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1. Ogólne wiadomości o programie
I. Wymagania
Sprawny komputer klasy PC z zainstalowanym Net Framework 4.0.

II. Konstrukcja
Okno programu składa się z części. Istnieją elementy niezmienne, jak menu główne (u
góry ekranu), przyciski pomocnicze (tuż pod menu głównym) oraz części, które zmieniają się
w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji programu oraz od otwartego okna, jak
ekran startowy. Rozłożenie poszczególnych części na ekranie startowym przedstawia się
następująco :
 Po lewej funkcje do modułu gościa
 Po środku funkcje do modułu samochodów służbowych oraz do modułu
samochodów obcych
 Po funkcje do modułu samochodów obcych
 Po prawej funkcje do modułu kluczy

III. Nawigacja
W programie oprócz przechodzenia po różnych oknach za pomocą menu
kontekstowego, (wywoływanego za pomocą prawego przycisku myszki) można
wracać do poprzedniego okna i przejść do następnego za pomocą przycisków Wstecz i
Dalej umieszczonych w pasku pod menu głównym.
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IV. Szczegóły
W tabelka z listami wizyt gości, wjazdów/wyjazdów samochodów możesz oglądać okno
szczegółów dla każdego wiersza, wystarczy kliknąć dwa razy na wierszu, bądź kliknąć na
ikonę

u góry ekranu.

V. Drukowanie
W programie KDPortier można drukować:
Listę gości
Listę samochodów służbowych
Listę samochodów obcych
Listę wizyt gości
Listę wyjazdów/wjazdów samochodów służbowych
Listę wjazdów/wyjazdów samochodów obcych
Szczegółowe dane wizyty gości
Szczegółowe dane gościa
Szczegółowe dane wyjazdu samochodu służbowego
Szczegółowe dane samochodu służbowego
Szczegółowe dane wjazdu samochodu obcego
Szczegółowe dane samochodu obcego

W celu wydruku list należy kliknąć na ikonę
u góry ekranu.
W celu wydruku szczegółów kliknij na link Drukowanie.
Po kliknięciu na drukowanie pojawi, się okno z podglądem wydruku, żeby wydrukować taki
raport kliknij na przycisk z rysunkiem drukarki.
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Każdy raport możemy wydrukować lub zapisać do określonego pliku. Obsługiwane
pliki to PDF, rpt, xsl (Excel), doc (Word) oraz rtf (Wordpad).

VI. Sprawdzanie karty
W przypadku znalezienia pustej karty, karty bez ze zdartą etykietą, można sprawdzić, co to za

karta, do kogo była przypisana, należy wtedy kliknąć na ikonę

u góry ekranu.
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2. Moduł gość
Moduł gość pozwala na ewidencjonowanie wejść i wyjść gości do firmy. Wszystkie funkcje
modułu gościa wybieramy z prawej części okna zaznaczonej czerwoną ramką na poniższym
ekranie. Dostęp do funkcji modułu gościa możliwy jest też za pomocą menu Goście.
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I. Wydawanie kart gościom
W celu odnotowania wejścia gościa, kliknij na przycisk Wydaj kartę, pojawi się okno:

Gdy już raz wydawałeś kartę gościowi, wybierz go z listy i kliknij na przycisk Wybierz
gościa, gdy gość jest po raz pierwszy wybierz przycisk Nowy gość.
Wyszukiwanie
Gdy lista gości, którzy przebywali już na terenie zakładu jest obszerna i ciężko ją przewijać,
kliknij na literce, od której zaczyna się nazwisko gościa i lista gości zostanie zawężona.
Możesz też szukać osoby wpisując pierwsze litery nazwiska w pole szukaj, po czym kliknij na
przycisk Szukaj. Zamiast pierwszych liter nazwiska, możesz wpisać także pierwsze litery
imienia, numeru dowodu osobistego, numeru rejestracyjnego samochodu lub markę
samochodu. Gdy wyszukiwanie zakończy się niepowodzeniem i chcesz wybrać gościa z
wszystkich gości, a na liście nie ma nikogo, wciśnij przycisk Wyczyść i pojawią się wszystkie
osoby.
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Dodawanie nowego gościa
W celu dodania osoby jako gościa musisz wypełnić wszystkie pola występujące na poniższym
ekranie tj. Imię,Nazwisko,Nr Dowodu,Firma,Marka samochodu, Nr rej. Samochodu. Jeżeli
osoba nie wjeżdża samochodem w miejsce marki i nr rejestracyjnego można wpisać spacje
bądź myślnik (-).

