäller också om man ska flytta en nyckel från en knippa (iFob) till en annan.
TA BORT EN NYCKEL HELT FRÅN DATABASEN
Detta rekommenderas inte men kan göras genom att välja Ta bort istället för Redigera ovan.
TIPS! HUR MAN GÖRA ETT NYCKELUPPGIFTSFÄLT OBLIGATORISKT
Det är möjligt att göra ett eller fler fält I Nyckeluppgifterna obligatoriska så att man blir tvungen att
fylla i någon uppgift innan rekordet kan sparas. Detta kan vara viktigt för dem kunderna som vill
använda sig av vissa sökfunktioner såsom ”iFob Description Search Facility”.
För att göra ett fält obligatoriskt –
1. Klicka på Arkiv > Egenskaper och välj sedan nyckeluppgifter i menyn till vänster.
2. Välj Obligatoriskt Fält från undermenyn.
3. Markera dem fälten som skall vara obligatoriska.
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4. Om du är nöjd klicka på
.
5. Nu när ett nyckelrekord öppnas, blir alla obligatoriska fält markerad i rött.
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Crystal Reports™
GENERERA RAPPORTER
Inbyggd i Traka finns Crystal Reports™, en affärsapplikation för generering av alla möjliga typer av
rapporter så att du som användare kan får tillgång till den information du behöver på ett lätt och
smidigt sätt. För att komma åt Crystal Reports, klicka på Rapporters > Crystal Reports och välj den
typ av rapport du vill åt. Nedanför visas ett exempel.

Information som genereras I samtliga rapporter kan filtreras genom parametrar fälten. Parametrar
fälten motsvarar fältnamn I uppgiftsfälten som t.ex. iFob Position, Vem tog iFobben , eller vilken som
helst av nyckeluppgifterna. Genom filtrering kan du komma åt den exakta informationen du söker.

[40] TRAKA NYCKELHANTERING “KOM I GÅNG” GUIDE
Olika typer av filter kan användas I parametrar fälten.

Filtrar
Filter Type

Filter Description

Do Not Filter

Innebär inget filter i det valda fältet

=

Lika med, väl ett startvärde för filtret

<

Mindre än, väl ett startvärde för filtret

>

Mer än, väl ett startvärde för filtret

Between

Mellan två olika värden, väl ett start- och slutvärde för filtret

<>

Utanför två olika värden, väl ett start- och slutvärde för filtret

Start- och Slutvärden
Start- och slutvärden för ett filter är olika beroende på vilket fält som ska filtreras. T.ex. om du vill
filtrera “Time Taken” (tiden en iFob togs), blir start- och slutvärde för filtret en tid och ett datum. Om
du vill filtrera iFob Position, blir start- och slutvärde för filtret ett nummervärde.
Sorted, Sort Direction och Sort Order
En rapport kan sorteras med ett eller fler av parametrar fälten. Välj den/dem parametrar du vill
sortera, samt sort direction (sortriktning) och sort order. Notera ett ”sorted” värde på ‘1’ sorteras
först, ‘2’ näst osv.
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SPARA EN LAYOUT
Om du ofta komma att behöva den samma typen av rapport, så att den kan genereras automatiskt
från rapportmenyn. Detta gör att man slipper filtrera värden varje gång. För att spara en layout 1. Klicka på Rapporter > Spara Rapport som.

2. Välj ett namn för rapporttypen och klicka på OK.

3. Din sparade rapport finns nu tillgänglig i rapportmenyn.
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EXPORTERA EN RAPPORT
En rapport kan exporteras till följande format:
•
•
•
•
•
•
•

Adobe Acrobat (PDF)
HTML 3.2 & 4.0
Microsoft Excel
Microsoft Word
Rich Text Format (RPT)
Tab Avgränsade Text (TTX)
Text (TXT)

För att exportera en Rapport:1. Öppna rapporten som du vill exportera.
2. Klicka på Rapporter > Exportera Rapport

3. Välj det format som rapporten ska exporteras till.
4. Välj ett namn och platsen där rapporten ska sparas..

SKRIV UT EN RAPPORT
För att skriva ut en rapport:1. Öppna rapporten som du vill skriva ut.
2. Klicka på Rapporter > Skriv ut Rapport.
3. Rapporten öppnas automatiskt som PDF som kan skrivas ut.
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VANLIGT UNDERHÅLL
ERSÄTT EN IFOB
Ibland måste man ersätta en iFob som gått förlorad eller blivit trasig. Om den trasiga iFobben sitter i
skåpet måste man ta u t den innan den kan ersättas. Om iFobben är trasig, kan inte Traka systemet
känner av den, så att få ut den måste man göra en ”Nöd-frigöring”. Om iFobben har tappats bort
kan en ny sättas in och allokeras på en gång (se näst nästa avsnitt)
NÖD-FRIGÖRING AV EN IFOB
Gör så här 1. Välj det skåpet därifrån du vill nöd-frigöra en iFob.
2. Högerklicka ovanför den iFob du vill nöd-frigöra.
3. Välj Nöd-Frigöring (Emergency Release)

4. Skåpets dörr öppnas automatiskt och iFobben låsas upp I sin position.
5. Dra ut iFobben. Du behöver inte trycka på knappen!
6. Stäng dörren.

