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Rozdział 1 

Instalacja oprogramowania systemu 
kontroli dost�pu Granta 5 

 
W tym rozdziale: 
• Opisano, jak dokona� aktualizacji istniej�cego systemu kontroli dost�pu Granta for 

Windows 4. 
• Opisano ró�ne konfiguracje instalacji systemu kontroli dost�pu, na ró�nych 

komputerach, w sieci lokalnej. 
• Opisano czynno�ci, jakie nale�y wykona� przed przeprowadzeniem instalacji 

systemu kontroli dost�pu. 
• Opisano, jak dokona� instalacji oprogramowania. 
 

Instalacja systemu Granta 5 na komputerze, na 
którym zainstalowano ju� system Granta for 

Windows 4 
 
UWAGA: Je�li na komputerze jest zainstalowany system Granta for Windows 3 lub te� 
wcze�niejsza wersja tego systemu, nale�y dokona� najpierw jego aktualizacji do wersji 
Granta for Windows 4, zgodnie z opisem podanym w rozdziale 4 podr�cznika HB00095. 
 
Mo�na zainstalowa� system Granta 5 równolegle do istniej�cego systemu kontroli 
dost�pu Granta for Windows 4 – nie ma potrzeby zast�powania systemu Granta for 
Windows 4 lub te� jego uprzedniego odinstalowania. Po zainstalowaniu systemu Granta 
5, system Granta for Windows 4 b�dzie wci�� funkcjonował. B�dzie mo�na powróci� do 
niego w dowolnej chwili. 
 
Po zainstalowaniu systemu Granta 5 i zapewnieniu jego komunikacji ze sterownikami, 
mo�na zaimportowa� istniej�c� baz� danych kontroli dost�pu systemu Granta for 
Windows 4, wykorzystuj�c do tego celu program do aktualizacji, dostarczony wraz z 
systemem Granta 5. Program ten nazywa si� DBup4to5.exe i, je�li w trakcie instalacji 
systemu Granta 5 zostanie wykorzystany domy�lny katalog, program ten b�dzie 
znajdował si� w katalogu c:\sysmgrsql\progs. 
 
UWAGA: W przypadku importowania istniej�cej bazy danych systemu Granta for 
Windows 4, do systemu Granta 5, nale�y najpierw uruchomi� program Repair and 
Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si�, �e 
istniej�ca baza danych nie zawiera bł�dów. 
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Program aktualizacji mo�e zosta� uruchomiony automatycznie, na zako�czenie procesu 
instalacji oprogramowania, wybieraj�c opcj� instalacji, przedstawion� na rysunku 
poni�ej: 

 
 
UWAGA: Je�li zainstalowany system Granta for Windows 4 wykorzystuje przynajmniej 
jeden sieciowy system sprz�towy („Network Hardware System”), zawieraj�cy moduły 
4236 TCP/IP, nale�y ponownie skonfigurowa� moduły TCP/IP tak, aby współpracowały 
z systemem Granta 5 – szczegóły opisano w rozdziale 4. 
 

Twój komputer 
• Zalecamy zastosowanie komputera Pentium 3 GHz lub te� szybszego, 

wyposa�onego w przynajmniej 512 MB pami�ci RAM, system Windows XP, 
Windows 2000 lub te� Windows Server 2003. Je�li w systemie Windows wł�czona 
jest funkcja automatycznej aktualizacji („Automatic Updates”), komputer mo�e zosta� 
automatycznie zrestartowany po aktualizacji. Zalecamy wył�czenie funkcji 
automatycznej aktualizacji. 

• Zalecamy wykorzystanie monitora o przek�tnej przynajmniej 17 cali oraz karty 
graficznej z 64 MB pami�ci, wy�wietlaj�cej obraz w rozdzielczo�ci 1024x768 pikseli, 
24 bity (16 milionów kolorów). 