Wpisywanie danych wizyty
Po wprowadzeniu danych gościa lub po wybraniu gościa należy wpisać dane dotyczące
wizyty, wszystkie pola są obowiązkowe. Należy wpisać firmę docelową, dział docelowy,
osobę docelową oraz cel wizyty, ponadto należy wybrać strefę uprawnień do wejść. Po
uzupełnieniu pól należy wszystko zatwierdzić wciskając przycisk Wydaj. Pojawi się okno z
prośbą o zbliżenie karty, co należy uczynić tj. zbliżyć kartę do czytnika podłączonego do
komputera.
Gdy na zakład wchodzi grupa ludzi o tym samym celu wizyty, można skopiować dane celu
wizyty przy pierwszej osobie po wypełnieniu celu (tj. firmy docelowej, działu docelowego,
osoby docelowej, celu wizyty). Przy następnej osobie należy kliknąć na napis Wklej i pola
wypełnią się ostatnio skopiowanymi danymi.
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II. Odbieranie kart gościowi
Gdy osoba wychodzi z zakładu powinna oddać kartę, która należy odebrać w programie. W
tym celu wciśnij przycisk Odbierz kartę na ekranie startowym, pojawi się poniższe okno,
zbliż wtedy kartę do czytnika podłączonego do komputera.

Zgubiona karta
Gdy osoba informuje nas, że zgubiła kartę, a wychodzi z terenu zakładu, należy na ekranie
głównym wcisnąć przycisk Odbierz kartę, następnie odczekaj 8 sekund pojawi się
informacja, że nie zbliżono karty, zatwierdź ją przyciskiem OK, następnie kliknij w oknie na
napis Szczegóły, pokaże się tabela z gośćmi, wybierz gościa który zgubił kartę i wciśnij
przycisk Odbierz.
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III. Przeglądanie listy gości
W celu przeglądania listy gości kliknij przycisk Lista gości z ekranu startowego, pojawi się
ekran jak na rysunku poniżej. Listę gości możesz sortować według każdej z kolumn klikając
na nagłówek kolumny raz rosnąco, dwa razy malejąco. Możesz też wyszukiwać gości,
wpisują pierwsze litery nazwiska, imienia, nr dowodu osobistego, nazwy firmy w pole
wyszukiwania i klikając przycisk Szukaj.
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IV. Przeglądanie wizyt gości
W celu przeglądania wizyt gości kliknij przycisk Wizyty gości z ekranu głównego pojawi się
tabela z listą wizyt gości.
Listę wizyt można przeszukiwać wpisując w pole wyszukiwania poszukiwane nazwisko,
imię, nr dowodu, markę samochodu, nr rejestracyjny samochodu gościa lub docelową osobę,
firmę, dział jak też cel wizyty.
Szukanie wizyt gości po datach
Aby znaleźć, kto z gości wszedł i wyszedł 20.01.2005 między godziną 5:00 i 7:00, zaznacz
pole Wejście i Wyjście oraz pola Od i Do i wpisz w pole daty od 20-01-2005 i godzinę 5:00, a
w pole daty Do 20-01-2005 7:00.
Aby znaleźć, kto wchodził między 20.01.2005 5:00 i 21.01.2005 7:00 zaznacz pole Wejście
oraz pola Od i Do i wpisz w pole daty od 20-01-2005 i godzinę 5:00, a w pole daty Do 21-012005 7:00.
Aby znaleźć, kto wychodził między 20.01.2005 5:00 i 21.01.2005 7:00 zaznacz pole Wyjście
oraz pola Od i Do i wpisz w pole daty od 20-01-2005 i godzinę 5:00, a w pole daty Do 21-012005 7:00.
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3. Moduł samochodów służbowych
Moduł samochodów służbowych pozwala na ewidencjonowanie wyjazdów i wjazdów
samochód służbowych z i do firmy. Wszystkie funkcje modułu samochodów służbowych
wybieramy z środkowej części okna zaznaczonej czerwoną ramką na poniższym ekranie.
Dostęp do funkcji modułu gościa możliwy jest też za pomocą menu Samochody służbowe.
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I. Wyjazd samochodu służbowego
W celu odnotowania wyjazdu samochodu służbowego kliknij na przycisk Wyjazd
samochodu na ekranie startowym. Pojawi się okno z prośbą o zbliżenie karty samochodu
służbowego, zbliż zatem kartę samochodu służbowego do czytnika, po czym jeszcze raz zbliż
kartę tym razem pracownika, który wyjeżdża tym samochodem.
Jeżeli nie zdążysz zbliżyć karty do czytnika lub czytnik nie działa, możesz wybrać samochód
służbowy ręcznie z tabeli z listą samochodów służbowych, kliknij wtedy na przycisk
Wybierz zaznaczony samochód, po wyborze samochodu, wybierz pracownika, także z tabeli
z listą pracowników i kliknij na przycisk Wybierz zaznaczonego pracownika.
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II. Wjazd samochodu służbowego
W celu odnotowania wjazdu samochodu służbowego kliknij na przycisk Wjazd samochodu
na ekranie startowym, pojawi się okno z prośbą o zbliżenie karty, zbliż wtedy kartę do
czytnika podłączonego do komputera.
Jeżeli karta samochodu została zgubiona, możesz także po odczekaniu 8 sekund i informacji,
że nie zbliżono karty, kliknąć na link Szczegóły, pojawi się tabela z listą samochodów na
wyjeździe, wybierz z niej interesujący Cię samochód i zatwierdź to klikając na przycisk
Wjazd.

