
 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM UNIS 

1. Đổi password 

2. Kiểm soát cửa từ phần mềm 

3. Thêm, xóa, sửa nhân viên. 

4. Xem báo cáo. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Đăng nhập: check vào Master Logon, Password admin 

  

Để thay đổi Password, click chọn item bất kì( click vào User) 



 



Click Change Master Pasword, nhập lại Password 



 



Click biểu tượng Home để về màn hình chính 

 

2. Để điều khiển đóng mở cửa bằng phần mềm: click phải chuột lên biểu tượng chọn Open Door, Door Lock 

là khóa thiết bị lại sẽ không ai quét vân tay được 



 



 
3. Thêm, Xóa, Sửa Nhân viên: trên list Menu chọn User Management 



 
Click biểu tượng User 



 
- Add User: thêm User vào phần mềm, thông thường ít dùng cách này để thêm User 



- Delete User: xóa User, chức năng xóa này chỉ xóa trên phần mềm còn ngoài thiết bị thì chưa xóa 

- Send to terminal: gửi thông tin User ra thiết bị, với trường hợp chỉnh sửa thông tin User cần thực hiện 

lệnh này để cập nhật ra thiết bị 

- Terminal User: lấy thông tin User từ thiết bị, chức năng này lấy vân tay người mới về phần mềm lưu lại 

 

Các bước thêm người mới 
a. Xác định ID User ra lấy vân tay, lấy vân tay ngoài thiết bị xong về phần mềm làm theo thứ tự 

Click Terminal User 

1: Terminal chọn thiết bị lấy vân tay 

2: click nút Recall, sẽ load toàn bộ danh sách User ngoài thiết bị về 

3: chỉ check các user cần thêm mới hoặc lấy lại vân tay 

4: click Retrieve để lưu lại 



 
 

Sau khi lưu trên phần mềm chỉ có ID và Vân tay, cần vào danh sách để nhập thông tin người mới 



 
 

Double click vào User mới để cập nhật thông tin 

1: nhập Tên, Mã nhân viên, các thông tin khác để mặc định. 

2: Loại truy cập, mặc đinh vân tay( Fingerprint), nếu muốn dùng thêm thẻ chọn thêm Card 

3: Authority: chọn nhóm quyền truy cập cửa 



4: nếu chọn Card Or FP thì nhập thêm mã số trên thẻ( trên thẻ có 2 dãy số: dãy10 số bên trái và dãy 8 số 

bên phải, nhập vào dãy 10 số) hoặc Read from Terminal chọn Reader và scan Card qua  

5: click Add 

6: click Modify 



 
 



Sau khi thực hiện xong bước này cần tải lại thông tin ra thiết bị để hiển thị tên, từ danh sách check vào 

User cần tải 

 



click Send to Terminal, hiện lên danh sách Thiết bị check vào thiết bị nào cần tải sau đó click Send 

 
 

b. Xóa: thực hiện 2 bước, xóa ngoài thiết bị trước, sau đó mới xóa khỏi phần mềm 



- Xóa ngoài thiết bị: click Terminal User 

1: chọn Terminal 

2: click Recall 

3: check vào User cần xóa 

4: click Delete để xóa, nếu click Delete All sẽ xóa hết 

 



  



- Xóa khỏi phần mềm: check chọn User cần xóa -> click Delete User 

 



c. Sửa: từ danh sách double click vào User cần sửa, sau khi sửa thực hiện Send to Terminal để cập nhật lại 

thông tin User ra thiết bị 

4. Xem Report, mặc định phần mềm chạy service tự tải Log về khi máy tính mở 

 
Click Log management 



 



Chọn điều kiện filter để xem dữ liệu( có thể filter 1 user hoặc tấc cả các user) -> click Search -> muốn lưu ra 

file click Save to File 

 Khi thấy có thể thiếu dữ liệu có thể lấy lại dữ liệu từ Retrive from Terminal 



 
Check chọn thiết bị cần lấy lại dữ liệu -> check Get all logs again -> nhấn Recieve 


