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Opis 

Centrala Kontroli Dostępu Nice NicePass to proste i wydajne urządzenie do zarządzania i kontrolowania 

dostępu do wyznaczonego obszaru. Jedną z głównych funkcji urządzenia jest możliwość programowania 

za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej (Chrome, Explorer, Firefox itp.).  

Ponadto zintegrowana z urządzeniem magistrala T4 (produkcji Nice) umożliwia zarządzanie wieloma 

systemami automatyki NICE. Centrala NicePass wyróżnia się prostotą, zapewniając pełne wykorzystanie 

wszystkich funkcji również przez mało doświadczonych użytkowników.  
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Parametry techniczne 

Opis  

Zasilanie 24V        ±10% 

Pobór prądu podczas pracy 200mA max. 

  

Odbiornik RADIOWY  

Częstotliwość 433.92 MHz 

Kodowanie 52 bit rolling code FLOR 

Zasięg odbiornika lokalnego 3m max 

  

Wyjścia 250Vac 10A max 

Wejścia Styk bezpotencjałowy 

Port Ethernet 10/100Mbps 

Długość kabli sygnałowych (INPUT, OUTPUT, WIEGAND) Maksymalnie 300m 

Użytkownicy 2 000 max 

Log 500 000 max (konfigurowalny czas 

kasowania) 

  

Izolacja (klasa) III 

Klasa środowiskowa 

Zgodnie z EN 50131 

 

Temperatura eksploatacji 0 °C … +40°C 

Wymiary (Dł.xGł.xWys.) DIN 9 MODUŁÓW (157,5x89,2x55,3) 

Masa 400g 

IP 20 
 

Parametry odnoszące się do temperatury otoczenia wynoszącej 20°C (± 5°C) i normalnego użytkowania urządzenia w obiektach mieszkalnych. 

Otwarcie urządzeń, z wyjątkiem pojemnika na baterie, powoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji przemysłowej. 

Firma Nice S.p.A. nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego używania urządzenia, odmiennego od przewidzianego w niniejszej instrukcji. 

W celu ulepszenia swoich produktów, Nice S.p.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych w którejkolwiek chwili i bez uprzedzenia, ale 

gwarantując funkcjonalność i przewidziane zastosowanie urządzenia. 

Uwaga! 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

Producent, NICE S.p.A., oświadcza, że typ urządzenia radiowego – NicePass jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod na stronie internetowej: 

http://www.niceforyou.com/it/supporto 
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Montaż 

Centrala NicePass nie może zostać podłączona bezpośrednio do sieci zasilającej, ponieważ płyta 

wewnętrzna wymaga zasilania 24V. Należy zatem zainstalować zasilacz (Rysunek 1). 

Ponadto, jak pokazano na rysunku, przewidziano możliwość wprowadzenia dodatkowego modułu 

(DMBPD) w celu połączenia wielu NicePass kaskadowo i uzyskania połączenia modułowego (Rysunek 

2). 

 

Rysunek 1: Zasilacz i NicePass. 

   

Rysunek 2: Zasilacz. Połączenie modułowe i pojedyncze 

 

Przed przystąpieniem do programowania wymagane jest przeprowadzenie montażu centrali NicePass i 

wszystkich jej komponentów w miejscu instalacji.  

Etapy, jakie należy przeprowadzić, są następujące:  

1. Skonfigurować odbiorniki OXI za pomocą OBOX w celu aktywowania funkcji „powtarzanie na 

magistrali bus T4”. 

Jest to etap fakultatywny, ponieważ można skonfigurować OXI z centrali NicePass, zob. „dane 

szczegółowe Odbiornika Nice T4” (Radiowe urządzenia odbiorcze Nice Strona 89). 

 
Rysunek 3: Podłączenie OBOX do komputera osobistego 

2. Programowanie napędu za pomocą programatora O-View. Wszystkie napędy NICE muszą zostać 

skonfigurowane za pomocą programatora O-View, jak pokazano na Rysunek 4. W przypadku sieci 

napędów, O-View pozwala zaprogramować kilka ważnych parametrów, aby zapewnić poprawne 

działanie centrali NicePass.   

Wszystkie napędy NICE, oprócz tego, że są wyposażone w wewnętrzną płytkę do połączenia z 

magistralą T4, mogą zawierać inny moduł odbiornika (zwany OXI). Aby móc komunikować się za 

pośrednictwem magistrali T4, każdy napęd (zarówno płyta wewnętrzna napędu, jak i odbiornik OXI) 
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musi mieć swój adres. Adres ustawiony fabrycznie to „zbiór 0 adres 2” w przypadku modułu OXI i 

„zbiór 0 adres 3” dla wewnętrznej płyty napędu. W przypadku, gdy dysponuje się napędami A, B i C, 

jak na Rysunek 4, można zachować niezmienione ustawienia fabryczne napędu A, ale należy 

koniecznie zmienić adresy napędu B i napędu C. Można wybrać, na przykład, następującą sekwencję:  

Napęd A=Zespół silnika: zbiór 0 adres 3, OXI: zbiór 0 adres 2, Napęd B= silnik: zbiór 1 adres 3, OXI: 

zbiór 1 adres 2, Napęd C= silnik: zbiór 2 adres 3, OXI: zbiór 2 adres 2. Najważniejszym parametrem 

ustawianym podczas programowania jest adres napędu. Każdy napęd połączony z centralą NicePass 

musi mieć inny adres. Jeśli adresy byłyby takie same, programator O-View mógłby nie wykryć 

anomalii, a sieć NIE działałaby prawidłowo.  

 

Rysunek 4: Konfiguracja napędów A, B i C za pomocą O-View 

3. Konfiguracja funkcji dodatkowych 

Uruchomić funkcje „otwarcie zespołu mieszkalnego”, „zamykanie automatyczne” i „zamykaj zawsze 

w przypadku awarii zasilania” we wszystkich napędach połączonych z centralą przy użyciu 

programatora O-View. 

4. Podłączanie napędów NICE do centraliNicePass. Po wykonaniu programowania za pomocą 

programatora O-View, napędy mogą, za pomocą magistrali T4,   

• zostać podłączone bezpośrednio do centrali NicePass (tak, jak napęd B na Rysunek 5)  

• zostać podłączone do innych napędów (tak jak napędy A i C na Rysunek 5).  

5. Podłączanie napędów innych producentów do centrali NicePass. 

Przewód busT4 może być stosowany tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy urządzeniami 

NICE. Mimo to centrala NicePass może współpracować także z napędami innych producentów, które 

należy odpowiednio przyłączyć (Rysunek 5). Czytniki biometryczne, RFID itp. z interfejsem 

Wiegand (*) należy podłączyć do odpowiednich wejść i zasilać przez pomocnicze źródło zasilania D; 

wszelkie wejścia obecności (pętle, fotokomórki lub styki drzwi) używane do umożliwienia 

identyfikacji użytkownika muszą być podłączone do wejść ze stykami bezpotencjałowymi (Rysunek 

5). Przegląd wejść i wyjść dostępnych na centrali NicePass zostanie przedstawiony w następnym 

paragrafie. 
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Rysunek 5: Podłączenie do centrali NicePass napędów firmy NICE i innych producentów  

6. Podłączenie centrali NicePass do komputera w celu przeprowadzenia programowania. Centralę 

NicePass można podłączyć do komputera osobistego przy użyciu przewodu Ethernet na dwa różne 

sposoby:  

a. za pomocą routera/przełącznika: zarówno centrala NicePass, jak i komputer muszą być podłączone 

do routera/przełącznika; router/przełącznik musi być odpowiednio przygotowany do umożliwienia 

podłączenia (Rysunek 6).  

b. bezpośrednio do komputera: centralę NicePass można bezpośrednio podłączyć do komputera 

osobistego w celu zaprogramowania (Rysunek 7). 

Połączenie z komputerem osobistym jest niezbędne za każdym razem, gdy centrala NicePass musi 

zostać zaprogramowana.  

  

Rysunek 6: Połączenie NicePass z komputerem za pośrednictwem routera  

 

Rysunek 7: Połączenie bezpośrednie pomiędzy centralą NicePass a komputerem.  
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Układ 

 

 

 

Rysunek 8: Układ pinów centrali NicePass  

Na Rysunek 8 przedstawiono przód centrali NicePass oraz wszystkie złącza, dzięki którym wchodzi w 

interakcję z innymi urządzeniami.   

1. Port Ethernet 10/100Mbps 
2. Zasilanie główne. Płyta wewnętrzna centrali musi być zasilana przez 24 VDC, dlatego NicePass musi 

być podłączona do sieci elektrycznej za pośrednictwem transformatora.   

 
Rysunek 9: Schematyczne przedstawienie centrali NicePass zasilanej napięciem 24 V z transformatora 

 

3. Cztery porty umożliwiające podłączenie centrali NicePass do urządzeń korzystających ze standardu 

Wiegand.  

4. Port USB, wyświetlacz pokazujący stan centrali i przyciski pada kierunkowego „d-pad” do 

korzystania z menu NicePass. Szczegółowe przedstawienie funkcji przycisków zamieszczono na 

Rysunek 10.  

   

Rysunek 10: Szczegółowy widok z przodu centrali NicePass  

5. Gniazdo na przewód magistrali Bus T4, umożliwiające podłączenie jedynie napędów Nice.  

6. Cztery styki bezpotencjałowe (i dwa zwykłe), nazwane 1-2-3-4, stosowane jako styki wejściowe  

7. Cztery styki bezpotencjałowe, nazwane A-B-C-D, stosowane jako styki wyjściowe. Oznaczenia 

umieszczone na NicePass pozwalają łatwo zrozumieć, które pary styków tworzą każde wyjście. 

   

 us  

   

2 3 

4 

7 

1 

8 8 

6 5 
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8. Złącza boczne na ścianach bocznych umożliwiają instalację modułów przewidzianych w systemie 

„Nice Modular System”. Zasilacz 24 VDC z minimalną mocą 15W zostanie podłączony do modułu 

DMBPD.  

    

Rysunek 11: Montaż modułowy centrali NicePass zgodnie z systemem „Nice Modular System”. 
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Lokalna klawiatura 

Wyświetlacz i przyciski pada krzyżakowego w przedniej części centrali NicePass umożliwiają 

zaprogramowanie centralki na miejscu. Aby uzyskać dostęp do centrali NicePass i móc korzystać ze 

wszystkich elementów sterujących, konieczne jest wprowadzenie numerycznego kodu PIN.   

 

Rysunek 12: Wprowadzenia kodu PIN przy uruchamianiu centrali NicePass 

Centrala NicePass automatycznie wykrywa połączenie z siecią Ethernet i wyświetla swój adres IP (***).  

Ustawienia, które można ustawić na miejscu, są następujące: 

A. Data i godzina 

B. Konfigurator TCP/IP 

C. Identyfikacja pilota. 

Lokalna klawiatura umożliwia łatwe programowanie daty, godziny, adresu IP i dodawanie nowych pilotów.  

A. Data i godzina 

Przycisk „Enter” i pad kierunkowy pozwalają zaprogramować żądaną datę i godzinę (Rysunek 13). 

 

Rysunek 13: Ustawianie daty i godziny  
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B. Konfigurator TCP/IP  

Przyciski pada kierunkowego pozwalają przejść do sekcji „TCP/IP Config”, w której należy wybrać, czy 

utrzymać włączoną funkcję „static” czy przejść do „dhcp” (Rysunek 14). 

 

Rysunek 14: Konfiguracja TCP/IP 

W ustawieniu „static” centrala NicePass posiada zawsze ten sam adres IP, nawet gdy jest wyłączona lub 

gdy odłączy się zasilanie, podczas gdy w ustawieniu „dhcp” adres jest przypisywany automatycznie przez 

serwer DHCP, z którym centrala NicePass jest połączona za pośrednictwem sieci LAN.  

|Ustawienie fabryczne centrali NicePass to „static” z adresem IP 192.168.001.100. Jeśli chce się zachować 

ustawienie „static”, należy sprawdzić, czy adres centrali nie jest używany, gdyż mogłoby to spowodować 

konflikty w sieci. Ponadto można skonfigurować NETMASK, adres bramy sieciowej i DNS.   

Uwaga: Jeśli w Państwa sieci LAN są stosowane statyczne adresy IP, należy pozostawić adres IP 

„STATIC” i wprowadzić odpowiednie wartości „IP ADDRESS, NET MASK, GATEWAY, DNS” 

tak, aby nie generować konfliktów w sieci. Ustawienia fabryczne to  

NETMASK 255.255.255.000, GATEWAY 192.168.001.254, DNS 008.008.008.008.  
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C. Identyfikacja pilotów zdalnego sterowania. 

Podczas instalacji zaleca się wprowadzenie pilota zdalnego sterowania o nazwie "Master". Zostanie on 

przekazany administratorowi, który umożliwi jego duplikowanie. 