III. Lista samochodów służbowych
W celu przeglądania listy samochodów służbowych kliknij przycisk Lista samochodów z
ekranu startowego, pojawi się ekran jak na rysunku poniżej. Listę samochodów możesz
sortować według każdej z kolumn klikając na nagłówek kolumny raz rosnąco, dwa razy
malejąco.
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IV. Przeglądanie wyjazdów samochodów służbowych
W celu przeglądania wyjazdów samochodów służbowych kliknij przycisk Wyjazdy
samochodów z ekranu głównego, pojawi się tabela z listą wyjazdów samochodów
służbowych.
Listę wyjazdów można przeszukiwać wpisując w pole wyszukiwania poszukiwane nazwisko i
imię pracownika, markę samochodu, nr rejestracyjny, typ samochodu służbowego.
Szukanie wyjazdów samochodów służbowych po datach
Aby znaleźć, który samochód służbowy wyjeżdżał 20.01.2005 między godziną 5:00 i 7:00,
zaznacz pole Wjazd i Wyjazd oraz pola Od i Do i wpisz w pole daty od 20-01-2005 i godzinę
5:00, a w pole daty Do 20-01-2005 7:00.
Aby znaleźć, który samochód służbowy wyjeżdżał między 20.01.2005 5:00 i 21.01.2005 7:00
zaznacz pole Wyjazd oraz pola Od i Do i wpisz w pole daty od 20-01-2005 i godzinę 5:00, a
w pole daty Do 21-01-2005 7:00.
Aby znaleźć, który samochód służbowy wjeżdżał między 20.01.2005 5:00 i 21.01.2005 7:00
zaznacz pole Wjazd oraz pola Od i Do i wpisz w pole daty od 20-01-2005 i godzinę 5:00, a w
pole daty Do 21-01-2005 7:00.
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4. Moduł samochodów obcych
Moduł samochodów obcych pozwala na ewidencjonowanie wjazdów i wyjazdów samochód
obcych takich jak ciężarówki, naczepy, samochody dostawcze do i z firmy. Wszystkie
funkcje modułu samochodów obcych wybieramy z prawej części okna zaznaczonej czerwoną
ramką na poniższym ekranie. Dostęp do funkcji modułu gościa możliwy jest też za pomocą
menu Samochody obce.
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I. Wjazd samochodu obcego
W celu odnotowania wjazdu samochodu obcego na teren firmy kliknij przycisk Wjazd
samochodu na ekranie startowym, pojawi się okno kreatora, który przeprowadzi Cię przez
proces wjazdu samochodu. W pierwszym oknie wybierz kierowcę z istniejących, jeżeli nie
ma go na liście, zaznacz opcję dodaj nowego kierowcę i kliknij przycisk Dalej.
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Przy dodawaniu nowego kierowcy uzupełnij pola imienia, nazwiska, nazwę firmy kierowcy
oraz numer dowodu osobistego. Dodatkowo możesz sprawdzić poprawność numeru dowodu
osobistego klikając w link Sprawdź poprawność nr dowodu. Sprawdzanie poprawności
dowodu dotyczy tylko plastikowych dowodów osobistych.
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Po wprowadzeniu lub wybraniu kierowcy, musimy wybrać pojazd, który będzie wjeżdżał oraz
czy pojazd wjeżdża z odłączaną naczepą. Jeżeli pojazdu nie ma go na liście, należy go dodać,
zaznacz w tym celu opcję dodaj nowy samochód, jeżeli samochód wjeżdża z naczepą
zaznacz opcję samochód z naczepą, po wszystkim kliknij przycisk Dalej.
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Przy dodawaniu nowego pojazdu z naczepą należy wypełnić następujące pola: markę, nr
rejestracyjny samochodu, markę i nr rejestracyjny naczepy, aby wypełnić pola numer karty
samochodu i numer karty naczepy kliknij na link zmień i zbliż kartę do czytnika
podłączonego do komputera, w numerze karty samochodu pojawi się numer karty.
Jeżeli nie jest znana marka naczepy należy wpisać myślnik (-).
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Ostanim etapem wjazdu samochodu obcego jest wpisanie docelowej osoby, docelowego
działu, docelowej firmy oraz celu wizyty. Wszystko zatwierdź przyciskiem Dalej.
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Po uzupełnieniu wszystkich pól wystąpi okno podsumowań jak na poniższym ekranie z
danymi, które wpisaliśmy, jeżeli się z nimi zgadzamy klikamy Zakończ, jeżeli wystąpił jakiś
błąd w trakcie wpisywania wciśnij Anuluj i powtórz całą operację od początku.
Jeżeli chcesz kierowcy dodatkowo wydać kartę gościa, aby umożliwić mu przechodzić przez
określone strefy, wybierz strefę, wpisz nr karty lub inny opis do karty i wciśnij przycisk
Wydaj kartę gościa.
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II. Wyjazd samochodu obcego
W celu odnotowania wyjazdu samochodu z terenu firmy, należy kliknąć przycisk Wyjazd
samochodu z ekranu startowego. Pojawi się okno jak poniżej:
 jeżeli wyjeżdża samochód z naczepą z tym samym kierowcą, który nim wjeżdżał
kliknij przycisk Wyjazd samochodu z naczepą.
 jeżeli wyjeżdża samochód z naczepą z innym kierowcą, niż ten, który nim wjeżdżał
kliknij przycisk Wyjazd samochodu z naczepą inny kierowca
 jeżeli wyjeżdża samochód bez naczepy z tym samym kierowcą, który nim wjeżdżał
kliknij na przycisk Wyjazd samochodu.
 Jeżeli wyjeżdża samochód bez naczepy z innym kierowcą, niż ten, który nim wjeżdżał