• Je�li u�ytkownik zamierza monitorowa� i/lub skonfigurowa� system na komputerach 
innych, ni� ten, lub te� podł�czy� sterowniki bezpo�rednio do komputerów innych, 
ni� ten, lub te� ł�czy� si� z oddalonymi lokalizacjami, wykorzystuj�c do tego celu 
poł�czenia typu dial-up z komputerów innych, ni� ten, lub te� komunikowa� si� ze 
sterownikami podł�czonymi bezpo�rednio do sieci, za pomoc� modułów TCP/IP, 
niezb�dna b�dzie sie� lokalna LAN. 
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Co nale�y wiedzie� o Microsoft SQL Server 
 
System Granta 5 wykorzystuje oprogramowanie Microsoft SQL Server do zarz�dzania 
swoj� baz� danych systemu kontroli dost�pu. Oprogramowanie Microsoft SQL mo�e 
zosta� zakupione w pełnej, licencjonowanej wersji lub te� w wersji „bezpłatnej", dla 
aplikacji takich, jak system Granta 5. W takim przypadku, oprogramowanie to jest 
nazywane „Microsoft SQL Server Desktop Engine” (w skrócie MSDE). Wersja MSDE 
mo�e zosta� zainstalowana z płyty DVD systemu Granta 5. Musi zosta� zainstalowana i 
uruchomiona, zanim zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu kontroli dost�pu. 
 
UWAGA: Po zainstalowaniu oprogramowania MSDE, nie jest ono uruchamiane 
automatycznie – nale�y je uruchomi�, restartuj�c komputer. 
System Granta 5 mo�na zainstalowa� na tym samym komputerze, na którym 
uruchomiono oprogramowanie Microsoft SQL Server lub te� na dowolnym innym 
komputerze w sieci lokalnej – ró�ne opcje opisano w nast�pnym rozdziale. 

 

Gdzie zainstalowa� system kontroli dost�pu 
Granta 5 

 
System kontroli dost�pu Granta 5 składa si� z szeregu oddzielnych programów, 
realizuj�cych ró�ne funkcje. Na przykład, program Monitor and Control (Monitorowanie i 
sterowanie) jest wykorzystywany do przegl�dania transakcji oraz komunikatów 
alarmowych, pochodz�cych ze sterowników. Program Reports (Sprawozdania) jest 
wykorzystywany do filtrowania danych, wy�wietlania wyników na ekranie oraz do ich 
drukowania. Program Comms Driver (Sterownik komunikacji) komunikuje si� ze 
sterownikami podł�czonymi do komputera poprzez port RS232 COM. 
 
Najprostszy system, opisany poni�ej, jest systemem, w którym wszystkie programy 
Granta 5 oraz programy systemu bazy danych SQL Server s� zainstalowane na tym 
samym komputerze – jest to system najprostszy do skonfigurowania oraz system, który 
zalecamy. 
 
Jednak�e, je�li u�ytkownik woli, mo�e zainstalowa� programy systemu Granta 5 na 
dowolnym komputerze, w sieci lokalnej LAN. Taka instalacja jest bardziej zło�ona. Jej 
przykłady przedstawiono poni�ej tak, aby pomóc u�ytkownikom. 
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Najprostszy system – wszystko na jednym komputerze 
 

 
 

Na schemacie powy�ej przedstawiono najprostszy system, z całym oprogramowaniem 
uruchomionym na jednym komputerze oraz ze sterownikami podł�czonymi 
bezpo�rednio do tego komputera poprzez port RS232 COM. Aby zainstalowa� system w 
takiej konfiguracji nale�y: 
• uruchomi� wersj� MSDE systemu SQL Server. 
• utworzy� baz� danych systemu kontroli dost�pu. 
• podł�czy� baz� danych systemu kontroli dost�pu do serwera SQL Server. 
• je�li u�ytkownik postanowi uruchomi� program Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a 

nast�pnie program System Manager (Manager systemu) oraz program Comms 
Driver (Sterownik komunikacji) (które s� dwoma programami dostarczanymi wraz z 
systemem Granta 5, które komunikuj� si� ze sterownikami), program Setup Wizard 
(Kreator konfiguracji) przeprowadzi konfiguracj� punktów kontroli dost�pu, ram 
czasowych oraz poziomów dost�pu i uaktywni szereg kart tak, aby system pracował 
oraz, aby mo�na było go przetestowa�. 

 
Prosta instalacja, powy�ej, została opisana w punkcie „Instalacja systemu kontroli 
dost�pu (1):”. 
 