Konfiguracja fabryczna przewiduje użytkownika domyślnego przypisanego do 4-przyciskowego pilota 

zdalnego sterowania z kodem = 1. Opisana poniżej procedura odczyta kod nowego pilota i wprowadzi go 

w miejsce kodu przypisanego użytkownikowi domyślnemu (Rysunek 15). 

- Użyć lokalnej klawiatury, aby wejść do menu konfiguracji poprzez wprowadzenie kodu PIN; 

- Wybrać sekcję „IDENTIFIERS SECTION” i przejść do podmenu „DEFAULT IDENTIFIER ADD”; 

- Nacisnąć którykolwiek z przycisków pilota; 

- Jeśli procedura zakończyła się pomyślnie, na wyświetlaczu pojawi się napis „RADIO command add 

correctly”; 

- Opuścić menu konfiguracyjne. 

 

Rysunek 15: Dodawanie nowego pilota do centrali NicePass  

Zaleca się użycie 4-przyciskowego pilota zdalnego sterowania, aby pełna funkcjonalność została 

domyślnie przypisana do systemu (zob. tabela poniżej). 

 

Rysunek 16: Pilot 4-przyciskowy 

W tabeli poniżej przedstawiono, w jaki sposób przyciski pilota zostały przypisane fabrycznie. 

NAZWA 

PRZEJŚCIA 

PRZYCISK WYJŚCIA Opis 

Passage1 1 Silnik Nice T4 zbi.0 adr.3 Napęd Nice na magistrali BusT4 

Passage2 2 Silnik Nice T4 zbi.1 adr.3 Napęd Nice na magistrali BusT4 

Passage3 3 OUTPUT1 Wyjście przekaźnikowe 

Passage4 4 OUTPUT2 Wyjście przekaźnikowe 
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Wprowadzanie nowego pilota 

Centrala umożliwia dołączenie nowego pilota na różne sposoby, opisane poniżej: 

 

Tryb I: Można dodać „nowy” pilot zdalnego sterowania B mając do dyspozycji pilot A, będący pilotem 

„Master”. Procedura ta została opracowana w celu szybszego dodawania nowego pilota, jeśli instalator 

nie jest obecny na miejscu. Procedura dodawania pilota B jest następująca:  

• nacisnąć 3 razy pilot „Master” (A)  

• nacisnąć 3 razy nowy pilot (B)  

• nacisnąć 3 razy pilot „Master” (A)  

• nacisnąć 3 razy nowy pilot (B)  

 

Uwaga: cała operacja musi zostać zakończona w ciągu 30 sekund i wykonana w pobliżu automatyki 

(bramki), ponieważ odbiornik musi odczytać kody i zapisać je. 

 

Rysunek 17: Dodawanie nowego pilota do centrali NicePass Tryb I 

 

Tryb II: Procedura duplikowania pilota master wykonywana z dala od automatyki: 

- trzymać oba piloty blisko siebie, nowy (B do zapisania) i „Master” (A już zapisany); 

- na nowym pilocie (B) przytrzymać dowolny przycisk, aż zapali się dioda pilota „Master” (A) i zwolnić 

przycisk; 

- na pilocie „Master” (A) przytrzymać wciśnięty dowolny przycisk, aż zapali dioda nowego pilota. Zwolnić 

przycisk (dioda led gaśnie sygnalizując zakończenie procedury i przekazanie kodu aktywacyjnego). 

Zapoznać się z procedura „E - zapisywanie przy użyciu Kodu AKTYWACYJNEGO [między dwoma 

nadajnikami]”. 

 
Rysunek 18: Dodawanie nowego pilota do centrali NicePass Tryb II 

Uwaga: pilot master musi mieć oryginalny kod (fabryczny). 

 

 

Tryb III: Przy użyciu pada kierunkowego NicePass przejść do „Identifiers Section” i nacisnąć dowolny 

przycisk na pilocie. W tym przypadku centrala NicePass tworzy nowego użytkownika poprzez 
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skopiowanie danych użytkownika domyślnego zdefiniowanego wcześniej przez instalatora (użytkownik 

bez ograniczeń) i przypisuje kod pilota do nowo utworzonego użytkownika.   

 

Rysunek 19: Dodawanie nowego pilota do centrali NicePass Tryb III 

 

Tryb IV: Centrala NicePass i komputer PC muszą być połączone bezpośrednio poprzez port Ethernet. 

Następnie za pomocą przeglądarki internetowej należy otworzyć plik konfiguracyjny centrali NicePass i 

kliknąć na menu „Użytkownicy - Nowy użytkownik - Dodaj identyfikatory” (zob. odpowiedni punkt): po 

naciśnięciu przycisku na pilocie, kod zostanie wykryty przez centralę NicePass i przypisany do nowego 

użytkownika.   

 

Rysunek 20: Dodawanie nowego pilota do centrali NicePass Tryb IV 

 

Tryb V: Centrala NicePass oznaczona literą A musi być połączona z komputerem PC za pomocą portu 

USB. Ta centrala NicePass jest wykorzystywana po prostu jako odbiornik, centrala NicePass, z którą 

należy sparować pilot jest oznaczona B. Komputer PC, za pośrednictwem sieci Ethernet, będzie zatem 

połączony z centralą NicePass oznaczoną litera B. W menu „Identyfikatory - Dodawanie identyfikatorów” 

wybrać pole kodu i nacisnąć dowolny klawisz na pilocie: centrala oznaczona literą A odczyta kod pilota, 

ale automatycznie sparuje nowe hasło z centralą NicePass oznaczoną literą B.  

 

Rysunek 21: Dodawanie nowego pilota do centrali NicePass Tryb V 
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Uwagi  

(*) Wiegand jest interfejsem fizycznym szeroko rozpowszechnionym w świecie kontroli dostępu i 

standardem komunikacji jednokierunkowej stosowanym do łączenia z centralą NicePass produktów 

nieposiadających certyfikatu NICE. Każdy port wykorzystuje trzy przewody: wspólny przewód masowy 

oraz dwa przewody nadawczo-odbiorcze o nazwach DATA0 i DATA1.  

(**) Ethernet to protokół używany do łączenia urządzeń elektronicznych w sieć. Po podłączeniu 

przewodu RJ45 będzie można uzyskać dostęp NicePass za pośrednictwem przeglądarki internetowej (np. 

Internet Explorer, Firefox, itp.)  

(***) Adres IP to zestaw czterech liczb oddzielonych kropkami (na przykład 192.168.1.100) i określa 

jednoznaczny adres urządzenia podłączonego do sieci Ethernet.   

Jeśli chce się znaleźć adres IP własnego komputera Windows, należy skorzystać z okna wiersza poleceń 

(okno na czarnym tle). Aby do niego do przejść, należy otworzyć menu START, wpisać cmd w pasku 

wyszukiwania i nacisnąć przycisk Enter na klawiaturze. W oknie z czarnym tłem, które się pojawi, należy 

wpisać polecenie ipconfig, a następnie nacisnąć przycisk Enter na klawiaturze komputera. Adres IP 

własnego komputera to ten widoczny obok napisu Adres IPv4, na przykład 192.168.1.3. 

Aby zapobiec obecności w sieci urządzeń o tym samym adresie IP, należy przeprowadzić skanowanie 

adresów lub za pomocą polecenia cmd systemu Windows przeprowadzić ping na adres centrali, na 

przykład: odłączyć centralę NicePass od komputera PC, wpisać ping 192.168.1.100 (rysunek poniżej) i 

sprawdzić, czy nie odpowiada żadne urządzenie (utracone pakiety muszą wynosić 100%, tak jak to 

przedstawiono na rysunku). 
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Jeśli jakieś urządzenie w sieci zareaguje na polecenie ping (utracone pakiety =0), należy zmienić 

adrecentrali, wybierając wolny adres. 

  

UWAGA: jeśli centrala NicePass jest połączona z komputerem za pomocą kabla krosowego bez użycia 

routera, skonfigurować adres bramy sieciowej centrali NicePass na 0.0.0.0 za pomocą klawiatury 

lokalnej lub strony internetowej. 
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Dostęp do centrali NicePass przez sieć WEB 

Po połączeniu centrali NicePass z routerem lub bezpośrednio z komputerem PC (jak to przedstawiono na 

Rysunek 6 i Rysunek 7) należy otworzyć przeglądarkę internetową (na przykład Chrome, Explorer, Firefox, 

Opera, itp.) i wpisać w pasek adresu poniższy adres URL: „http://”, a następnie adres, który pojawia się na 

wyświetlaczu centrali NicePass (na przykład 169.254.182.221). W obu przypadkach wyświetlona zostanie 

następująca strona logowania: 

 

 

Rysunek 22: Strona logowania do centrali NicePass 

Zalogować się, korzystając z profilu administratora lub instalatora. 

Nazwy profili „installer” i „administrator” nie mogą zostać zmienione. 

• ID instalatora:  installer hasło: password 

• ID administratora:  administrator hasło: password 

Zaleca się zmienić hasło poprzez przejście do strony głównej i wybranie „Installer lub Administrator” oraz 

„Zmiana hasła”. 
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Rysunek 23: Link, z którego można uzyskać dostęp do zmiany hasła 

Po kliknięciu na link widoczny na Rysunek 23 otworzy się strona zarządzania hasłami (Rysunek 24). 

 

Rysunek 24: Okno zmiany hasła 

Jeśli strona nie otwiera się: 

• Sprawdzić, czy centrala NicePass jest włączona; 

• Sprawdzić połączenia między routerem a komputerem oraz centralą NicePass a routerem; 

• Sprawdzić konfigurację routera; 

• Jeżeli komputer jest podłączony bezpośrednio do centrali, należy upewnić się, że adres TCP/IPv4 

karty sieciowej komputera PC jest ustawiony na „ręczny”, że jest z tej samej „rodziny”, co centrala 

NicePass (czyli ma te same 3 początkowe numery) i ma tę samą maskę sieciową (255.255.255.0). 

Na przykład: Komputer PC 192.168.1.10; Centrala 192.168.1.100 i maska podsieci 

(255.255.255.0). 
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Strona główna 

Po wprowadzeniu danych uwierzytelniających logowania pojawi się strona główna, na której można 

uzyskać szereg przydatnych informacji. 

 

Rysunek 25: Strona główna Centrali Kontroli Dostępu 

 

1. Nagłówek Nice, który jest zawsze widoczny podczas programowania centrali, jest połączony ze 

stroną główną, więc za każdym razem, gdy kliknie się na słowo NICE, automatycznie powróci się 

do strony początkowej. W nagłówku widoczna są również data i godzina, które nie są jednak 

aktualnymi danymi, lecz po prostu zostały zapisane w centrali NicePass.  

2. Informacje na temat użytkowników aktywnych, nieaktywnych i użytkowników znajdujących się na 

miejscu.  

3. Informacje na temat ogólnej liczby dostępów, dostępów dozwolonych (Dostępy OK) i 

niedozwolonych (Dostępy KO). 

4. Wykres podsumowujący liczbę cotygodniowych dostępów do obszaru kontrolowanego przez 

centralę NicePass: udane próby dostępu w kolorze zielonym, odrzucone próby dostępu w kolorze 

czerwonym. 

5. Szczegółowa tabela z danymi osobowymi użytkowników, którzy mieli dostęp do obszaru 

kontrolowanego przez centralę NicePass, data i czas dostępu i użytego przejścia. 

6. Menu boczne zawierające ustawienia programowania centrali NicePass. To menu boczne będzie 

zawsze obecne podczas programowania. 

7. Link, za pomocą którego można uzyskać dostęp do ustawień ogólnych, gdzie można ustawić datę, 

godzinę i zaktualizować oprogramowanie firmware centrali NicePass. 

8. Link, za pomocą którego można uzyskać dostęp do ustawień, zmiany hasła i do dostępów do 

interfejsu web centrali NicePass oraz wylogować się (wyjście z sesji). 

1 

2 

3 

4 

5 9 

6 

8 

7 
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9. Tabela przedstawiające przejścia zdefiniowane w centrali NicePass. Dla każdego przejścia 

wyświetlany jest status (otwarte lub zamknięte), jeśli składa się ono z napędów Nice połączonych 

za pomocą magistrali busT4, oraz przycisk  umożliwiający wymuszone otwarcie przejścia. 
 

Poniżej przedstawiono możliwe statusy napędów:  

 otwarty lub częściowo otwarty; 

 zamknięty; 

 usterka lub niepodłączony; 

W przypadku, gdy na przejście nie składają się napędy Nice, lecz wyjście przekaźnikowe, status 

napędów nie jest wyświetlany (Rysunek 26). 

 

   

Rysunek 26: Status napędów 
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Ogólne 

Na stronie głównej centrali NicePass znajduje się rozwijane menu, które pozostaje zawsze widoczne i 

umożliwia łatwe zaprogramowanie centrali. Poszczególne sekcje tego menu - Ogólne, Pozwolenia i 

Ustawienia- zostaną szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji.  