III. Lista samochodów obcych
W celu przeglądania listy samochodów obcych kliknij przycisk Lista samochodów z ekranu
startowego, pojawi się ekran jak na rysunku poniżej. Listę samochodów możesz sortować
według każdej z kolumn klikając na nagłówek kolumny raz rosnąco, dwa razy malejąco.
Możesz też wyszukiwać samochody, wpisują pierwsze litery marki lub numeru
rejestracyjnego w pole wyszukiwania i klikając przycisk Szukaj.
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IV. Przeglądanie wjazdów samochodów obcych
W celu przeglądania wjazdów samochodów obcych i ich naczep kliknij przycisk Wjazdy
samochodów z ekranu głównego, pojawi się tabela z listą wjazdów samochodów obcych i
naczep.
Listę wjazdów można przeszukiwać wpisując w pole wyszukiwania poszukiwane nazwisko
lub imię kierowcy wjeżdżającego jak i wyjeżdżającego, markę samochodu oraz nr
rejestracyjny samochodu.
Szukanie wjazdów samochodów obcych po datach
Aby znaleźć, który samochód obcy wjeżdżał 20.01.2005 między godziną 5:00 i 7:00, zaznacz
pole Wjazd i Wyjazd oraz pola Od i Do i wpisz w pole daty od 20-01-2005 i godzinę 5:00, a
w pole daty Do 20-01-2005 7:00.
Aby znaleźć, który samochód obcy wyjeżdżał między 20.01.2005 5:00 i 21.01.2005 7:00
zaznacz pole Wyjazd oraz pola Od i Do i wpisz w pole daty od 20-01-2005 i godzinę 5:00, a
w pole daty Do 21-01-2005 7:00.
Aby znaleźć, który samochód obcy wjeżdżał między 20.01.2005 5:00 i 21.01.2005 7:00
zaznacz pole Wjazd oraz pola Od i Do i wpisz w pole daty od 20-01-2005 i godzinę 5:00, a w
pole daty Do 21-01-2005 7:00.
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5. Moduł klucze
Moduł ten służy do wydawania uprawnionym pracownikom kluczy w postaci
breloków pozwalającym na dostęp do zdefiniowanych pomieszczeń. Dany pracownik
może otrzymać klucz do pomieszczenia jeżeli ma do niego nadane uprawnienia.
Można wybrać dni i godziny, w których uprawnienia będą aktywne.