Je�li u�ytkownik chce podł�czy� system Granta 5 do istniej�cej, licencjonowanej kopi 
serwera SQL Server, uruchomionej na tym komputerze lub te� uruchomionej na innym 
komputerze, w sieci lokalnej LAN, nale�y wykorzysta� narz�dzia dostarczone wraz z 
systemem Windows oraz z serwerem SQL Server, w celu utworzenia bazy danych oraz 
ustanowienia poł�czenia. Proces ten został opisany w punkcie “Instalacja systemu 
kontroli dost�pu (2):”. 
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Podł�czenie sterowników do innego komputera, w sieci lokalnej LAN 
 

 
 

Na schemacie powy�ej przedstawiono system, w którym oprogramowanie Granta 5 oraz 
SQL Server jest zainstalowane na jednym komputerze, a sterowniki s� podł�czone do 
portu RS232 COM innego komputera, w sieci lokalnej LAN. 
 
Aby zainstalowa� ten system nale�y: 

• Normalnie zainstalowa� system Granta 5 na komputerze, na którym uruchomiono 
serwer SQL Server, zgodnie z opisem podanym w punkcie „Instalacja systemu 
kontroli dost�pu (1):” (dla licencji MSDE) lub te� „Instalacja systemu kontroli dost�pu 
(2):” (dla istniej�cego serwera SQL Server). 

• Wykorzysta� opcj� instalacji klienta (Custom*), w celu zainstalowania programu 
Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) na komputerze, 
do którego s� podł�czone sterowniki, zgodnie z opisem podanym w punkcie 
zatytułowanym „Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach”. 

• W programie pulpitu startowego LaunchPad ustawi� dla programu Granta Pipes oraz 
programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) opcj� automatycznego 
uruchomienia „Auto Start” tak, aby były one uruchamiane automatycznie, za ka�dym 
razem, kiedy program pulpitu startowego LaunchPad zostanie uruchomiony na 
komputerze, do którego s� podł�czone sterowniki. 

 
*Program Granta Pipes jest równie� instalowany w trakcie typowej instalacji (Typical), 
wraz z prawie wszystkimi pozostałymi programami systemu Granta 5. 
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Podł�czenie do serwera SQL Server, uruchomionego na innym komputerze, 
w sieci lokalnej LAN 

 

 
 

Na schemacie powy�ej przedstawiono system, w którym oprogramowanie Granta 5 jest 
uruchomione na komputerze, do którego poprzez port RS232 COM podł�czone s� 
sterowniki, a serwer bazy danych SQL Server jest uruchomiony na innym komputerze, w 
sieci lokalnej LAN. 
 
W punkcie „Instalacja systemu kontroli dost�pu (2):” opisano, w jaki sposób podł�czy� 
si� do dowolnego serwera SQL Server, uruchomionego na dowolnym komputerze, w 
sieci lokalnej LAN. W przypadku takiej konfiguracji systemu, do uruchomienia 
sterowników mo�na wykorzysta� program Setup Wizard (Kreator konfiguracji). 
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System Granta 5, serwer SQL Server oraz sterowniki na ró�nych komputerach, w sieci 
lokalnej LAN 

 
 

Na schemacie powy�ej przedstawiono system, w którym oprogramowanie Granta 5 jest 
uruchomione na komputerze, sterowniki s� podł�czone do portu RS232 COM innego 
komputera, a baza danych systemu kontroli dost�pu poł�czona jest z serwerem bazy 
danych SQL Server, uruchomionym na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN. 
 
Aby zainstalowa� ten system nale�y: 
•  Zainstalowa� cały system Granta 5 na jednym komputerze, zgodnie z opisem 

podanym w punkcie „Instalacja systemu kontroli dost�pu (2):” i poł�czy� go z 
serwerem SQL Server. 

• Wykorzysta� opcj� instalacji klienta (Custom*), w celu zainstalowania programu 
Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) na komputerze, 
do którego s� podł�czone sterowniki, zgodnie z opisem podanym w punkcie 
zatytułowanym „Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach”. 

• W programie pulpitu startowego LaunchPad ustawi� dla programu Granta Pipes oraz 
programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) opcj� automatycznego 
uruchomienia „Auto Start” tak, aby były one uruchamiane automatycznie, za ka�dym 
razem, kiedy program pulpitu startowego LaunchPad zostanie uruchomiony na 
komputerze, do którego s� podł�czone sterowniki. 

 
*Program Granta Pipes jest równie� instalowany w trakcie typowej instalacji (Typical), 
wraz z prawie wszystkimi pozostałymi programami systemu Granta 5. 
 