Sekcja Ogólne umożliwia zdefiniowanie Stref, Budynków, Mieszkań, Użytkowników i Urządzeń; sekcja 

Pozwolenia zajmuje się określaniem ograniczeń i uprawnień dostępu użytkowników; w sekcji Ustawienia 

można zdefiniować przejścia i urządzenia, z których będą korzystać użytkownicy. 
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Struktury 

Menu Struktury centrali NicePass pozwala organizować użytkowników w struktury na różnych poziomach 

(Strefy-Budynki-Mieszkania). Zaleca się sporządzenie papierowej mapy, na której można by 

schematycznie umieścić mieszkania, budynki i strefy w celu uproszczenia programowania centrali 

NicePass i odpowiednio zorganizować rozmieszczenie użytkowników w strefie. 

Po przygotowaniu papierowej mapy i uporządkowaniu użytkowników wewnątrz budynków i mieszkań 

najlepiej jest rozpocząć programowanie centrali NicePass konfigurując najpierw strefy, a następnie 

budynki i mieszkania. 
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Strefa 

A. Tworzenie nowej strefy 

Hasło „Nowa strefa” w menu nie jest wyświetlane, jeśli nie przeprowadzono logowania przy użyciu profilu 

„administrator”. 

Aby utworzyć nową strefę, należy kliknąć w menu bocznym na „Struktury Nowa strefa”. Należy 

obowiązkowo wypełnić wszystkie pola. 

 

Rysunek 27: Menu do tworzenia nowej strefy 

1. Nazwa: Wprowadzić nazwę strefy. 

2. Kod: Kod strefy jest nadawany automatycznie przez centralę NicePass; 

3. Włączona funkcja Anti pass-back: Rozwijane menu do włączania i wyłączania funkcji Anti pass-

back: przestrzennej, czasowej lub obu. 

Kliknąć na zielony przycisk Potwierdź, aby wprowadzić nową Strefę do centrali NicePass lub na 

granatowy przycisk Anuluj zmiany, aby usunąć dane z wszystkich pól na stronie. 

Czasowa funkcja antipassback uniemożliwia przejście w tym samym kierunku ruchu przy użyciu tego 

samego identyfikatora, jeżeli nie upłynął określony czas, który można zaprogramować. 

Przestrzenna funkcja antipassback uniemożliwia wejście użytkownika, jeśli jest on już obecny w 

danej strefie.  

W każdym przypadku wyjście z kontrolowanej strefy jest zawsze dozwolone. 
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B. Lista stref 

Aby wyświetlić listę Stref, należy kliknąć w menu bocznym na „Struktury  Lista stref”.  

 

Rysunek 28: Lista stref zapisanych w centrali NicePass 

W tej sekcji można wyświetlić listę aktywnych stref, nazwę strefy i jej kod, włączone funkcje Anti-Pass-

back i czas oczekiwania, jeśli została włączona czasowa funkcja Anti-pass-back, a także kalendarz 

przypisany do każdej strefy. Jeśli strefa jest aktywna, w odpowiadającym jej wierszu w kolumnie 

„Aktywny” będzie widoczny znak , jeśli strefa nie jest aktywna, widoczny będzie symbol ; stan strefy 

można łatwo zmienić z aktywnego na nieaktywny i odwrotnie, klikając na wyświetlany znak. Jeśli dana 

strefa podlega ograniczeniom, pojawi się symbol .  

 

C. Dane szczegółowe strefy 

Po kliknięciu na symbol „i” zostają wyświetlone szczegółowe dane na temat strefy (Rysunek 29). W tej 

sekcji można usuwać, resetować lub aktualizować dane dotyczące strefy, a przede wszystkim wyświetlać 

przypisane do niej budynki.  
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Rysunek 29: Dane szczegółowe strefy 

Aby ułatwić konfigurację, w centrali NicePass utworzono strefę „Domyślną”. 
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Budynek 

A. Tworzenie nowego budynku 

Hasło „Nowy budynek” w menu nie jest wyświetlane, jeśli nie przeprowadzono logowania przy użyciu 

profilu „administrator”. 

Aby utworzyć nowy budynek, należy kliknąć w menu bocznym na „Struktury  Nowy budynek”. Pola 

obowiązkowe są oznaczone gwiazdką i muszą zostać wypełnione. Zaleca się jednak wypełnienie 

wszystkich pól w celu łatwiejszego odróżniania wszystkich budynków znajdujących się w kontrolowanej 

strefie. 

 

Rysunek 30: Menu do tworzenia nowego budynku 

Strefa: Rozwijane menu, które pozwala przypisać budynek do wcześniej zdefiniowanej strefy. Jeśli nie 

utworzono nowej strefy, budynek zostanie przypisany do strefy „Domyślnej”. 

Nazwa: Wprowadzić nazwę budynku. 

Kod: Kod budynku jest nadawany automatycznie przez centralę NicePass. 

Pola nieobowiązkowe to dane, które określają położenie geograficzne budynku (telefon, adres, miasto, 

prowincja, itp.) i które, jak wspomniano powyżej, pozwalają odróżnić go od innych budynków w tej samej 

strefie.  

Aby wprowadzić dane budynku do centrali NicePass, kliknąć na przycisk Potwierdź; aby usunąć dane z 

wszystkich pól kliknąć na Anuluj zmiany.  
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B. Lista budynków 

Aby wyświetlić listę zdefiniowanych budynków, należy kliknąć w menu bocznym na „Struktury  Lista 

budynków”. 

 

Rysunek 31: Lista budynków zapisanych w centrali NicePass 

W tej sekcji zamieszczono listę budynków, które zostały utworzone w poprzedniej sekcji, z podziałem na 

nazwę, kod, telefon i strefę, do której budynek został przypisany. Przedostatnia kolumna informuje, czy 

budynek jest aktywny: można zmienić status każdego budynku (z aktywnego na nieaktywny i odwrotnie) 

klikając na odpowiedni znak graficzny. 

 

C. Dane szczegółowe budynku 

Po kliknięciu na symbol „i” w ostatniej kolumnie, zostają wyświetlone szczegółowe dane na temat budynku 

(Rysunek 32). W tej sekcji można usunąć lub zaktualizować dane budynku i wyświetlać listę przypisanych 

do niego mieszkań. Po kliknięciu na symbol „i” każdego mieszkania, zostają wyświetlone szczegółowe 

dane na jego temat oraz przypisani do niego użytkownicy. 
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Rysunek 32: Dane szczegółowe budynku 

Aby ułatwić konfigurację, utworzono budynek „Domyślny”. 
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Mieszkanie 

A. Tworzenie nowego mieszkania 

Hasło „Nowe mieszkanie” w menu nie jest wyświetlane, jeśli nie przeprowadzono logowania przy użyciu 

profilu „administrator”. 

Aby utworzyć nowe mieszkanie, należy kliknąć w menu bocznym na „Struktury  Nowe mieszkanie”. 

Pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione, aby dane mieszkania mogły zostać zapisane w centrali 

NicePass. 

 

Rysunek 33: Menu do tworzenia nowego mieszkania 

Budynek:Rozwijane menu, które pozwala określić budynek, w którym znajduje się mieszkanie. Jeśli żaden 

budynek nie został uprzednio zdefiniowany, mieszkanie zostanie przypisane do budynku „Domyślnego”. 

Nazwa: Wprowadzić nazwę mieszkania; 

Kod:Kod mieszkania jest nadawany automatycznie przez centralę NicePass; 

Piętro: Podać piętro, na którym znajduje się mieszkanie.  

Na koniec, aby wprowadzić dane do centrali NicePass, należy nacisnąć zielony przycisk Potwierdź, aby 

usunąć dane z wszystkich pól kliknąć na Anuluj zmiany.  

 

B. Lista mieszkań 

Aby wyświetlić listę zdefiniowanych mieszkań, należy kliknąć w menu bocznym na „Struktury  Lista 

mieszkań”. W tej sekcji można wyświetlić nazwę mieszkania, kod, piętro, budynek, do którego należy 

mieszkanie, oraz status (aktywny lub nieaktywny).  
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Rysunek 34: Lista mieszkań zapisanych w centrali NicePass 

 

C. Dane szczegółowe mieszkania 

Po kliknięciu na symbol „i” zostają wyświetlone szczegółowe dane na temat mieszkania. W tej sekcji 

możesz aktualizować, usuwać lub resetować dane mieszkania i wyświetlać lokatorów przypisanych do 

wybranego mieszkania.  

Aby ułatwić konfigurację, utworzono mieszkanie „Domyślne”. 

 
Rysunek 35: Dane szczegółowe mieszkania 
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Grupy 

Menu boczne przedstawione na Rysunek 36 pozwala uporządkować w grupach użytkowników obecnych 

w systemie. Zamiast nadawać, edytować lub usuwać uprawnienia dostępu osobno dla każdego 

użytkownika, można używać grup do organizowania uprawnień i kalendarzy. Można na przykład utworzyć 

grupę, aby tylko nieliczni użytkownicy mieli dostęp do określonej strefy lub mogli korzystać z określonego 

wejścia. Należy pamiętać, że każdy użytkownik może należeć do więcej niż jednej grupy. 

Ustawień grupy dokonuje się według potrzeb co najmniej dwóch użytkowników: zaleca się najpierw 

zaplanować, którzy użytkownicy potrzebują tych samych ustawień, aby utworzyć kilka grup 

odpowiadających rzeczywistym potrzebom kontrolowanej strefy.  

 

A. Tworzenie nowej grupy 

Aby utworzyć nową grupę należy kliknąć w menu bocznym na „Grupy  Nowa grupa”. Należy 

obowiązkowo wypełnić wszystkie pola. 

 

Rysunek 36: Menu do tworzenia nowej grupy 

1. Kalendarz: Rozwijane menu, które służy do przypisania kalendarz do grupy. Jeśli żaden kalendarz 

nie został uprzednio zdefiniowany, do tworzonej grupy zostanie automatycznie przypisany 

domyślny kalendarz „Allowed 24/7”, który umożliwia dostęp do strefy kontrolowanej przez 

centralę NicePass bez jakichkolwiek ograniczeń związanych z poszczególnymi dniami lub 

godzinami. 

2. Nazwa: Wprowadzić nazwę grupy. 

3. Kod: Kod grupy został automatycznie przypisany przez centralę NicePass, ale może zostać 

zmieniony. 

4. Wyłącz Anti Passback: Rozwijane menu, które umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji anti-

passback. 
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Kliknąć na przycisk Potwierdź, aby wprowadzić dane do centrali NicePass, Anuluj zmiany, aby usunąć 

dane z wszystkich pól.  

 

B. Lista grup 

Po kliknięciu na „Lista grup” można wyświetlić listę grup zdefiniowanych w systemie oraz najważniejsze 

informacje związane z każdą z nich. W szczególności, jak przedstawiono na Rysunek 37, w tej sekcji można 

sprawdzić, czy grupa jest aktywna, jaki kalendarz został do niej przypisany, jej nazwę, kod referencyjny i 

czy funkcja anti-passback jest włączona. Status każdej grupy można zmienić na aktywny lub nieaktywny 

po prostu klikając na odpowiednią ikonę (symbol parafki lub znak zapytania).  

 

Rysunek 37: Lista grup zapisanych w centrali NicePass 

 

C. Dane szczegółowe grupy 

Po kliknięciu na symbol „i” w ostatniej kolumnie, zostają wyświetlone szczegółowe dane na temat każdej 

grupy (Rysunek 38). Okno to, oprócz możliwości kasowania i aktualizacji danych wprowadzonych w celu 

zdefiniowania grupy, pokazuje wszystkich użytkowników przypisanych do danej grupy; po ponownym 

kliknięciu na symbol „i” każdego użytkownika, można wyświetlić szczegółowe dane użytkownika wraz z 

przypisanymi do niego identyfikatorami i mieszkaniami.  



NicePass - Grupy 

Strona 35 z 103 

 

Rysunek 38: Dane szczegółowe grupy 

Aby ułatwić konfigurację, utworzono grupę „Domyślną”, do której przypisano kalendarz „Allowed 24/7”, 

bez jakichkolwiek ograniczeń związanych z poszczególnymi dniami lub godzinami. 
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Użytkownicy 

Za pomocą menu Użytkownicy można dodawać, edytować i usuwać użytkowników.  

 

A. Tworzenie nowego użytkownika 

Aby dodać nowego użytkownika, należy kliknąć w menu bocznym na „Użytkownicy  Nowy 

użytkownik”. 