OBS!
Om skåpet är långt ifrån datorn, kan det vara klokt att ha hjälp av en annan person som står
vid skåpet när instruktionen för frigöring skickas från datorn till skåpet.
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ALLOKERA EN NY IFOB
När du fästa nycklar till en iFob samt eventuella nummerbrickan rekommenderar vi att man
använder en säkerhetsplombering. Detta gör det omöjligt att ta av nycklar från knippan om man
inte har behörighet till knippan.
För att allokera en ny iFob :1. Öppna det skåpet dit du vill allokera en ny iFob.
2. Sätt in iFobben I den önskade positionen. Skåpet låter och visa ett meddelande såsom det
nedanför.

3. Ignorera meddelandet och stäng dörren.
4.
5.
6.
7.

Se till att ingen använder skåpet under tiden.
I Traka32 välj det skåpet som gäller.
Högerklicka på gällande positionen.
Välj Redigera iFobuppgifter.

8. Klicka på

för att läsa den nya iFobbens serialnummer.

9. Om läsning av serialnumret lyckats, visas det nya serialnumret. Klicka då på Ja för att
allokera iFobben till positionen. Systemet uppdateras då.
Om inte serialnumret kan läsas, se till at ingen håller på att försöka komma in i skåpet. Kom
ihåg också att systemet borde ha talat om att iFobben inte kändes igen när den satts in i
skåpet. Om inte detta skedde kan det vara så att även den ”nya” iFobben är trasig.
10. Om allt gått enligt ovan, kan användarna nu får åtkomst till den nya iFob som vanligt.
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DIAGNOSTERISTERA EN TRASIG IFOB ELLER POSITION
OM du upplever att systemet inte agerar när du trycka på knappen för att släppa en iFob, beror
detta förmodligen på antingen en trasig iFob eller att själva positionen är trasig. Om iFobben är
trasig kan man helt enkelt byta ut den mot en ny. Däremot, om själva positionen är trasig, kan du
behöva hjälp från en Traka representant.

Det finns ett enkelt test som du kan göra för att skilja mellan trasig iFob och trasig position.

1. Om iFobben sitter på plats, ta ut den via Nöd-frigöring (se föregående avsnitt).

2. Öppna skåpet och ta ut valfri fungerande iFob från en fungerande position.

3. Sätt den fungerande iFob i platsen som inte fungerar. Om systemet larmar och tala om att
iFobben är på fel plats är positionen helt fungerande. Då betyder det att själva iFobben är
trasig.

4.

Om däremot, iFobben låses fast utan att systemet agerar, då är det förmodligen ett
problem med själva positionen. Kontakta då din Traka representant för att boka ett service
besök.
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SÄKERHETSKOPIERA (BACKA-UPP) TRAKA32 DATABASEN
Databasen håller all information Traka behöver för att fungera inklusive användaruppgifter,
iFobuppgifter, nyckeluppgifter samt all historik. Om databasen inte säkerhetskopieras och den PC/
Server där databasen sitter skulle råka illa ut (Datorkrasch, stöld, m.m.) går all information och
historik förlorad

Följande gäller ENDAST Microsoft Access Databaser. Om du använder en SQL databas,
vänligen se Traka User Guide, ta kontakt med en Traka representant eller prata med Er IT avdelning
för mer information.

Detta borde ha gjorts under installation/implementering av Ert Traka system men det är
viktigt att förstå vad som gäller.
Du måste se till att databasen säkerhetskopieras regelbundet, framför all tom den sitter på en lokal
dator och inte på en nätverksplats (som kanske redan använder en backup schema).
För att ställa in automatisk säkerhetskopiering: 1. Klicka på Arkiv > Egenskaper.
2. Välj Aktivera Auto Backup ocha. Väla hur ofta detta ska ske. Du blir tillfrågad/påminnd att backa upp efter att
Traka32 öppnats/stängts detta antal gånger.
b. Välj sökvägen till den mappen/enhet där säkerhetskopian ska lagras.
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TEKNISK SUPPORT
Om du behöver teknisk support se avsnittet Traka Kontaktuppgifter I början på denna guide),
Vänligen uppge följande information
•
•

Skåpets Serialnummer
Skåpets Firmware Version
Denna information hittas I Traka32 så här1. Högerklicka over bilden på displayen för att visa Systemmenyn
2. Välj Konfigurera Skåp
3. Notera Serialnummer och Firmware Version

•

Traka32 Version
1. I systemvisaren välj Hjälp > Om
Notera Traka32 versionsnumret som visas här.