Wszystkie opisane powy�ej systemy pracuj� poprawnie – u�ytkownik musi tylko 
przemy�le�, jak zamierza zainstalowa� i skonfigurowa� swój system. 
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Program System Manager (Manager systemu) oraz program Granta Pipes 
 
Program System Manager (Manager systemu) kieruje przepływem informacji pomi�dzy 
wszystkimi sterownikami oraz programami systemu Granta 5. Program System Manager 
(Manager systemu) mo�e zosta� uruchomiony na jednym komputerze w sieci, i tylko 
jednym. Na wszystkich pozostałych komputerach, na których funkcjonuj� programy 
systemu Granta 5, nale�y uruchomi� program Granta Pipes. Program ten interpretuje 
wiadomo�ci przychodz�ce z managera systemu i przesyła je we wła�ciwe miejsca, jak 
równie� przekazuje w odpowiedniej postaci wiadomo�ci przesyłane z powrotem do 
managera systemu. 
Na schemacie poni�ej pokazano przykład tego, co nale�y zrobi�, aby uruchomi� ró�ne 
programu systemu Granta 5, na ró�nych komputerach. 

 
 
Pierwszy komputer, na którym b�dzie instalowany system Granta 5, b�dzie komputerem, 
na którym zostanie uruchomiony program System Manager (Manager systemu). 
W programie pulpitu startowego LaunchPad nale�y ustawi� dla programu System 
Manager (Manager systemu) opcj� automatycznego uruchomienia „Auto Start” tak, aby 
był on uruchamiany automatycznie, za ka�dym razem, kiedy zostanie uruchomiony 
program pulpitu startowego LaunchPad. 
Na wszystkich pozostałych komputerach, na których funkcjonuj� programy systemu 
Granta 5, nale�y zainstalowa� program Granta Pipes – patrz punkt „Instalacja 
fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach”. 

Systemy z wi�cej, ni� jednym serwerem SQL Server 
 
Na dowolnych komputerach w sieci lokalnej LAN mo�e zosta� uruchomiona dowolna 
liczba serwerów SQL Server. Równie� na lokalnym komputerze mo�e zosta� 
uruchomiony wi�cej, ni� jeden serwer SQL Server. W przypadku skomplikowanych 
systemów, nale�y zwróci� si� do działu IT z zapytaniem, do którego serwera nale�y 
podł�czy� baz� danych systemu kontroli dost�pu. 
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Systemy z ró�nymi typami poł�cze� ze sterownikami 
 
Istnieje wiele ró�nych sposobów podł�czenia sterowników do systemu Granta 5. Mo�na, 
na przykład, podł�czy� je bezpo�rednio do routera w sieci lokalnej LAN, wykorzystuj�c 
do tego celu moduł sieciowy 4236 TCP/IP. W przypadku tego typu instalacji, nie mo�na 
korzysta� z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), ale sam proces instalacji 
oprogramowania, tworzenia bazy danych systemu kontroli dost�pu oraz jej poł�czenia z 
uruchomionym serwerem SQL Server pozostaje niezmieniony. 

 
 

Co nale�y zrobi�, przed zainstalowaniem 
oprogramowania systemu kontroli dost�pu 

 
• Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) jest programem, który mo�na 

uruchomi� po zainstalowaniu oprogramowania systemu kontroli dost�pu, w celu 
uruchomienia sterowników, skonfigurowania punktów kontroli dost�pu, utworzenia 
ram czasowych oraz poziomów dost�pu, które b�d� aktywne przez cały czas oraz, w 
celu autoryzacji pewnej liczby kart dost�pu. Je�li u�ytkownik chce skorzysta� z 
programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), to wtedy przed instalacj� 
oprogramowania systemu kontroli dost�pu, nale�y zainstalowa� wszystkie sterowniki 
i moduły, i poł�czy� je zgodnie z opisem zawartym w doł�czonych do nich 
instrukcjach monta�u. Nale�y wł�czy� sterowniki i zaprogramowa� we wszystkich 
sterownikach, wyposa�onych w moduł radiowy RF, ich kod dystrybutora (Distributor 
Code). Nale�y pami�ta�, �e program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) b�dzie 
współpracował jedynie ze sterownikami podł�czonymi bezpo�rednio do komputera, 
za pomoc� portu RS232 COM. Nie b�dzie w stanie skonfigurowa� sterowników 
podł�czonych do sieci lokalnej LAN, za pomoc� modułów 4236 TCP/IP lub te� 
sterowników podł�czonych za pomoc� modemów telefonicznych. 