 

   
Rysunek 39: Menu do dodawania nowego użytkownika 

Nowego użytkownika można utworzyć klonując działania przypisane do użytkownika modelowego, 

wybierając jednego z użytkowników z listy „Użytkownik modelowy”. W takim przypadku system 

umożliwi utworzenie nowego identyfikatora lub wybranie z listy nieprzypisanych identyfikatorów, a 

następnie automatycznie zaproponuje działania w menu „powiązania”. Procedura zostanie wyjaśniona w 

sekcji „Użytkownik modelowy”. 
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 Rysunek 40: Menu do dodawania nowego użytkownika 

 

Możliwe jest utworzenie większej ilości użytkowników należących do tego samego mieszkania poprzez 

naciśnięcie przycisku „+”: automatycznie zostanie otwarta nowa zakładka, która będzie zawierała nowego 

użytkownika o tym samym nazwisku, imieniu, grupie i mieszkaniu, co poprzedni. Wszystkie te pola można 

jednak ponownie edytować (Rysunek 40). 

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*) i muszą zostać wypełnione.  

1. Nazwisko i imię użytkownika; 

2. Dane osobowe na które składają się dodatkowe dane osobowe użytkownika (dane te nie są 

obowiązkowe). 

3. Grupa: rozwijane menu, które służy do przypisania użytkownika do którejś z grup. Jeśli grupa nie 

zostanie określona, użytkownik zostanie automatycznie przypisany do grupy domyślnej. Należy 

jednak pamiętać, że użytkownik może należeć do kilku grup: w tym przypadku system umożliwia 

wielokrotny wybór. 

4. Mieszkanie: rozwijane menu, które służy do przypisania użytkownika do jednego lub kilku 

mieszkań. 
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5. Dodaj identyfikatory: Sekcja, która umożliwia przypisanie użytkownikowi identyfikatora.  

 

a) „Wprowadź nowy Id”; 

Po kliknięciu na „Wprowadź nowy Id.” wprowadza się nowy identyfikator, a następnie 

przypisuje się go do tworzonego użytkownika. 

 

 

Rysunek 41: Menu do dodawania identyfikatora. 

Procedura, którą należy wykonać, aby wprowadzić nowy pilot Nice, jest następująca: 

▪ wybrać typ pilota, który ma zostać zarejestrowany (Pilot 1-, 2-, 4-przyciskowy) 

▪ wybrać opcję Radio wewnętrzne, aby aktywować tryb wczytywania. (Należy wybrać 

Radio wewnętrzne, jeśli pilot jest produktem Nice, dzięki czemu zostanie on 

wczytany przez wewnętrzny czytnik centrali NicePass). 

▪ Nacisnąć dowolny przycisk na pilocie, tak aby w polach „Nazwa” i „Kod” pojawiła 

się nazwa pilota i kod, jakie zostały mu nadane fabrycznie, a następnie nacisnąć 

Potwierdź (pola te można edytować). Zob. Rysunek 42. 

Pola „Nazwa” i „Kod” mogą zostać zmienione, jednak pole „Kod” musi pozostać 

numeryczne: jeśli zostaną wprowadzone litery, system zasygnalizuje błąd!  

 

Pole „Opis” nie jest obowiązkowe, ale może służyć jako miejsce na notatki lub opisy, np. 

informacje na temat tego, które przejście lub bramę może otworzyć pilot lub czy 

identyfikator jest powiązany z napędem obsługującym standard Wiegand. 

Aby powrócić na stronę „Nowy użytkownik” z Rysunek 39 wystarczy kliknąć w dowolne 

miejsce na ekranie. 
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Rysunek 42: Menu do dodawania nowego pilota Nice. 

Po kliknięciu na granatowy przycisk Anuluj zmiany, pola „Nazwa” i „Kod” zostaną 

opróżnione, zaś po kliknięciu na zielony przycisk Potwierdź, otworzy się zakładka „Przypisz 

działania” (Rysunek 43), która pozwala przypisać nowy identyfikator do użytkownika i 

określić działania, które może on wykonywać. Typ pilota (na przykład 4-przyciskowy) 

zostanie automatycznie rozpoznany przez centralę NicePass natomiast istotne będzie 

określenie, jakie przejścia identyfikator będzie otwierał i w jakie dni. W sekcjach 

„Począwszy od i Obowiązuje do dnia” będzie można ustawić ograniczenia czasowe, zaś w 

umieszczonych poniżej rozwijanych menu, przedstawionych na Rysunek 43 i Rysunek 44, 

będzie można wybrać działanie (otwarcie, otwarcie częściowe, zamknięcie) i przejście 

(Passage 1, Passage 2). Na koniec, za pomocą zielonego przycisku Zastosuj, identyfikator 

zostania przypisany do użytkownika.  

 

 

Rysunek 43: Menu do przypisywania działań otwierania i zamykania do przycisków pilota. 
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Rysunek 44: Menu do przypisywania otwieranych i zamykanych przejść do przycisków pilota. 

Możliwe jest kontrolowanie więcej niż jednego przejścia za pomocą tego samego 

identyfikatora. 

Po kliknięciu na symbol „+” (wskazany na Rysunek 45), zostaje dodany nowy wiersz, 

umożliwiając przypisanie kolejnego działania.  

 

 

Rysunek 45: Menu do przypisywania większej liczby działań do przycisków pilota. 
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Procedura, jaką należy przeprowadzić, jeśli identyfikator jest typu Wiegand, jest 

następująca: 

▪ wybrać typ RFId; 

▪ Opcja „Czytnik” włącza się automatycznie, podświetlając się na zielono 

(identyfikator RFId jest wczytywany tylko przez zewnętrzny czytnik podłączony do 

portów Wiegand). 

▪ Zbliżyć tag do zewnętrznego czytnika Wiegand tak aby w polach „Nazwa” i „Kod” 

pojawiły się, jak na Rysunek 46, nazwa i kod przypisane fabrycznie, a następnie 

nacisnąć Potwierdź (pola te można edytować). Po naciśnięciu przycisku Potwierdź, 

otworzy się okno z komunikatem: „Proszę potwierdzić wprowadzony przed chwilą 

identyfikator, powtarzając to samo działanie w identyczny sposób”: należy wówczas 

ponownie zbliżyć ten sam tag do czytnika Wiegand (Rysunek 47). 

▪ Nacisnąć przycisk potwierdzenia, aby przejść do okna Powiązań (Rysunek 48), w 

którym, tak jak i wcześniej, można ustawić ograniczenia czasowe identyfikatora oraz 

ustalić, jakie przejście będzie mógł otwierać i zamykać. 

 

 

Rysunek 46: Karta umożliwiająca wczytanie tworzonego identyfikatora. 
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Rysunek 47: Karta umożliwiająca wczytanie tworzonego identyfikatora. 

 

 

 

Rysunek 48: Karta umożliwiająca przypisanie działań do tworzonego identyfikatora. 

Możliwe jest kontrolowanie więcej niż jednego przejścia za pomocą tego samego 

identyfikatora. 

Po kliknięciu na symbol „ ” (wskazany na Rysunek 49),zostaje dodany nowy wiersz, który 

umożliwia przypisanie nowego działania; natomiast aby usunąć dodatkowy wiersza, należy 

kliknąć na „ ” 
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Rysunek 49: Karta umożliwiająca przypisanie większą liczbę działań do tworzonego identyfikatora. 

 

Aby przypisać inny identyfikator temu samemu użytkownikowi, należy powtórzyć 

procedurę opisaną od Rysunek 41 do Rysunek 49. Wszystkie identyfikatory przypisane 

użytkownikowi pojawią się w sekcji „Przypisane identyfikatory” przedstawionej na 

Rysunek 50. 

 

 
Rysunek 50: Identyfikatory przypisane do użytkownika na stronie tworzenia nowego użytkownika 

 

b) „Wyszukaj istniejący Id.” 

W tej sekcji można przypisać wcześniej utworzony identyfikator do tworzonego 

użytkownika. Po kliknięciu na „Wyszukaj istniejący Id”, wyświetla się okno „Istniejące 

identyfikatory” (Rysunek 51). w którym zamieszczona jest lista wszystkich utworzonych 

wcześniej, ale jeszcze nie przypisanych identyfikatorów: Informacje, które można uzyskać, 
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to Nazwa, Opis, Kod identyfikatora, Typ, przypisane przyciski oraz datę dodatnia 

identyfikatora do centrali NicePass. Po kliknięciu na nagłówek każdej kolumny można 

zmienić kolejność na liście istniejących identyfikatorów.  

 

Po kliknięciu na symbol „+” w każdym wierszu (wskazany na Rysunek 51), otwiera się okno 

„Przypisz działania” (takie samo, jak to przedstawione na Rysunek 43), które umożliwia 

edycję działań przypisanych do wybranego identyfikatora.  

 

 

Rysunek 51: Przykład menu listy istniejących identyfikatorów 

 

Aby wprowadzić innego użytkownika należącego do tej samej rodziny co nowo utworzony użytkownik, 

konieczne jest powrót do menu przedstawionego naRysunek 39 i kliknięcie „ ”; żeby usunąć całkowicie 

wprowadzanie użytkownika, należy kliknąć na „ ”. 
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B. Tworzenie nowego użytkownika na podstawie użytkownika modelowego 

Aby przyspieszyć procedurę tworzenia nowego użytkownika można sklonować działania przypisane do 

użytkownika modelowego. Każdy użytkownik może zostać skonfigurowany jako „użytkownik 

modelowy”. W tym celu należy przejść do sekcji „dane szczegółowe modelu” i wybrać TAK w polu 

„użytkownik używany jako model”. 

Informacje na temat tworzenia użytkownika modelowego można znaleźć w rozdziale „  
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 stawienia użytkownika modelowego” (Rysunek 53)  

W poniższym przykładzie utworzono użytkownika modelowego z przypisanymi dwoma identyfikatorami:  

- RFId przypisany do przejścia numer 1; 

- Pilot 4-przyciskowy do przejść 1,2,3 i 4 przypisanych odpowiednio do przycisków 1,2,3 i 4; 

 
Rysunek 52: Przykładowe menu danych szczegółowych użytkownika modelowego 

Do tworzenia nowego użytkownika przechodzi się przy użyciu procedury opisanej w sekcji „Nowy 

użytkownik”, wybierając w polu użytkownika template z proponowanej listy. Po wprowadzeniu danych 

osobowych, należy kliknąć na „Wprowadź nowy Id.” (Rysunek 53) 

 

 
Rysunek 53: Przykładowe menu listy danych szczegółowych użytkownika modelowego 

Procedura jest taka sama jak ta, którą opisano przy wprowadzaniu nowego identyfikatora, z tą różnicą, że 

należy wybrać ten sam typ identyfikatora należący do użytkownika modelowego. 
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W przykładzie użytkownikowi modelowemu przypisano pilota z 4 przyciskami. Przyciski pilota przypisano 

odpowiednio 4 pierwszym przejściom, a identyfikator RFId przypisano do przejścia 1. Następnie 

przechodzi się do wczytania pilota i klika na „Potwierdź”. (Rysunek 54) 

 
Rysunek 54: Przykład nowego identyfikatora 

System proponuje te same powiązania, jakie posiada identyfikator przypisany do użytkownika 

modelowego. W przykładzie zaproponowano przyciski 1,2,3 i 4 przypisane do przejść 1,2,3 i 4. Zakończyć 

naciskając przycisk „potwierdź” (Rysunek 55). W przypadku wybrania pilota z mniejszą liczbą przycisków 

niż liczba przycisków przypisana użytkownikowi modelowemu, zostaną zaproponowane powiązania 

ograniczone do liczby przycisków nowego pilota. 

 
Rysunek 55: Przykład powiązań proponowanych dla nowego identyfikatora 

Analogiczna procedura jest stosowana w przypadku wprowadzania nowego identyfikatora RFID. 

Wybrać typ identyfikatora „RFId”, wczytać za pomocą czytnika zewnętrznego lub wprowadzić kod z 

klawiatury i potwierdzić naciskając przycisk „Potwierdź”. (Rysunek 56) 
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Rysunek 56: Przykład nowego identyfikatora 

System proponuje te same powiązania, jakie posiada identyfikator przypisany do użytkownika 

modelowego. Tak, jak w przypadku tworzenia nowego pilota, zostają zaproponowane powiązania 

przypisane do użytkownika modelowego. Zakończyć naciskając przycisk „Potwierdź”. W przykładzie 

zostaje zaproponowane tylko jedno działanie. (Rysunek 57) 

 
Rysunek 57: Przykład powiązań proponowanych dla nowego identyfikatora 

C. Lista użytkowników 

Po kliknięciu na „Lista użytkowników” (Rysunek 58) można wyświetlić listę użytkowników z 

najważniejszymi danymi, identyfikatory przypisane do użytkownika oraz informacje na temat każdego z 

nich. Jeżeli do tego samego użytkownika przypisano więcej niż jeden identyfikator, jest on wyświetlany w 

drugiej kolumnie „identyfikator”. Można również usunąć użytkownika, wybierając wiersz odpowiadający 

temu użytkownikowi i klikając przycisk Usuń. Aby usunąć kilku użytkowników, należy ich wybrać i 

nacisnąć przycisk Usuń.  
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Rysunek 58: Lista użytkowników zapisanych w centrali NicePass 

Aby usunąć jednego lub więcej użytkowników z listy, należy kliknąć na wiersz i nacisnąć przycisk „Usuń”. 

