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In deze handleiding zal het configuratie menu binnen IdentySoft worden behandeld. Het menu is te
vinden door links in IdentySoft op Configuratie te klikken.

Configuratie:
Na het aanklikken van configuratie komt u in het volgende venster :

De functies in het configuratie scherm zullen nu van boven naar beneden worden behandeld.

Taal:
U heeft hier de keuze uit NL / EN. DE (Duits) en FR (Frans) zullen binnenkort beschikbaar zijn.
Selecteer hier de gewenste taal en klik op opslaan.
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Wachtwoord:

Er is altijd een hoofd administrator wachtwoord aanwezig in de software.
Dit kan hier gewijzigd worden. Verder kan er een wachtwoord worden toegevoegd aan de aparte
‘TiRT: Tracking in Real Time’ pagina. Op deze pagina is te zien wie er aanwezig en afwezig is in het
pand.
Oud Wachtwoord:
Nieuw Wachtwoord:
Bevestig Nieuw Wachtwoord:

Vul hier het oude administrator wachtwoord in.
Vul hier het gewenste nieuwe administrator wachtwoord in
Vul hier nogmaals het gewenste wachtwoord in.

Instellingen:
Server URL:
Deze instellingen moet niet gewijzigd worden. Laat dit altijd op default staan.
Tijdsinterval voor ophalen log:
Vul hier het tijdsinterval in minuten in voor het ophalen van het log. Om de x minuten gaat het systeem
nu alle log gegevens uit de scanners halen. De log gegevens zijn daarna beschikbaar in IdentySoft.
Verwijder log tussen:
Het log wordt door IdentySoft uit de scanner gehaald. Elke nacht wordt het log in de scanners
opgeschoond. Kies hier een tijdstip waarop dat moet gebeuren.

In bovenstaand voorbeeld wordt het log tussen 2 en 3 uur s‘nachts verwijderd.
Klok van scanner gesynchroniseerd op:
Selecteer hier een tijdstip dat de tijd in de scanners automatisch gesynchroniseerd wordt met de
computertijd. Kies in het menu een gewenst tijdstip.

Tijdsinterval voor synchronisatie:
Binnen IdentySoft kunnen gebruikers direct naar alle scanners toegestuurd worden. Er is dan direct
toegang. IdentySoft stuurt ook binnen een bepaald tijdsinterval automatisch alle gebruikers naar de
scanners. Dit interval kan hier worden bepaald.
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Vul in het eerste veld in om de hoeveel uur het systeem gaat synchroniseren. In het tweede veld
(vanaf) moet het tijdstip worden ingevuld waarop de synchronisatie uitgevoerd wordt.
Zorg dat dit op een tijdstip is dat het systeem niet tot weinig gebruikt wordt.

In bovenstaand voorbeeld synchroniseert het systeem om de 24 uur om 05:00 in de morgen.
Tijdstip begin en einde dag:

Dit staat standaard goed ingesteld. Om middernacht worden nu alle gebruikers die als aanwezig
genoteerd staan op ‘afwezig’ gezet en zal er een nieuwe dag beginnen.
Als een standaard werkdag bijvoorbeeld om 03:00 in de morgen eindigt kan het tijdstip van begin en
einde dag bijvoorbeeld worden aangepast.

Nachtdienst eindigt:

Dit zal voor de meeste gebruikers niet van toepassing zijn. Dit veld kan dan ook leeg worden gelaten.
Als er naast de normale dienst ook aanwezigheid en tijdregistratie gegevens voor de nachtdienst
worden gebruikt moet er een eindtijd worden ingevuld voor de nachtdienst.
De nachtdienst start na ‘Tijdstip einde dag’.

In bovenstaand voorbeeld loopt de nachtdienst van 23:59:59 tot 12:00:00.
In/Uit Functietoetsen:
Laat dit standaard op de bovenste instelling staan. In specifieke gevallen kan er gekozen worden voor
optie 2. Doe dit altijd in overleg met EasySecure International.
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Verwerking Log:
Dit staat standaard op default. Stel dit alleen in op ‘nachtdienst’ als er ook met aanwezigheid en
tijdregistratie gegevens voor de nachtdienst gewerkt wordt.

Localhost db export naar:
Vul hier een locatie in waar automatisch een backup van de database naartoe geschreven moet
worden. Neem vervolgens contact op met EasySecure International of uw IdentySoft partner om de
automatische export in te stellen.

Klik na het wijzigen van deze gegevens op de knop Opslaan om de gegevens toe te kennen.

HTTP Post / HTTPs Post Target:
HTTP Post is een veelgebruikte koppelings methode. Hiermee kan er automatisch een bestand
verstuurd worden met alle log data binnen IdentySoft. Dit kan geïmporteerd worden in een ander
pakket die het http post formaat ondersteund.
IdentySoft is een zeer flexibel pakket. Naast de standaard koppelingsmethode is er ook maatwerk
mogelijk. Neem hiervoor contact op met EasySecure International.
HTTP Post Target:
moet ontvangen.

Hier moet het adres ingevuld worden van het pakket dat de gegevens

HTTP Post aantal dagen:
Vul hier het gewenste aantal dagen in dat in het logbestand is
opgenomen. In onderstaand voorbeeld stuurt het systeem de loggegevens van de afgelopen 30
dagen.

HTTP Post Locatie:
worden.

Kies hier de locatie waarvan de log gegevens verstuurd moeten

HTTP Post URL:

Dit staat standaard correct ingevuld. Wijzig dit veld niet.

5

Exporteer database:
Onderaan de configuratie pagina staat een knop ‘exporteren database’.
Als u hierop klikt kunt u direct een sql bestand opslaan. Dit is de complete IdentySoft database. Wij
raden aan regelmatig een backup van de gegevens te maken.
Als u gebruikt maakt van de IdentySoft.com ‘cloud’ omgeving worden er ook automatisch backups
gemaakt op de servers van EasySecure International.

Over IdentySoft:
IdentySoft is het meest complete en flexibele toegangscontrole systeem op dit moment.
Naast de optimale eigenschappen en prestaties is IdentySoft ook nog eens de voordeligste qua prijs
en prestatie.
Het unieke algoritme, het hart van alle IdentySoft producten, wordt al jaren door externe controleurs
tot de top 3 van de wereld gerekend. De integratie met onze eigen software en hardware maakt het tot
absolute nummer 1.
Voor meer informatie en/of de laatste versie van deze handleiding kunt u kijken op :
www.easysecure.nl
Heeft u alsnog vragen over het pakket? Neem dan contact op met de support afdeling van
EasySecure International.
+31(0)88 0000 083
Support.EasySecure.nl
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