Aby w pełni korzystać z modułu kluczy należy w pierwszej kolejności uruchomić program
KDAdmin, zdefiniować pomieszczenia i klucze.
Aby zdefiniować pomieszczenia należy kliknąć serwis – budynki i pomieszczenia
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W kolejnym kroku dodajemy pomieszczenie. Wpisujemy nazwę, wybieramy budynek i
wpisujemy kondygnacje.

26

1. W programie KDAdmin klikamy w administracja – moduł kluczy – lista kluczy.

2. Klikamy w ikonę „+” w celu dodania klucza. Wybieramy pomieszczenie, którego
klucz ma dotyczyć, następnie klikamy w znaczek „…” i przykładamy kartę do
czytnika.
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3. W celu dodania uprawnień pracownikom do kluczy klikamy w administrację – moduł
kluczy – uprawnienia do kluczy

4. Dodając uprawnienia klikamy w „+” następnie dodajemy pracownika i klucz.
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5. Wybieramy dni i godziny, w których uprawnienia będą aktywne. Możemy wybrać
wszystkie, lub poszczególne z listy.

6. Można podejrzeć historię wydanych kluczy klikając w administracja – moduł kluczy –
wydane klucze
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7. Po zalogowaniu do programu KDPortier można podglądnać listę dostępnych kluczy.

W tym przykładzie dostepne są tylko dwa klucze: do magazynu i produkcji.
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8. W celu wydania klucza klikamy w ikonę „wydaj klucz” i zbliżamy kartę pracownika.

9. Po zblizeniu karty pracownika pojawia się okno z informacją o dostępnych kluczach.
W tym przypadku dostępny jest tylko jeden klucz - z numerem 1.
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10. Po zbliżeniu do czytnika odpowiedniego breloka, w dole ekranu pojawi się komunikat
o wydaniu klucza.

11. W momencie próby wydania klucza, do którego pracownik nie ma uprawnień, na dole
ekranu pojawi się odpowiedni komunikat i klucz nie zostatnie wydany.

32

6. Podgląd pracowników na terenie zakładu
W celu sprawdzenia, kto jest na terenie zakładu kliknij na przycisk Pracownicy na panelu
przycisków pomocniczych. Pojawi się drzewo, którego gałęzie można rozwijać, zwijać. Jeżeli
chcesz odświeżyć drzewo z pracownikami kliknij na przycisk Odśwież.
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