(Rysunek 59) 

 

Rysunek 59: Wybieranie użytkowników do usunięcia 

Aby usunąć większą liczbę użytkowników, zaleca się zastosować filtr selekcyjny , a następnie usunąć 

poprzez naciśniecie przycisku „Usuń”. Przycisk „Usuń” umożliwia wykasowanie maksymalnie do 100 

użytkowników.  
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Rysunek 60: Filtr użytkowników 

Można użyć znaku specjalnego „*”, aby znaleźć wybranych użytkowników, wprowadzając ograniczoną 

liczbę znaków. Znak specjalny można wstawić przed i po tekście, na przykład: User* lub *ser*. 

 

Rysunek 61: Lista użytkowników do usunięcia 

Po zastosowaniu filtra użytkownicy mogą być usuwani w blokach do 100 użytkowników jednocześnie. 
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Rysunek 62: Lista użytkowników do usunięcia po zastosowaniu filtra 

 

D. Dane szczegółowe użytkownika 

Po kliknięciu na „i” w ostatniej kolumnie, otwiera się okno „Dane szczegółowe użytkownika”, w którym 

wyświetlane są dane użytkownika i przypisane do niego identyfikatory i mieszkania. Ponadto system 

umożliwia przypisanie jednego lub więcej identyfikatorów do użytkownika, którego dane są przeglądane, 

poprzez kliknięcie na ikonę  (Rysunek 63). 

 

Rysunek 63: Dane szczegółowe użytkownika 
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Przycisk „Zmień mieszkanie” umożliwia ponowne przypisanie mieszkania do jednego lub większej liczby 

użytkowników bez potrzeby przeprowadzania tej czynności osobno dla każdego z nich. Czynność tę można 

przeprowadzić po dokonaniu wyboru bezpośredniego lub wykorzystaniu filtra do wyszukania 

użytkowników. (Rysunek 64). 

 

Rysunek 64: Lista użytkowników zapisanych w centrali kontroli dostępu 

 

 

Rysunek 65: Zmiana mieszkania 
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E. Ustawienia użytkownika modelowego 

Centrala NicePass pozwala ustawić jednego lub więcej użytkowników jako model, na podstawie którego 

można sklonować uprzednio ustawione powiązania, w celu szybszego tworzenia nowych użytkowników 

lub zaimportowania pliku csv. 

W tym celu należy utworzyć lub skonfigurować użytkownika domyślnego, przypisać mu identyfikator(y) 

za pomocą „Danych szczegółowych użytkownika”, kliknąć na pole „użytkownik używany jako model”. 

Jeśli wybierze się „Tak”, użytkownik zostanie skonfigurowany jako model (Rysunek 66). 

 

 

  

Rysunek 66: Użytkownik modelowy 
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F. Importowanie użytkowników 

Po kliknięciu na „Importowanie użytkowników” (Rysunek 67) można zaimportować do centrali NicePass 

wcześniej określoną listę użytkowników. Oznacza to, że nie ma potrzeby ręcznego wykonywania całej 

procedury importu, ponieważ centrala NicePass przeprowadzi ją automatycznie. Plik do zaimportowania 

musi mieć rozszerzenie „.csv” i być zgodny z szablonem wymaganym przez centralę Nice (**). 

 

Rysunek 67: Importowanie użytkowników z wcześniej wypełnionego pliku 

Po wypełnieniu pliku, należy go przeciągnąć do środka ramki lub kliknąć na wnętrze ramki, a następnie 

wybrać plik z komputera.  

„Importowanie użytkowników” umożliwia przypisanie zaimportowanych użytkowników do grupy lub 

mieszkania, dlatego użytkownicy, których chce się wprowadzić do pliku „.csv” muszą należeć do tej samej 

grupy lub do tego samego mieszkania. Opis grup i mieszkań zostanie przedstawiony w kolejnych punktach. 

Jeśli nie dokona się wyboru, użytkownicy zostaną automatycznie przypisani do domyślnej grupy i 

mieszkania. 

Zaleca się początkowo przypisać wszystkich zaimportowanych użytkowników do „domyślnego” 

mieszkania, a dopiero następnie przypisać każdego użytkownika indywidualnie do mieszkania (jeśli je 

wcześniej utworzono).  
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Uwagi  

(**) Format pliku CSV jest następujący:  

name;surname;gender;dateOfBirth;email;phone;address;city;cap;province;country 

Przykład: 

Mario;Rossi;M;2017-01-01;mario@email.it;+393334567890;Via Callalta, 

1;Oderzo;31046;Treviso;Włochy 

Każdy wiersz musi być sformatowany dokładnie tak, jak w przykładzie powyżej: każde słowo musi być 

oddzielone znakiem graficznym „;” bez spacji. Kolumny „name”, „surname” i „gender” są obowiązkowe 

i nie mogą być pozostawione puste; pozostałe natomiast są opcjonalne. Użycie znaku graficznego „;” w 

obrębie pól jest niedozwolone. 
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Identyfikacja 

Wprowadzanie nowego identyfikatora do centrali NicePass może zostać przeprowadzone nie tylko z Menu 

Użytkownicy, ale również Menu Identyfikator. W niniejszym rozdziale opisano szczegółowo procedury 

dodawania nowych identyfikatorów i zarządzania nimi. 

 

A. Tworzenie nowego identyfikatora 

Należy kliknąć na „Identyfikacja  Dodawanie identyfikatorów” i wypełnić pola przedstawione na 

Rysunek 68; również w tym przypadku pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.  

 

Rysunek 68: Menu do wprowadzania nowego identyfikatora 

Aby wprowadzić nowy identyfikator, należy wybrać rodzaj pilota i tryb wczytywania pilota. Centrala 

NicePass ma możliwość odbierania kodów z pilotów lub kart RFID w dwóch trybach: 

• Czytnik: Odczyt przez urządzenia zewnętrzne; 

• Radio wewnętrzne: Odczyt przez radio wewnętrzne. 

Natomiast opcja Sekwencja może być używana jako alternatywa dla Radia wewnętrznego i umożliwia 

odczytywanie i automatyczne wczytywanie kodu pilota bez konieczności klikania za każdym razem na 

przycisk Potwierdź. 

Procedura, którą należy wykonać, aby wprowadzić nowy pilot Nice, jest podobna do tej, którą opisano w 

rozdziale „Użytkownicy”: 

▪ wybrać typ pilota, który ma zostać zarejestrowany (Pilot 1-, 2-, 4-przyciskowy); 

▪ kliknąć na przycisk Radio wewnętrzne; 

▪ nacisnąć dowolny przycisk na pilocie, tak aby w polach „Nazwa” i „Kod” pojawiła się nazwa pilota 

i kod, jakie zostały mu nadane fabrycznie.  
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▪ kliknąć na zielony przycisk Potwierdź. Jeśli wybierze się także opcję Sekwencja nie będzie 

konieczne naciśniecie za każdym razem na przycisk Potwierdź, gdyż pilot będzie wczytywany 

automatycznie.  

Procedura, którą należy wykonać, aby wprowadzić nowy napęd typu Wiegand, jest następująca: 

▪ wybrać typ RFId; 

▪ kliknąć na przycisk Czytnik; 

▪ nacisnąć przycisk napędu Wiegand i wypełnić ręcznie pola „Nazwa” i „Kod”; 

▪ kliknąć na zielony przycisk Potwierdź; 

▪ Nacisnąć ponownie przycisk napędu, aby umożliwić centrali NicePass wczytanie go. 

B. Import archiwum csv 

Innym sposobem wprowadzenia identyfikatorów, jest załadowania pliku do centrali NicePass, dzięki 

czemu nie trzeba wprowadzać każdego identyfikatora pojedynczo; format jaki musi mieć plik to archiwum 

zapisane z rozszerzeniem csv lub plik z rozszerzeniem „.oxi” wygenerowany przez program 

„NiceOBoxDesktop”. Aby wprowadzić file do centrali NicePass należy kliknąć na okno na ekranie i 

załączyć plik lub przeciągnąć plik do okna, po wcześniejszym wybraniu ewentualnego użytkownika 

modelowego.  

Jeśli chce się zaimportować archiwum csv lub oxi, najlepiej jest wygenerować użytkownika „modelowego 

lub template”, który ma skonfigurowane powiązania, tak aby działania zostały automatycznie przypisane 

do identyfikatorów wyznaczonych dla nowo zaimportowanych użytkowników. Informacje na temat 

utworzenia takie użytkownika zawarto w rozdziale „Nowy użytkownik modelowy”.   

 

Rysunek 69: Menu do importowania nowego identyfikatora 
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Uwagi  

Format pliku CSV jest następujący:  

Code;Rnd;NameID;Description;WiegandCode;name;surname 

Poniżej przedstawiono znaczenie poszczególnych pól: 

Code= Kod pilota; 

Rnd= określenie wartości Rnd. Pole nie jest obowiązkowe, ponieważ system jest w stanie zsynchronizować 

się z wartością odczytaną przez odbiorniki OXI lub OX4T. 

NameID= Nazwa identyfikatora (pilota lub urządzenia RFId), która pojawia się w kolumnie „Nazwa” na 

listach pilotów i identyfikatorów. 

Description= Opis identyfikatora (pilota lub urządzenia RFId), który pojawia się w kolumnie „Opis” na 

listach pilotów i identyfikatorów. Jeśli w polu „Opis” nie zostanie określona nazwa, system przypisze 

automatycznie progresywną nazwę.  

WiegandCode= Kod identyfikatora RFId odczytany przez porty Wiegand. 

name= user name. 

surname= user surname. 

Przykład: 

Kod pilota obejmujący Rnd i kod RFId 

1001;501;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1 

Kod pilota bez Rnd i z kodem RFId 

1001;;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1 

Kod pilota bez Rnd i bez kodu RFId 

1001;;Reserve1;Reserve1;;User1;User1 

Kod RFId 

;;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1 

Każdy wiersz musi być napisany dokładnie tak, jak w przykładzie powyżej: każde słowo musi być 

oddzielone znakiem graficznym „;” bez spacji. Kolumny „name” i „surname” są obowiązkowe i nie mogą 

być pozostawione puste; pozostałe natomiast są opcjonalne. Użycie znaku graficznego „;” w obrębie pól 

jest niedozwolone. 
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Rysunek 70: Menu do importowania archiwum użytkowników csv 

 

Na czas trwania operacji importu archiwum .csv będzie wyświetlany komunikat „Proszę czekać na 

zakończenie operacji importu”. Operacja importu jest długotrwała i zależy od ilości kodów. Podczas jej 

wykonywania nie należy przeprowadzać innych operacji wprowadzania danych. Jeśli z jakiegoś powodu 

opuści się stronę, gdy proces importowania jest aktywny, wyświetlana jest ikona , która informuje, że 

system jest zajęty (Rysunek 71). 

 

Rysunek 71: System zajęty wykonywaniem operacji importu 

 

  



NicePass - Identyfikacja 

Strona 60 z 103 

C. Generowanie identyfikatorów 

Po kliknięciu na „Identyfikacja  Tworzenie pilotów” otwiera się sekcja, w której można wygenerować 

sekwencję pilotów. Piloty można przypisać do nowych lub do wcześniej utworzonych użytkowników. 

Celem tej sekcji jest umożliwienie tworzenie pilotów, które będą przechowywane i używane wówczas, 

gdy centrala NicePass będzie offline. W oknie „Generowanie identyfikatorów” na Rysunek 72, oprócz 

typu pilota, nazwy i krótkiego opisu, należy wprowadzić Kod startowy, Liczbę kodów do wygenerowania 

oraz Skok (Step) (pola obowiązkowe). Procedura ta umożliwia utworzenie sekwencji pilotów, które będą 

automatycznie przypisywane do nowych użytkowników. Zaleca się wprowadzić dane w pola „Imię” i 

„Nazwisko”, ale jeśli zostawi je się puste, zostanie utworzona sekwencja nazw rozpoczynająca się od 

„Generated”. 

Podobnie jak w przypadku procedur dołączania nowego pilota z klawiatury lokalnej, system automatycznie 

przypisuje nowo utworzone piloty do nowych użytkowników, stosując powiązania uprzednio ustawione 

dla użytkownika domyślnego. 

Identyfikatory utworzone za pomocą tej procedury zostaną wyświetlone w sekcji „Przypisane piloty” i będą 

dostępne dla administratora, który będzie mógł przekazać je użytkownikom w określonej strefie (należy 

pamiętać, że użytkownik domyślny nie podlega ograniczeniom). Zalecamy zachowanie tych pilotów jako 

rezerwy i korzystanie z nich, gdy nie można uzyskać dostępu do centrali NicePass i przeprowadzić 

standardowej procedury przypisywania użytkownika do pilota (opisanej w rozdziale Użytkownicy). 

