QUICK START

Export danych oraz zdarzeń do programu RCP MASTER
Aby wyeksportować dane (np. nowych pracowników) oraz rejestr zdarzeń RCP
w programie PR Master wykonaj następujące kroki:
I. EKSPORT DANYCH DO PLIKU (*.zip)
1.Aby eksportować dane do pliku (*.zip) z menu programu Plik wybierz komendę Eksportuj ustawienia systemu…

2. Pojawi się okno dialogowe Wskaż plik konfiguracyjny do zapisu
3. W oknie dialogowym wskaż lokalizację w której chcesz zapisać plik np. Pulpit
4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, pod jaką chcesz go zapisać
5. W polu Zapisz jako typ pozostaw domyślny format pliku Backup files (*.zip)

6.Kiedy wypełnisz pola, kliknij przycisk Zapisz, który utworzy plik

II. EKSPORT ZDARZEŃ DO PLIKU (*.RCP)

1. Z menu programu PR Master Raporty wybierz opcję Zdarzenia

Pomoc Techniczna dostępna jest w dni robocze:

• od 8:00 do 16:00 pod numerem PSTN +48 55 267 01 26
• od 16:00 do 20:00 pod numerem GSM +48 664 294 087

2.Następnie w oknie Ustawienia filtrowania wybierz interesujący cię zakres czasu, zawierający zdarzenia rcp i kliknij OK

3. W oknie Rejestr Zdarzeń wybierz przycisk Raport RCP

4.Pojawi się wówczas okno Raportu RCP zawierające wyłącznie zdarzenia związane z RCP (zdarzenia kontroli dostępu zostaną odfiltrowane).
Kliknij OK a następnie wskaż lokalizację zapisu pliku ze zdarzeniami. Program tworzy plik z domyślną nazwą „RCP”, którą użytkownik może
dowolnie zmieniać i rozszerzeniem (*.rcp)

5.Kliknij OK aby zapisać plik

Aby zaimportować dane (np. nowych pracowników) oraz rejestr zdarzeń RCP do
programu RCP Master wykonaj następujące kroki:
I. IMPORT DANYCH
1.W menu Plik kliknij Import i eksport…
2.Z dostępnych akcji wybierz Import danych i kliknij Dalej>

3.Wskaż aplikację Roger PR Master 4 i kliknij Dalej>

4.Pojawi się okno wyboru danych, które możesz importować
5.Zaznacz check box przy danych, które chcesz importować (np. Pracownicy) i kliknij Dalej>

6.Pojawi się kolejne okno wyboru, w którym należy wskazać ścieżkę importowanego pliku
7.Używając polecenia Wybierz, wskaż plik konfiguracji PR Master (*.zip) do importu i kliknij Dalej>

8.W Opcjach zaznacz Nie importuj elementów które są duplikatami a następnie kliknij Dalej>
9.Kliknij Importuj aby rozpocząć import danych

10.W trakcie importu zostanie wyświetlony pasek postępu informujący o postępie procesu. Po zakończeniu importu kliknij Zamknij.

II. IMPORT ZDARZEŃ

1.W menu Plik kliknij komendę Import i eksport…
2.Z dostępnych akcji wybierz Import rejestracji zdarzeń RCP z innego programu

i kliknij Dalej>

3.Pojawi się okno wyboru formatu importowanego pliku ze zdarzeniami
4.Wskaż aplikację RCP Master (firmy Roger) i kliknij Dalej>

5.Pojawi się kolejne okno wyboru, w którym należy wskazać ścieżkę importowanego pliku
6.Używając polecenia Wybierz, wskaż plik ze zdarzeniami RCP (*.rcp) do importu i kliknij Dalej>

7.W Opcjach zaznacz Nie importuj elementów które są duplikatami a następnie kliknij Dalej >
8.Kliknij Importuj aby rozpocząć import zdarzeń RCP

9.W trakcie importu zostanie wyświetlony pasek postępu informujący o postępie procesu. Po zakończeniu importu kliknij Zamknij.

Zastrzeżenia:
Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w
charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadamiania. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia,
których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.
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