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In deze handleidingen worden de rapporten binnen IdentySoft behandeld. In deze handleiding kunt u
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Rapporten :
Klik links in het menu op Rapporten en vervolgens op het submenu: rapporten. U komt nu in het
volgende venster:

Alle rapporten zijn op dezelfde manier opgebouwd. Er moet een periode geselecteerd worden en
een plaats, gebruiker, gebruikersgroep of vrij veld. Daarna zal het tijdregistratie rapport
geëxporteerd worden naar Microsoft Excel.
In het onderstaande voorbeeld zullen wij het rapport ‘Periode’ behandelen. Daarna worden de
verschillen in de overige rapporten behandeld.
Klik op de knop ‘Periode’. Er is nu een filter op plaats, van en tot zichtbaar.

Kies de plaats (locatie) waarvan u het rapport wilt genereren. Selecteer vervolgens de periode.

Klik nu op Genereren om het Excel bestand te creëren. Er komt nu een Excel bestand naar boven
die direct geopend kan worden of opgeslagen kan worden op uw PC.
Open het rapport en het ziet er als volgt uit

3

:

Bovenaan het bestand ziet u de naam van de locatie met daaronder de periode waarop de filter is
toegepast.
Vervolgens is er van elke medewerker per dag te zien hoe laat er is ingeklokt en uitgeklokt. Ook is
er te zien op welke locatie dit gebeurd.
In de laatste kolom wordt de totale werktijd van die dag opgeteld met aan het eind het totaal
gewerkte uren van alle medewerkers voor die dag.
Helemaal onder het rapport staan alle dagen uit die periode bij elkaar opgeteld. Dit is dus de totale
werktijd van alle medewerkers op de locatie EasySecure in de periode 01-11-2011 tot 05-11-2011.

Rapporten : Periode
In bovenstaand voorbeeld is het rapport per periode al behandeld. In dit rapport is de start en eindtijd
te zien van alle gebruikers binnen een bepaalde periode.
De totale werktijd per dag en per periode wordt ook weergegeven.
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Rapporten : Periode incl. pauze
In dit rapport is de start en eindtijd te zien van alle gebruikers binnen een bepaalde periode.
Ook zijn de pauzetijden in dit rappot meegenomen. De totale werktijd per dag en per periode wordt
ook weergegeven.
Selecteer de gewenste filter en gebruik de algemene instructies uit het hoofdstuk ‘Rapporten’ voor het
bekijken van dit rapport.

Rapporten : Gebruiker
In dit rapport is de start en eindtijd te zien per gebruiker binnen een bepaalde periode.
Selecteer de gewenste filter en gebruik de algemene instructies uit het hoofdstuk ‘Rapporten’ voor het
bekijken van dit rapport.

Rapporten : Gebruiker incl. pauze
In dit rapport is de start en eindtijd te zien per gebruiker binnen een bepaalde periode. Ook zijn de
pauzetijden in dit rapport meegenomen.
Selecteer de gewenste filter en gebruik de algemene instructies uit het hoofdstuk ‘Rapporten’ voor het
bekijken van dit rapport.
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Rapporten : Rooster
In dit rapport ziet u een weergave van de eerder ingevulde gegevens onder het menu ‘Rooster’.
Hier kan per gebruiker worden aangegeven hoelang de medewerker is ingeroosterd. In dit overzicht
ziet u terug hoelang de gebruiker moet werken. Als de gebruiker ingeroosterd staat om van 08:30 tot
17:00 te werken ziet het schema er als volgt uit:

Rapporten : Rooster en Gewerkte uren
In dit rapport ziet u een weergave van de eerder ingevulde gegevens onder het menu ‘Rooster’.
Hier kan per gebruiker worden aangegeven hoelang de medewerker is ingeroosterd. In dit overzicht
ziet u terug hoelang de gebruiker moet werken. Als de gebruiker ingeroosterd staat om van 08:30 tot
17:00 te werken en de gebruiker van 09:00 tot 17:00 aanwezig is geweest dan ziet het rapport er als
volgt uit:

Rapporten : Groep
In dit rapport is de start en eindtijd te zien per gebruikersgroep binnen een bepaalde periode.
Selecteer de gewenste filter en gebruik de algemene instructies uit het hoofdstuk ‘Rapporten’ voor het
bekijken van dit rapport.
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Rapporten : Groep incl. pauze
In dit rapport is de start en eindtijd te zien per gebruikersgroep binnen een bepaalde periode. Ook zijn
de pauzetijden in dit rapport meegenomen.
Selecteer de gewenste filter en gebruik de algemene instructies uit het hoofdstuk ‘Rapporten’ voor het
bekijken van dit rapport.