  

Rysunek 72: Menu służące do generowania listy identyfikatorów. 
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Rysunek 73: Lista identyfikatorów wygenerowanych za pomocą funkcji „Tworzenie pilotów”. 

 

Rysunek 74: Lista użytkowników wygenerowanych za pomocą funkcji „Tworzenie pilotów”. 

Dla przykładu: można wybrać rezerwa jako Nazwę podstawową, Pilot rezerwowy jako Opis, 10000 

jako Kod startowy, 100 jako Liczbę kodów do wygenerowania, imię i nazwisko nowych 

użytkowników, którzy będą tworzeni i do których będą one przypisywane. W takim przypadku uzyska 

się, w sekcji Przypisanych pilotów: „rezerwa – 10000”, „rezerwa – 10001”, „rezerwa – 10002”, 

„rezerwa – 10003”, „rezerwa – 10004” (Rysunek 73). 

W sekcji „Lista użytkowników” uzyskano by następujących nowych użytkowników: „Rezerwa - 10000, 

Rezerwa”, „Rezerwa - 10001, Rezerwa”,”Rezerwa - 10002, Rezerwa”,”Rezerwa - 10003, 

Rezerwa”,”Rezerwa - 10004, Rezerwa”(Rysunek 74). 
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D. Przypisane piloty 

Po kliknięciu na „Identyfikacja  Przypisane piloty” otworzy się sekcja, w której można wyświetlić ogólny 

opis pilotów, ich nazwę, kod identyfikacyjny, typ, użytkowników, do których są zostali przypisani w 

momencie ich dodania do centrali NicePass (Rysunek 75). Ponadto klikając na „i” w ostatniej kolumnie 

można wyświetlić podsumowanie funkcji identyfikatora oraz użytkowników, do których pilot został 

przypisany. Aby usunąć pilota, należy wybrać wiersz do usunięcia i nacisnąć czerwony przycisk Usuń. Dla 

ułatwienia obsługi, w kolumnie „Przypisany”, wyświetlane są przyciski, których kolor jest zielony, jeśli są 

przypisane do jednego z przejść, lub biały, jeśli są wolne. Jeśli ustawi się kursor na jednym z zielonych 

przycisków (przypisanych), wyświetli się przejście, do którego są przypisane.  

 

 

Rysunek 75: Lista przypisanych pilotów 
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E. Nieprzypisane piloty 

Po kliknięciu na „Identyfikacja  Nieprzypisane piloty” wyświetlane są nazwa, opis, kod identyfikacyjny, 

typ pilota i data dodania do centrali NicePass (Rysunek 76). W tym przypadku, po kliknięciu na „i” w 

ostatniej kolumnie zostanie wyświetlona wyłącznie informacja na temat pilota, gdyż nie został on jeszcze 

przypisany do żadnego użytkownika. Również w tym przypadku, aby usunąć wiersz, należy go zaznaczyć 

i nacisnąć przycisk Usuń (zaznaczony wiersz zostanie podświetlony na żółto).   

 

Rysunek 76: Lista nieprzypisanych pilotów 
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F. Przypisane identyfikatory  

Po kliknięciu na „Identyfikacja  Przypisane identyfikatory” wyświetlane są identyfikatory (zazwyczaj 

karty RFId lub inne urządzenia typu Wiegand), które zostały przypisane do użytkowników. W sekcji 

wyświetlane są nazwa, opis urządzenia, kod identyfikacyjny, osoba, do której jest on przypisany oraz data 

jego dodania do centrali NicePass (Rysunek 77). Również w tym przypadku, klikając na „i” w ostatniej 

kolumnie, można wyświetlić szczegółowe dane identyfikatora oraz użytkowników, do których został 

przypisany. 

 

Rysunek 77: Lista przypisanych identyfikatorów 
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G. Nieprzypisane identyfikatory 

Po kliknięciu na „Identyfikacja  Identyfikatory nieprzypisane” wyświetlane są nazwa, opis, kod 

identyfikacyjny, typ i data przypisania identyfikatora do centrali NicePass (Rysunek 78). Po kliknięciu na 

„i” w ostatniej kolumnie, można wyświetlić podsumowanie identyfikatora, jako że nie został on jeszcze 

przypisany do żadnego użytkownika.  

 

Rysunek 78: Lista nieprzypisanych identyfikatorów 
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Pozwolenia 

Centrala NicePass pozwala na definiowanie pozwoleń dostępu do danej strefy lub budynku poprzez 

tworzenie kalendarzy lub ustalanie ograniczeń. Zezwolenie na dostęp jest udzielane wyłącznie przez 

instalatora lub administratora i jedynie przez nich może zostać zmodyfikowane lub unieważnione.  

Kalendarze 

Kontrolę dostępu w określonym obszarze można przeprowadzić, ustawiając odpowiedni kalendarz, który 

można przypisać do grupy użytkowników. Funkcja ta jest bardzo przydatna np. w przypadku konieczności 

regulacji dostępu do parkingu firmowego lub blokady dostępu pracowników w dni świąteczne lub inne dni 

wolne od pracy.  

A. Wprowadzanie nowego kalendarza 

Należy kliknąć na „Kalendarze  Nowy kalendarz” i wypełnić pole Nazwa przedstawione na 

Rysunek 79; pole Kod jest wypełnianie bezpośrednio przez centralę NicePass, ale można je 

edytować. Po kliknięciu na zielony przycisk Potwierdź, kalendarz zostanie utworzony i wczytany 

przez centralę NicePass. 

 

 

Rysunek 79: Menu do wprowadzania nowego kalendarza 
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B. Lista kalendarzy 

Po kliknięciu na „Kalendarze  Lista kalendarzy”, otworzy się sekcja, w której można wyświetlić listę 

aktywnych kalendarzy i ich kod referencyjny.  

 

Rysunek 80: Lista aktywnych kalendarzy. 

C. Dane szczegółowe kalendarza 

Po kliknięciu na „i” w ostatniej kolumnie, otworzy się okno „Dane szczegółowe kalendarza” (Rysunek 81), 

w którym wyświetlane są: nazwa, kod kalendarza, święta, przypisane do niego interwały i podsumowanie 

pozwoleń każdego użytkownika. Po kliknięciu na kolorowy kwadracik można zmienić jego status. 

 

Rysunek 81: Dane szczegółowe kalendarza. 
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Dla szybkiego wyboru interwałów czasowych można je skonfigurować w oknie „Zmień dane dnia” 

naciskając jeden z 7 dni tygodnia (np. poniedziałek na Rysunek 82). 

 

 

Rysunek 82: Dane szczegółowe interwału dziennego. 
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Święta 

A. Nowe święto 

Po kliknięciu na „Kalendarze  Nowe święto” otwiera się sekcja, w której można wstawić nowe święto, 

przypisywane następnie do jednego lub kilku kalendarzy (Rysunek 83). W obowiązkowych sekcjach 

Nazwa i Data konieczne jest wstawienie nazwy i daty święta; możesz wtedy wybrać, czy chcesz, aby święto 

było powtarzane co roku i czy automatycznie dodawać je do wszystkich przyszłych kalendarzy i do już 

istniejących kalendarzy. Również w tym przypadku kliknięcie na zielony przycisk Potwierdź spowoduje 

wczytanie kalendarza przez centralę NicePass. 

Pod względem świąt centrala NicePass nadaje priorytet świętom względem kalendarza oraz ustawionych 

interwałów. 

 

Rysunek 83: Menu do wprowadzania nowego święta 
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B. Lista świąt 

Po kliknięciu na „Kalendarze  Lista świąt” można wyświetlić informacje na temat świąt wprowadzonych 

do centrali NicePass (Rysunek 84).  

 

Rysunek 84: Lista świąt 

C. Dane szczegółowe święta 

Po kliknięciu na „i” w ostatniej kolumnie, otwiera się okno „Dane szczegółowe święta”, gdzie 

wyświetlane są wszystkie dane i gdzie można zmienić Nazwę, Kod oraz Kod oraz kalendarze, do 

których przypisano dane święto.  

 
Figura 85: Dane szczegółowe święta 
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Interwał  

Istnieje możliwość dodania interwału do jednego lub kilku kalendarzy. Interwał czasowy pozwala na 

zdefiniowanie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu, podczas którego obowiązują różne autoryzacje. 

Pod względem interwałów centrala NicePass nadaje priorytet aktywacjom interwału względem kalendarza 

i ustawionych ewentualnie świąt. 

A. Nowy interwał 

Po kliknięciu na „Kalendarze  Nowy interwał” wyświetla się okno, w którym można wprowadzić 

interwał. Obowiązkowe pola, w tym przypadku, to nazwa interwału i okres czasu wyrażony w datach 

(Rysunek 86).  

Interwał można przypisać do istniejącego kalendarza lub po jego utworzeniu przypisać go do kalendarza 

za pomocą „dane szczegółowe  kalendarza” (Rysunek 88). 

 

Rysunek 86: Menu do wprowadzania nowego interwału. 
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B. Lista interwałów 

Po kliknięciu na „Kalendarze  Lista interwałów” wyświetlają się interwały wprowadzone do centrali 

NicePass oraz daty rozpoczęcia i zakończenia pozwoleń udzielonych użytkowników (Rysunek 87).  

 

Rysunek 87: Lista interwałów  
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C. Dane szczegółowe interwału 

Po kliknięciu na „i” na liście kalendarzy, otworzy się okno „Dane szczegółowe kalendarza” (Rysunek 88), 

w którym wyświetlane są: nazwa, kod kalendarza, święta, przypisane do niego interwały i podsumowanie 

pozwoleń każdego użytkownika.  

  

Rysunek 88: Dane szczegółowe interwału 

W sekcji interwałów można ustawić dzienne przedziały czasowe klikając na odpowiedni kolorowy 

kwadrat. 

 

Figura 89: Dane szczegółowe kalendarza i interwału 
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Ograniczenia 

Centrala NicePass pozwala ustawić ograniczenia dostępu do konkretnego budynku lub korzystania z 

określonego urządzenia lub przejścia. Ograniczenie może mieć określony czas trwania (poprzez ustawienie 

daty rozpoczęcia i zakończenia) lub nieokreślony (ustawienie tylko daty początkowej).  

A. Dodanie nowego ograniczenia 

Aby dodać nowe ograniczenie należy kliknąć na „Ograniczenia  Nowe ograniczenie”. Jak widać na 

Rysunek 90, menu umożliwia ustawienie dat i godzin rozpoczęcia i zakończenia ograniczenia, powodu 

ograniczenia i pól (stref, budynków, mieszkań, przejść, urządzeń, grup), do których ograniczenie to będzie 

się odnosić. Należy zauważyć, że w tym przypadku żaden z wprowadzanych element nie jest obowiązkowy, 

ponieważ żaden z nich nie jest oznaczony gwiazdką. 

 

Rysunek 90: Menu do wprowadzania nowego ograniczenia 
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B. Lista ograniczeń 

Kliknięcie na „Ograniczenia  Lista ograniczeń” pozwala wyświetlić bieżące ograniczenia oraz te, które 

uaktywnią się w przyszłości. Jak pokazano na Rysunek 91 lista zapewnia nam panoramiczny przegląd 

ograniczeń wprowadzonych do centrali NicePass, daty i godziny tych ograniczeń oraz ich status 

(Aktywny/Nieaktywny).  

 

Rysunek 91: Lista ograniczeń 

C. Szczegóły dotyczące ograniczenia 

Po kliknięciu na „i” w ostatniej kolumnie, otwiera się okno z „Szczegóły dotyczące ograniczenia”, w 

którym można edytować lub aktualizować dane z poszczególnych pól przedstawionych na Rysunek 90. 

 

Figura 92: Szczegóły dotyczące ograniczenia 
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Log zdarzeń 

Centrala kontroli dostępu NicePass rejestruje operacje dostępu, zapisując zdarzenia przeprowadzone przy 

użyciu przypisanych i nieprzypisanych identyfikatorów. W przypadku kodów odbieranych z odbiorników 

radiowych i urządzeń Wiegand nieobecnych w bazie danych, operacje te nie są rejestrowane.   

 

A. Log dostępów 

Aby wyeksportować log zdarzeń, należy nacisnąć dowolny punkt na wykresie na stronie głównej 

(Rysunek 93). Otworzy się strona zawierająca listę wszystkich zapisów dostępu, umożliwiająca 

przeglądanie na ekranie za pomocą ewentualnych filtrów lub eksport do archiwum w formacie CSV za 

pomocą przycisku „eksportuj” (Rysunek 94). W drugim przypadku można zastosować filtr i 

wyeksportować przefiltrowane dane. 

