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Card Reader - Biometric Fingerprint

Bedankt dat u gekozen heeft voor de Card Reader - Biometric Fingerprint. We weten
dat u tevreden zult zijn met de aankoop van de meest veelzijdige oplossing in
biometrische lezers

We willen u graag van dienst zijn in het halen van de hoogste resultaten uit de Card
Reader - Biometric Fingerprint. Deze handleiding bevat de informatie die u daarvoor
nodig heeft; lees hem alstublieft zorgvuldig door. Vanwege een constante stroom van
product verbeteringen is deze handleiding, zonder kennisgeving vooraf, onderhevig
aan wijzigingen.

We raden u sterk aan uw licentieovereenkomst goed door te lezen, zodat u u goed
doorgrond welke dekking en verantwoordelijkheden u heeft.

Uw Inepro dealer neemt uw zorgen graag weg, en zal uw vragen en opmerkingen
graag willen behandelen.

Wij wensen u het beste,
Inepro BV.

De meest veelzijde oplossing in biometrische lezers
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LET OP!!
Lees deze handleiding aandachtig door v oordat u de Biometrische lezer installeert!

Garantie

Veiligheid

Er kan geen garantie worden afgegev en als de v eiligheidsrichtlijnen niet worden gev olgd.

V erbreek altijd de stroomv erbinding v oordat u de binnenzijde v an het apparaat aanraakt.

Dit apparaat en de werking erv an komen ov ereen met de EMC  en laag-v oltage richtlijn.

CE Conformité Europeène (Conform European Norm)

Productverantwoordelijkheid

Inepro geeft een hoop aandacht aan millieuv riendelijke productie. U  nieuwe apparaat bev at
materialen die kunnen worden hergebruikt. A an het einde v an de lev enloop v an het apparaat
kunnen gespecialiseerde bedrijv en het afgedankte apparaat ontmatelen en de delen die kunnen
worden hergebruikt opnieuw  v erwerken. Hierdoor kunnen de delen die moeten worden
weggegooid tot een minimum beperkt worden. Neemt u alstublieft kennis v an de lokale
regelgev ing omtrent v erpakkingsmateriaal, baterijen en accu's, en oude spullen.

Dit appraat mag alleen binnenshuis gebruikt worden.

A lleen binnenshuis gebuiken

Richtlijnen
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Software Installatie

Deel
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 Software Installatie

 Biometric Service installeren
1. Installeer de biometric service door middel van de IBOS setup uit

te voeren op de application server waar Inepro Back Office Suite
draait en selecteer hier de Inepro Biometric service in de
componentenlijst (Het is ook mogelijk deze te selecteren
gedurende de oorspronkelijke Inepro Back Office Suite
installatieprocedure).
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 Biometric Enroll Client installeren
1. Installeer Inepro Biometric Enroll Client op het werkstation waar

de vingerafdrukken zullen worden ingelezen en gekoppeld.
2. Als je de manager erbij installeert, dan kun je hier de database

en locatie opgeven.
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 Install Biometric Enroll Driver
1. Installeer Suprema driver van de biometric enroll reader op het

werkstation waar de vingerafdrukken zullen worden ingelezen en
gekoppeld, door "Start Install Suprema Fingerprint driver" te
selecteren en op 'Voltooien' te klikken.
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2. Sluit hierna de biometric enroll reader aan.

 Let op! De biometric enroll reader is een ander type lezer; enkel
voor het inlezen en koppelen van de vingerafdrukken!





II

Inlezen Vingerafdrukken

Deel
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 Inlezen Vingerafdrukken

1. Sluit nu de enroll lezer aan en start de Inepro Biometric Enroll
Client.

2. Selecteer de gebruiker waarvan de vingerafdruk geleerd moet
worden.
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3. Dubbelklik de naam en het leerproces wordt gestart:

4. Nu is/zijn de vingerafdruk(ken) geleerd.
5. Volgende stap is om de fingerprint reader te installeren zoals een

IP-lezer en deze toe te wijzen aan een printer.
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Troubleshooting

Deel
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 Troubleshooting

Display geeft 'No fingerprint reader available!'
aan

1) De lezer is niet aangesloten of de kabel is beschadigd.
a) Controleer de kabel en stekker van de lezer op

beschadigingen.
b) Controleer of de kabel is aangesloten op het werkstation.

2) De lezer is aangesloten, maar de verbinding is niet gedetecteerd
door Windows.
a) Verwijder de USB kabel en sluit deze opnieuw aan.

3) Het USB stuurprogramma heeft een probleem dat ervoor zorgt
dat de lezer niet gedetecteerd kan worden.
a) Controleer of het stuurprogramma correct geïnstalleerd is,

installeer deze zo nodig opnieuw.
b) Herstart het werkstation en probeer het opnieuw.

4) Een hardware probleem of een ander kwestie is de oorzaak.
a) Neem contact op met de Inepro helpdesk.
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 Notes

This area is meant for the reader's notes:
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