Rapporten : Gebruikers: Info velden
In dit rapport is de start en eindtijd te zien per info veld. Onder gebruikers zijn er extra velden die
eventueel ingevuld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan e-mail adres, kenteken, telefoonnummer
etc.
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Lijst Gebruikers - Modules:
In dit overzicht krijgt u een simpele weergave te zien van de gebruikers en de scanners waarop er
toegang is.
Dit is een eenvoudig overzicht om in één blik te zien wie waar wanneer naar binnen mag. Let op! Dit
schema houdt geen rekening met tijdschema’s!

In bovenstaand voorbeeld zien wij dat de gebruikers Daan Kalkman en Michael Donders wel op de
scanner ‘BEPL Mifare’ naar mogen maar niet op de Polderweg. De gebruiker Werner Roest heeft op
geen van beide scanners toegang.
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Logs:
Onder logs ziet u alle activiteiten in chronologische volgorde. Wie is waar wanneer naar binnen
gegaan. Zodra u op het overzicht ‘Logs’ klikt komt u op de volgende pagina:
Selecteer hier de gewenste locatie en klik op ‘Bekijk’. De gegevens komen nu in beeld.

U krijgt nu een compleet overzicht op welke tijd en datum iemand wel of niet herkend is.

Time:

Onder die kopje is de tijd en datum te zien.

User:

Dit is de gebruiker die herkend is. Als het een onbekende gebruiker is zal een
streepje worden weergegeven.

Module:

Onder dit kopje staat de scanner waarop de actie heeft plaatsgevonden.

Location:

Onder dit kopje staat de locatie waar de actie heeft plaatsgevonden.

Event:

Hier ziet u het type event. Hier zijn verschillende opties mogelijk:
?
IN
OUT
TNA

=
=
=
=

Normale toegangsactie. Geen functietoets gebruikt.
Inklokking voor tijdregistratie
Uitklokking voor tijdregistratie
Extra functietoets voor tijdregistratie

Log:

Hier ziet u het resultaat van het event. Hier zijn meerde opties mogelijk:
Identify Success
=
Gebruiker is herkend en heeft toegang
Identify Fail
=
Onbekende gebruiker
Identify Not Granted
=
Gebruiker wel herkend maar geen rechten
voor toegang.

Succes:

Als iemand succesvol toegang heeft verkregen staat hier OK.

Na het genereren van de Logs is er bovenaan de pagina een knop genereren bijgekomen:

Als u op de knop Genereren klikt wordt er automatisch een XML bestand geëxporteerd. Dit bestand
kunt u op een gewenste locatie opslaan.
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Dit XML bestand kan gebruikt worden voor een koppeling met externe partijen.
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Weergave in RealTime :
Dit overzicht opent op een aparte pagina. U krijgt een duidelijk overzicht te zien van de gebruikers
die momenteel aanwezig zijn, weg zijn gegaan of die dag niet gewerkt hebben.
Bovenaan het schema kan er gefilterd worden op locatie. Het overzicht ziet er dan als volgt uit:

Medewerker VRIJ:
Als iemand geen klokkingen heeft op een dag en dus niet aanwezig
is dan blijft de gebruiker in de kolom ‘Medewerker VRIJ’ staan.
Medewerker IN:
Als een gebruiker IN heeft geklokt op een tijdregistratie scanner dan
springt de gebruiker naar de kolom ‘Medewerker IN’ met de tijd erachter dat de in klokking heeft
plaatsgevonden.
Medewerker UIT:
Als een gebruiker UIT heeft geklokt op een tijdregistratie scanner
dan springt de gebruiker naar de kolom ‘Medewerkers UIT’ met de tijd erachter dat de uit klokking
heeft plaatsgevonden.
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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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