 

  
Rysunek 93: Tygodniowy wykres dostępów 

 

 



NicePass - Log zdarzeń 

Strona 77 z 103 

 
Rysunek 94: Rejestracja dostępu 

B. Log dostępów do interfejsu internetowego 

Aby przejrzeć log dostępów do interfejsu internetowego, należy nacisnąć na stronie głównej (Rysunek 

95) przycisk „installer” lub „administrator” umieszczony w górnym prawym rogu, a następnie „dostępy 

do interfejsu użytkownika”. Zostanie wyświetlona lista dostępów i, tak jak w przypadku ich eksportu, 

będzie można przejrzeć dane na ekranie lub wyeksportować je w formacie csv. (Rysunek 96). 

 

 
Rysunek 95: Strona główna 
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Rysunek 96: Dostępy do interfejsu użytkownika 
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Ustawienia 

Ostatnia sekcja rozwijanego menu pozwala ustawić przejścia, które umożliwią dostęp do strefy 

kontrolowanej przez NicePass oraz urządzenia, z których będą korzystać użytkownicy.  

Punkty dostępu 

A. Nowe przejście 

Hasło „Nowe przejście” w menu nie jest wyświetlane, jeśli nie przeprowadzono logowania przy użyciu 

profilu „administrator”. 

Kliknięcie na „Przejścia  Nowe przejście” powoduje dodanie nowego przejścia do strefy kontrolowanej 

przez centralę NicePass (Rysunek 97). Wszystkie pola są obowiązkowe: należy nadać nazwę nowemu 

przejściu, określić jaką strefę będzie kontrolować i ustalić kierunek dostępu (Wejście, Wyjście lub 

Dwukierunkowy). Kod zostanie natomiast przypisany automatycznie przez centralę NicePass. Jeśli kliknie 

się na zielony przycisk Potwierdź, przejście zostanie wczytane przez centralę NicePass, jeśli zaś kliknie się 

na granatowy przycisk Anuluj zmiany, pola zostaną opróżnione z danych i będzie można je ponownie 

wypełnić. 

 

Rysunek 97: Menu do wprowadzania nowego przejścia 
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B. Lista przejść 

Po kliknięciu na „Przejścia  Lista przejść” wyświetlane są przejścia obecne w centrali NicePass. Na 

Rysunek 98 przedstawiono informacje, które można uzyskać dla każdego przejścia: nazwę, kod i 

zarządzaną strefę, kierunek, przypisany do przejścia kalendarz oraz jego status (Aktywny, Nieaktywny lub 

Aktywny z ograniczeniami). W przedostatniej kolumnie znajdują się dwa przyciski umożliwiające ręczne 

otwarcie lub zamknięcie przejścia. Zazwyczaj ta ostatnia funkcja jest używana podczas konfiguracji 

systemu, ale może być użyta, aby wymusić otwarcie przejścia.  

 

 

Rysunek 98: Lista przejść 
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C. Dane szczegółowe przejścia 

Po kliknięciu na „i” w ostatniej kolumnie można uzyskać szczegółowe informacje na temat przejścia. Jak 

to przedstawiono na Rysunek 99 i na Rysunek 100, oprócz zmiany danych podanych podczas tworzenia 

przejścia, można tu zmienić jego status oraz uzyskać informacje na temat urządzeń przypisanych do danego 

przejścia. Okno danych szczegółowych przejścia umożliwia ustawienie parametrów, a ponadto wyświetla 

również urządzenia przypisane do przejścia oraz - po kliknięciu na symbol „i” - szczegóły każdego 

urządzenia. 

 

 

Rysunek 99: Dane szczegółowe przejścia 

 

Rysunek 100: Dane szczegółowe urządzenia 
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Urządzenia 

A. Nowe urządzenie 

Hasło „Nowe urządzenie” w menu nie jest wyświetlane, jeśli nie przeprowadzono logowania przy użyciu 

profilu „administrator”. 

Po kliknięciu na „Urządzenia  Nowe urządzenie” można zdefiniować urządzenia umożliwiające dostęp 

do strefy (Rysunek 101). Menu pozwala zdefiniować przejście, którym urządzenie będzie sterować i nazwę 

oraz określić, czy jest to urządzenie wejściowe, wyjściowe i czy jest to urządzenie ruchowe. W zależności 

od typu wybranego urządzenia (Wejście, Wyjście, Wiegand, Silnik Nice, Odbiornik Nice), centrala 

NicePass poprosi o określenie innych charakterystycznych parametrów każdego urządzenia: 

▪ Wejście: numer złącza i położenie w strefie (wejściowe lub wyjściowe) i tryb działania (NC lub 

NO); 

▪ Wyjście: numer złącza; 

▪ Urządzenie Wiegand: liczba bitów kodowania (26-30-34-37), położenie w strefie (wejściowe lub 

wyjściowe) i tryb działania (NC lub NO); 

▪ Silnik Nice T4: adres T4 i End-Point T4; 

▪ Odbiornik Nice T4: zbiór T4 i adres T4, hasło Instalatora, hasło Instalacji i „Klucz altera”. 

 

Rysunek 101: Menu do wprowadzania nowego urządzenia 
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B. Urządzenia wejściowe 

Wejścia centrali można podłączyć do pętli rozpoznawania aut, aby umożliwić otwarcie przejścia.  

„Złącze” określa liczbę wejść i może przyjmować wartości od 1 do 4, zaś „Położenie w strefie” określa 

kierunek względem strefy, którą pętla ma kontrolować (wejściowy lub wyjściowy), tak jak to 

przedstawiono na Rysunek 102. Do każdego przejścia można przypisać 1 lub 2 wejścia (Rysunek 103 i 

Rysunek 104), umożliwiając w ten sposób określenie obecności użytkowników w danej strefie. 

Jeśli wejście zostanie przypisane do przejścia, a pole „Aktywacja wyjścia” zostanie aktywowane, należy 

skonfigurować odpowiednio tryb roboczy w wierszu „Tryb funkcjonowania” (NO lub NC). 

4 wejścia są już ustawione fabrycznie i znajdują się na liście „Urządzenia  Nieskonfigurowane” (Rysunek 

105). 

  

Rysunek 102: Menu do wprowadzania nowego urządzenia „wejściowego” 

 

  

Rysunek 103: Przejście z 1 pętlą  

 

Rysunek 104: Przejście z 2 pętlami 
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Rysunek 105: Urządzenia nieskonfigurowane 
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C. Urządzenia wyjściowe 

Wyjścia ze stykami bezpotencjałowymi mogą sterować automatyką innych producentów lub 

elektrozamkami za pośrednictwem przekaźników 10A (Rysunek 106). Aby ułatwić pracę instalatora, 

utworzono domyślne przejścia wraz z przypisanymi do nich wyjściami (Rysunek 107). 

 

Rysunek 106: Menu do wprowadzania nowego urządzenia „wyjściowego” 

 

NAZWA PRZEJŚCIA WYJŚCIA Opis 

Passage1 Silnik Nice T4 zbi.0 adr.3 Napęd Nice na magistrali BusT4 

Passage2 Silnik Nice T4 zbi.1 adr.3 Napęd Nice na magistrali BusT4 

Passage3 OUTPUT1 Wyjście ze stykiem 

bezpotencjałowym 

Passage4 OUTPUT2 Wyjście ze stykiem 

bezpotencjałowym 

Passage5 OUTPUT3 Wyjście ze stykiem 

bezpotencjałowym 

Passage6 OUTPUT4 Wyjście ze stykiem 

bezpotencjałowym 

Rysunek 107: Urządzenia wyjściowe przypisane do przejść domyślnych 
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D. Urządzenia Wiegand 

Wejścia Wiegand są stosowane do podłączenia urządzeń innych producentów, które są wyposażone w 

interfejs komunikacyjny Wiegand. Jedno przejście może obejmować jedno lub więcej urządzeń. Możliwe 

jest również skonfigurowanie wyjścia urządzenia Wiegand, co zwykle odpowiada sygnałowi wizualnemu 

lub dźwiękowemu (Rysunek 108). 

Aby ułatwić pracę instalatora, utworzono domyślne przejścia wraz z przypisanymi do nich wyjściami 

(Rysunek 109). 

 

Rysunek 108: Menu do wprowadzania nowego urządzenia Wiegand 

 

NAZWA PRZEJŚCIA Urządzenia Wiegand Urządzenie Wiegand Output 

Passage1   

Passage2   

Passage3 WIEGAND1 WIEGAND1OUT 

Passage4 WIEGAND2 WIEGAND2OUT 

Passage5 WIEGAND3 WIEGAND3OUT 

Passage6 WIEGAND4 WIEGAND4OUT 

Rysunek 109: Urządzenia Wiegand przypisane do przejść domyślnych 

 

  



NicePass - Ustawienia 

Strona 87 z 103 

E. Urządzenia ruchowe Nice 

Urządzenia ruchowe Nice składają się z silnika połączonego z centralą NicePass z pośrednictwem BusT4. 

Aby utworzyć nowe urządzenie połączone z BusT4, należy ustawić zbiór i adres (Rysunek 110) lub 

przeprowadzić skanowanie magistrali BusT4, aby rozpoznać automatycznie podłączone urządzenia, 

naciskając w tym celu przycisk „Wyszukiwanie” (Rysunek 112). 

Aby ułatwić pracę instalatora, utworzono domyślne przejścia wraz z urządzeniami ruchowymi Nice 

(Rysunek 111). 

 

Rysunek 110: Menu do wprowadzania nowego urządzenia Silnik Nice na BusT4 

 

NAZWA PRZEJŚCIA WYJŚCIA Opis 

Passage1 Silnik Nice T4 zbi.0 adr.3 Napęd Nice na magistrali BusT4 

Passage2 Silnik Nice T4 zbi.1 adr.3 Napęd Nice na magistrali BusT4 

Passage3 OUTPUT1 Wyjście ze stykiem 

bezpotencjałowym 

Passage4 OUTPUT2 Wyjście ze stykiem 

bezpotencjałowym 

Passage5 OUTPUT3 Wyjście ze stykiem 

bezpotencjałowym 

Passage6 OUTPUT4 Wyjście ze stykiem 

bezpotencjałowym 

Rysunek 111: Urządzenia wyjściowe przypisane do przejść domyślnych 
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Rysunek 112: Wyszukiwanie z menu urządzeń nieskonfigurowanych 
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F. Radiowe urządzenia odbiorcze Nice 

Radiowe urządzenie odbiorcze Nice składa się z odbiorników radiowych OXI lub OX4T połączonych z 

centralą NicePass z pośrednictwem BusT4. 

Aby utworzyć nowe urządzenie połączone z BusT4, należy ustawić zbiór i adres (Rysunek 113) lub 

przeprowadzić skanowanie magistrali BusT4, aby rozpoznać automatycznie podłączone urządzenia, 

naciskając w tym celu przycisk „Wyszukiwanie” (Rysunek 112). 

Pola hasło instalatora, instalacja i klucz altera nie są obowiązkowe. Jeśli instalator chce skonfigurować 

każdy pojedynczy odbiornik radiowy Nice, należy ustawić hasła (Rysunek 113), w przeciwnym razie 

wskazane jest ustawienie powyższych wartości w ustawieniach ogólnych, które zostaną omówione później 

(Rysunek 124). 

 

Rysunek 113: Menu nowe urządzenie „Odbiornik Nice T4” 

Odbiorniki radiowe Nice OXI i OX4T mogą zostać przypisane do przejścia lub pozostać na liście jako 

„nieskonfigurowane”. 

W zwykłych instalacjach odbiorniki Nice pozostają na liście „nieskonfigurowane”. Dzięki temu są w stanie 

odbierać piloty i sterować wszystkimi urządzeniami ruchowymi (silnikami lub przekaźnikami) włączonymi 

w przejścia.  

Aby obsługiwać więcej niż jedno przejście za pomocą jednego przycisku na pilocie , każdy odbiornik OXI 

lub OX4T musi być przypisany do przejścia, a oprócz tego odbiorniki nie mogą znajdować się w zasięgu 

radiowym.  
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Po kliknięciu na „Urządzenia skonfigurowane” lub „Urządzenia nieskonfigurowane” można wyświetlić 

listę urządzeń zdefiniowanych w systemie. Po kliknięciu na symbol „i” w ostatniej kolumnie, zostają 

wyświetlone szczegółowe dane na temat każdego urządzenia (Rysunek 114).  

 

Rysunek 114: Lista nieskonfigurowanych urządzeń 

W sekcji „Dane szczegółowe urządzenia” można wymusić wczytywanie kodów zapisanych w OXI lub 

OX4T, skonfigurować funkcję powtarzania na BusT4. 

Wczytaj kody: pozwala wczytać kody zapisane w odbiornikach OXI lub OX4T. Ta funkcja jest przydatna 

w przypadku włączenia centrali NicePass w instalację złożoną z napędów Nice, gdy chce się skorzystać z 

kodów zapisanych w odbiorniku OXI. Nacisnąć przycisk „Wczytaj” i sprawdzić, czy odczyt jest 

prawidłowy, przechodząc do sekcji „Nieprzypisane piloty”.  

