Huset

DIN-park

DBM 6000 tilbyder en lang række af faciliteter, DIN-park er beregnet på at, en bruger kan få en billet
der giver brugeren ret til, at komme eller forlade bygningen / området inden for en given periode,
og/eller kun 1 udgang inden for samme periode.
Billet administration
Scandlines i Rødby har valgt at bruge systemet ud fra en gyldigheds periode på +2 timer + 1 døgn og +
1 måned.
Klippekort
Hørve Fitness Center bruger systemet til en klik adgang så brugerne har et klippekort.
Udgangsbillet
Andre bruger systemet som en lovlig - men tidsbegrænset udgangsbillet, enten via stregkode eller
pinkode.
Gæste administration
På hoteller og kursuscentre bliver man indskrevet som gæst i systemet, og modtager et kort med
identifikation og stregkode som vil give adgang til, udvalgte lokaler indenfor kursusforløbets
tidsperiode.
Integration
DBM 6000 vil derudover kunne holde styr på indbrud sikring, løn, klimakontrol, overvågningen.
Premier niveau

Server PC

Læser

Klient PC

Netværk
Systemet kan bruges lokalt men
også via netværk, så man kan have
en port i den anden ende af landet.
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Print billet på PC klient / fjernbetjening / knap på bord/væg
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Programmet

DIN-park

DIN-park

DBM 6000
server setup
Aktiver Ekstern app.

(under teknisk-personlige programmer)

Klient program
klik på P ikonet øverst i
linien, for at komme ind
til indstillingerne.

DBM6000 opsætning DIN-park Server opsætning

Klient opsætning (serial port ringe indg. 4 og 9)
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Plantegningerne

DBM 6000 har mulighed for at illustrere alle funktioner og lokaliteter grafisk. På en eller flere sider
der via synlige eller usynlige knapper linker til hinanden - præcis som hos hjemmesider.

Denne oversigts tegning er lavet til ISHØJ hegn, hvis der ikke er en bil i båsen bliver den fjernet på
plantegningen og når pullerten er gået op vil denne også vises som værende oppe på tegningen.
Alle indgange og funktioner vil på denne måde, kunne blive vist med individuelle animationer,
billeder eller tekst.
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Udprinte

Stregkoden

DBM 6000 kan aflæse en stregkode, med simpel tid og dato i kode 39. På den
måde kan en faktura, med stregkode for tid og dato, tillade en udgang i en given
periode efter udskriften.
// Læg denne tekst ind i ticket layout
// Mål er angivet i 1/10mm
//Nedenstående er til en label printer med 90mm lang/29mm bred rulle
Page 9000, 2900 // lenght, height
Color 0, 0, 0
Font "Arial", 50, 1
Text "Din stregkode er :", 240, 40, 500
BarCode
Code39, 100, 50, 1
Text UserKeypad, 200, 120,500

Der kan også tilsluttes en speciel printer hvor man blot ved at trykke på
en knap, får en udskrift med dato og tid, som ligeledes tillader en udgang indenfor f. eks. 15 min.