• Aby ułatwi� instalacj�, zaleca si� podł�czenie sterowników do portu 
komunikacyjnego w komputerze, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie 
systemu kontroli dost�pu. 

• Serwer Microsoft SQL Server musi zosta� zainstalowany i uruchomiony na 
przynajmniej jednym komputerze. Mo�e to by� komputer, na którym zostanie 
zainstalowane oprogramowanie systemu kontroli dost�pu, lub te� dowolny inny 
komputer, w sieci lokalnej LAN. Je�li nie posiada si� pełnej, licencjonowanej kopi 
serwera Microsoft SQL Server, nale�y zainstalowa� oprogramowanie „Microsoft SQL 
Server Desktop Engine”, które jest dostarczane na płycie DVD systemu Granta 5 – 
aby zainstalowa� to oprogramowanie nale�y klikn�� przycisk MSDE. 
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UWAGA: W przypadku instalacji serwera MSDE, nie jest on uruchamiany 
automatycznie – aby go uruchomi�, nale�y zrestartowa� komputer. 
 
• Je�li zamierza si� korzysta� z systemu Eventys (system monitorowania wideo oraz 

rejestracji zdarze� wyst�puj�cych w punktach kontroli dost�pu), nale�y zainstalowa� 
odpowiednie pliki, aby system ten mógł funkcjonowa� – nale�y klikn�� przycisk 
Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys), zanim zainstaluje si� 
oprogramowanie. 

 

 
 
Podr�czniki / instrukcje, opisuj�ce oprogramowanie systemu kontroli dost�pu, s� 
dostarczane w postaci plików .pdf. Aby móc przegl�da� te pliki, nale�y najpierw 
zainstalowa� program Adobe Acrobat Reader, który jest dost�pny bezpłatnie na 
serwerze firmy Adobe. W przypadku, gdy korzysta si� z systemu Windows 2000, nale�y 
mie� zainstalowany Service Pack 2, zanim b�dzie mo�na zainstalowa� program Acrobat 
Reader. 
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Instalacja systemu kontroli dost�pu (1): 
 

W systemie, w którym nie zainstalowano serwera SQL Server, ani na tym 
komputerze, ani na �adnym innym, w sieci lokalnej LAN 

 
UWAGA: Je�li do systemu Granta 5 zamierza si� importowa� istniej�c� baz� danych 
systemu Granta for Windows 4, nale�y najpierw uruchomi� program Repair and 
Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si�, �e 
istniej�ca baza danych nie zawiera bł�dów. 
 

1. Wsun�� płyt� DVD-ROM do nap�du w komputerze. Je�li nap�d jest skonfigurowany 
tak, aby automatycznie uruchamiał płyt� („auto-run”), to wtedy program instalacyjny 
zostanie uruchomiony automatycznie – nale�y przej�� do kroku 3. 

2. Wykorzystuj�c ikon� Mój komputer, lub te� Eksploratora systemu Windows, lub te� 
polecenie Start/Uruchom/Przegl�daj (Start/Run/Browse) w systemie, nale�y 
odnale�� plik setup.exe w głównym katalogu płyty DVD-ROM i klikn�� go 
dwukrotnie. 

3. Klikn�� flag� pa�stwa, z którego j�zyka zamierza si� korzysta�. 

4. Klikn�� opcj� Install Software (Instaluj oprogramowanie). 

5. Klikn�� przycisk MSDE, w celu zainstalowania serwera „Microsoft SQL Server 
Desktop Engine” i post�powa� zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na ekranie. 

6. Po zako�czeniu instalacji serwera MSDE, nale�y zrestartowa� komputer, w celu 
uruchomienia serwera SQL Server. 

7. Powtórzy� kroki 1 - 4 powy�ej. 

8. Je�li zamierza si� zainstalowa� i korzysta� z systemu Eventys do monitorowania 
wideo oraz rejestracji zdarze� wyst�puj�cych w punktach kontroli dost�pu, nale�y 
klikn�� przycisk Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys) i 
post�powa� zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na ekranie. 