Konfiguracja odbiornika: pozwala wyświetlić status odbiornika OXI i OX4T i umożliwia 

skonfigurowanie funkcji powtarzania na BusT4. Funkcja ta pozwala aktywować na odbiorniku OXI 

możliwość wysyłania do centrali NicePass, poprzez przewód BusT4, kodu otrzymanego od pilota 

zdalnego sterowania. Jeśli funkcja „Powtarzanie” jest wyłączona (Rysunek 115), należy nacisnąć na 

przycisk „Skonfiguruj”, aby ja włączyć (Rysunek 116).  

 

Rysunek 115: Konfiguracja odbiornika 1 - Wyłączony 

 

Rysunek 116: Konfiguracja odbiornika - Włączony 

Instalator, instalacja, klucz altera: pola hasło instalatora, instalacja i klucz altera nie są obowiązkowe. 

Jeśli instalator chce skonfigurować każdy pojedynczy odbiornik radiowy Nice, należy ustawić hasła 

(Rysunek 117), w przeciwnym razie wskazane jest ustawienie powyższych wartości w ustawieniach 

ogólnych, które zostaną omówione później (Rysunek 124). 
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Rysunek 117: Dane szczegółowe Odbiornika Nice T4 
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G. Lista skonfigurowanych urządzeń 

Kliknięcie na „Urządzenia  Skonfigurowane” otwiera listę skonfigurowanych urządzeń obecnych w 

centrali NicePass (Rysunek 118). Po kliknięciu na „i” w ostatniej kolumnie, zostają wyświetlone 

szczegółowe dane na temat każdego urządzenia.  

Urządzenie należące do listy „Urządzenia skonfigurowane” (Rysunek 118) może zostać usunięte z przejścia 

poprzez naciśnięcie przycisku „i” i wybranie z rozwijanego menu przejścia „NULL” (Rysunek 119). 

 
Rysunek 118: Lista skonfigurowanych urządzeń 

 
Rysunek 119: Odznaczanie przejścia w danych szczegółowych urządzenia 
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H. Lista nieskonfigurowanych urządzeń 

Hasła „Nowe urządzenie” i „Nieskonfigurowane” w menu nie są wyświetlane, jeśli nie przeprowadzono 

logowania przy użyciu profilu „administrator”. 

Natomiast po kliknięciu na „Urządzenia  Nieskonfigurowane” otwiera się lista urządzeń, do których nie 

przypisano żadnego przejścia, w obrębie jakiego urządzenia te miałyby działać. Jako że urządzenia te nie 

zostały jeszcze skonfigurowane, nie są jeszcze aktywne, i z tego powodu brak jest odpowiedniej kolumny 

w tej sekcji.   

Urządzenie należące do listy „Urządzenia nieskonfigurowane” (Rysunek 120) może zostać przypisane do 

przejścia poprzez naciśnięcie przycisku danych szczegółowych „i” i wybranie przejścia z rozwijanego 

menu (Rysunek 121). 

 

Rysunek 120: Lista nieskonfigurowanych urządzeń 

 

Rysunek 121: Wybór przejścia z danych szczegółowych urządzenia 
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Ustawienia ogólne 

Po kliknięciu na przycisk wskazany na Rysunek 122, otwierają się ustawienia ogólne, które dostarczają 

informacji na temat systemu, pozwalają ustawić różne parametry i zaktualizować oprogramowanie do 

najnowszej wersji wydanej przez Nice. Należy pamiętać, że możliwość edycji tych parametrów zależy od 

rodzaju dostępu początkowego (logowanie profilem administratora lub profilem instalatora).  

Po przejściu do ustawień ogólnych wyświetla się sekcja „Informacje o systemie”, zawierająca dane, których 

nie można edytować. W sekcjach „Data i godzina” oraz „Certyfikaty i hasła” przedstawionych na Rysunek 

123 i Rysunek 124 można określić sposób aktualizacji daty i godziny, certyfikaty dla OXI oraz hasła 

pilotów. Należy pamiętać, że aby móc zarządzać odbiornikami OXI, muszą one posiadać ten sam certyfikat, 

co piloty. 

 
Rysunek 122: Ustawienia ogólne 
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Informacje o systemie 

Zawarte tu informacje określają jednoznaczny identyfikator centrali, datę i godzinę, konfiguracje sieciowe 

oraz adres portalu Nice. 

Data i godzina 

Data i godzina mogą być aktualizowane zarówno w sposób automatyczny, jak i ręczny. Domyślnie 

aktualizacja jest ustawiona na tryb automatyczny i może działać tylko wtedy, gdy centrala jest połączona z 

Internetem przez router. Jeśli centrala nie jest podłączona do sieci, datę należy skonfigurować ręcznie. 

 

 

Rysunek 123: Ustawienia daty i godziny 
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Certyfikaty i hasła 

Konfiguracja „haseł pilotów” umożliwia wybranie haseł ogólnych dla wszystkich odbiorników obecnych 

w instalacji (Rysunek 124). 

Zarządzanymi parametrami są: hasło instalatora, hasło instalacji, klucz altera.  

Jeśli hasła systemowe są ustawione, należy skonfigurować piloty przy użyciu tych samych haseł. W 

przeciwnym wypadku piloty nie zostaną rozpoznane. 

Certyfikaty są kodami, które umożliwiają duplikowanie pilotów zdalnego sterowania. Procedura 

duplikowania pilotów za pomocą certyfikatów jest następująca: 

• Podczas instalacji certyfikat zostaje zapisany w centrali i przekazany administratorowi; 

• Użytkownik potrzebujący nowego pilota zwraca się do administratora, który tworzy pilot wpisując 

certyfikat za pomocą OBOX. Operacja ta nie wiąże się z zarządzaniem kodem; 

• Użytkownik zbliży się do napędów, a centrala rozpozna, że certyfikat wpisany w nowy pilot jest 

prawidłowy i utworzy nowego użytkownika przypisanego do kodu nowego pilota, przyjmując te 

same dane, jakie przypisano użytkownikowi domyślnemu; 

 

 

Rysunek 124: Certyfikaty dla OXI i hasła pilotów 
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Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 

Konfiguracja parametrów sprzętu komputerowego i logów (Rysunek 125). 

Sprzęt komputerowy: 

Hasło klawiatury: spersonalizować PIN dostępu przy użyciu klawiatury lokalnej (domyślnie=12345). 

Zalecamy zmienić hasło na własne przy pierwszym zalogowaniu.  

Prąd na bus T4  Jeśli do BusT4 zostaną podłączone urządzenia, które nie mają własnego zasilania, można 

włączyć zasilanie 24V przez Bus (domyślnie=Nie). 

Końcówka BusT4  pozwala wprowadzić końcówkę BusT4 (domyślnie=Tak). 

Aktywuj odpytywanie OXI aktywuje odpytywanie odbiorników OXI, w celu odczytania kodów nowych 

pilotów zapisanych w pamięci lokalnej (domyślnie=Tak). Jest to konieczne, gdy administrator chce 

zduplikować pilot master z dala od napędu lub panelu sterowania. 

Procedura dołączenia pilota master musi być wykonana przy użyciu klawiatury lokalnej. Zobacz rozdział 

dotyczący konfiguracji z klawiatury lokalnej. 

Interwał odpytywania  konfiguruje interwał odpytywania odbiorników OXI (wyrażony w minutach). 

Zarządzanie pamięcią awaryjną: 

Centrala NicePass ma możliwość przechowywania kodów identyfikatorów w pamięci awaryjnej, która jest 

używana w przypadku awarii systemu.  

Aktualizacja automatyczna aktywuje automatyczną aktualizację (domyślnie=Tak). 

Godzina aktualizacji  Godzina rozpoczęcia aktualizacji pamięci (domyślnie= 4:00 am). 

Aby wymusić aktualizację pamięci, należy nacisnąć przycisk „Aktualizuj”. Podczas aktualizacji pamięci, 

która może potrwać wiele minut, wydajność centrali NicePass może się zmniejszyć. Zalecamy 

uruchomienie polecenia aktualizacji po zakończeniu wprowadzania danych. 

Opcje czyszczenia danych tymczasowych w bazie danych: 

Czyszczenie logów (dni) parametr pozwala skonfigurować czas przechowywania logów, po upłynięciu 

którego są one stopniowo usuwane (domyślnie:30). Do modyfikacji w zależności od potrzeb. 

Czyszczenie obecności (godziny) konfiguracja czasu czyszczenia zapisów obecności starszych niż 

określona liczba godzin. Po przekroczeniu tego czasu system kalkuluje, że użytkownik opuścił daną strefę 

(dokładniejsze określenie obecności w kontrolowanych strefach). 
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Rysunek 125: Ustawienia sprzętu komputerowego i oprogramowania  
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Sieci i portale 

Ustawienia sieciowe: 

Ustawienia sieciowe zostały podsumowane poniżej (Rysunek 126): 

Rodzaj sieci  ustawienie stałego adresu IP (statycznego) lub dynamicznego (DHCP), 

Domyślnie=Statyczny. 

Jeśli skonfigurowany w DHCP, otrzymany adres zostanie wyświetlony na wyświetlaczu, jeśli adres jest 

statyczny, należy skonfigurować następujące punkty: 

Adres IP  ustawienie adres IP centrali. Domyślnie=192.168.1.100. 

Maska podsieci  ustawienie maski podsieci centrali. Domyślnie=255.255.255.0. 

Adres bramy sieciowej ustawienie adresu bramy sieciowej połączonej z centralą. Domyślnie=192.168.1.1. 

Zazwyczaj jest to adres IP sieci WAN routera. 

Serwer DNS  ustawienie adresu usługi DNS. Domyślnie: 8.8.8.8. 

Proxy Internet: 

Jeśli sieć, do której podłączona jest centrala, potrzebuje dostępu do serwera proxy, aby móc się połączyć z 

Internetem, należy wypełnić poniższe pola. Adres i port będą dostarczone przez administratora sieci lub 

instalatora routera. 

Adres (IPv4) Adres IPv4 del Proxy 

Port Port serwera proxy 

Użytkownik  

Hasło  

Ustawienia dostępu do portalu: 

Id. NicePass w chmurze Jednoznaczny numer (przypisywany przy pierwszym logowaniu); 

Nazwa lokalna centrali NicePass Personalizowana nazwa centrali; 

Id. instalatora Nazwa konta instalatora 

Id. administratora Nazwa konta administratora 
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Rysunek 126: Ustawienia sieciowe 

 

Należy zauważyć, że rodzaj sieci ustawiony fabrycznie jest statyczny. 

Przypominamy, że jeśli centrala NicePass zostanie połączona z routerem obecnym w strukturze, w celu 

uzyskania dostępu do Internetu administrator sieci musi podać parametry dotyczące serwera proxy.  

Ponadto, jeśli router nie ma żadnych ograniczeń lub aktywnej zapory sieciowej, aby uzyskać dostęp do 

internetu, pole Proxy Internet musi pozostać puste. 
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Aktualizacja 

Ostatnia sekcja ustawień ogólnych pozwala na aktualizację oprogramowania firmware centrali NicePass i, 

w razie potrzeby, przewrócenie ustawień fabrycznych (Rysunek 127).  

1. Chronologiczna lista załadowanych wersji oprogramowania firmware  

2. Ramka umożliwiające załadowanie najnowszej wersji oprogramowania firmware: w tym celu 

wystarczy przeciągnąć i upuścić plik w ramkę. 

3. Ramka umożliwiające załadowanie pliku zawierającego najnowszą wersję instrukcji: w tym celu 

wystarczy przeciągnąć i upuścić plik w ramkę. 

4. Przycisk umożliwiający utworzenie kopii zapasowej danych. Aby wykonać kopię zapasową, należy 

nacisnąć przycisk „Żądanie nowej kopii zapasowej” i poczekać, aż na liście pojawi się nowy plik 

gz. Aby pobrać plik kopii zapasowej należy na niego kliknąć i poczekać na jego automatyczne 

pobranie z przeglądarki. 

5. Ramka umożliwiające załadowanie zapisanego wcześniej archiwum.  

6. Przycisk umożliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych. 

 

 

Rysunek 127: Opcje aktualizacji oprogramowania 
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Wyświetlanie kolumn 

Strona „wyświetlanie kolumn” jest aktywna tylko wówczas, jeśli zalogowano się przy użyciu profilu 

administratora. 

Ustawienia kolumn umożliwiają spersonalizowanie sposoby wyświetlania kolumn w listach „Lista 

użytkowników” i „Identyfikatory” w zależności od dostępu przez komputer PC lub smartfon (Rysunek 

128). 

 

 

            

                 

Rysunek 128: Wyświetlanie kolumn 

 

 



 

  

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 

www nice oryou co 

 ice       

 ia  allalta   

       derzo    Italy

in o nice oryou co 