9. Klikn�� przycisk Granta 5 i poczeka� na wczytanie programu instalacyjnego. 

10. Przeczyta� informacje zawarte w kolejnych oknach: Welcome (Powitanie), Licence 
text (Tekst licencji) oraz Copyright (Prawa autorskie). Klikn�� przycisk Next (Dalej) 
lub te� Yes (Tak) w ka�dym z okien. 

11. W oknie User Information (Informacje u�ytkownika) nale�y wpisa� swoje nazwisko 
oraz nazw� firmy, a nast�pnie klikn�� przycisk Next (Dalej). 
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12. W oknie Setup Type (Typ instalacji) nale�y wybra� opcj� Typical (Typowa) i klikn�� 
przycisk Next (Dalej). 

13. Wybra� miejsce, gdzie ma zosta� zainstalowany system, a nast�pnie klikn�� 
przycisk Next (Dalej). 

 
Na rysunku poni�ej przedstawiono domy�ln� �cie�k� instalacji systemu, w przypadku 
jego instalacji z płyty DVD-ROM: 
 

 
 
Uwaga: Je�li zostanie zmieniona �cie�ka komponentów systemu w górnej cz��ci okna, 
spowoduje to automatyczn� zmian� �cie�ek w dolnej cz��ci okna. 
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14. Wybra� katalog programu dla ikon, za pomoc� których b�d� uruchamiane programy 
systemu kontroli dost�pu (nazwa nie mo�e zawiera� nawiasów lub te� znaków 
interpunkcyjnych), a nast�pnie klikn�� przycisk Next (Dalej). 

15. Zweryfikowa� wprowadzone dane, klikn�� przycisk Next (Dalej) i poczeka� na 
skopiowanie plików. 

16. Po skopiowaniu plików do komputera, na ekranie zostanie wy�wietlone okno Setup 
Finished (Instalacja zako�czona). Z poziomu tego okna mo�na wybra� jedn� z 
nast�puj�cych opcji: 

 
• Upgrade Granta for Windows 4 (Aktualizacja systemu Granta for Windows 4 ) – 

została ona opisana poni�ej. 
• Run Setup Wizard (Uruchomi� program kreatora konfiguracji) – t� opcj� opisano w 

rozdziale 2. 
• Launch Granta 5 (Uruchomi� system Granta 5) – spowoduje to uruchomienie 

programu pulpitu startowego LaunchPad, z poziomu którego mo�na uruchamia� 
komponenty systemu Granta 5). 

• Finish Setup and exit to Windows (Zako�cz instalacj� i wyjd� do systemu Windows) 
– spowoduje to powrót do systemu Windows, bez uruchomienia programu pulpitu 
startowego LaunchPad. 

 
Mo�na równie� zdecydowa�, czy chce si� przeczyta� plik Readme, czy te� nie. Plik ten 
zawiera najnowsze informacje o oprogramowaniu. 
 

 
 

Nale�y wybra� ��dan� opcj�, a nast�pnie nacisn�� przycisk Finish (Zako�cz). 
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17. Niezale�nie od wybranej opcji, zostanie nast�pnie uruchomiony automatycznie 
program Data Registration (Rejestracja danych). Tworzy on poł�czenie pomi�dzy 
systemem Granta oraz serwerem SQL Server. 

 
 
Nale�y pami�ta�, �e pole, znajduj�ce si� w lewym dolnym rogu okna, musi by� koloru 
zielonego i by� opisane MSSQL running (MSSQL pracuje) (patrz rysunek powy�ej). 
Je�li pole to jest koloru czerwonego, nale�y zrestartowa� komputer, w celu 
uruchomienia serwera SQL Server. 
 
18. Kiedy zostanie uruchomiony program Data Registration (Rejestracja danych), 

pierwsza rzecz, jak� nale�y uczyni�, to utworzenie bazy danych systemu Granta. 
 
W tym celu, nale�y otworzy� menu File (Plik) i wybra� opcj� Create MSSQL Database 
(Utwórz baz� danych MSSQL): 
 

 
 
Pole SQL Server Name (Nazwa serwera SQL) powinno zawiera� informacj� (local) 
(lokalny), jak pokazano to na rysunku powy�ej. Je�li nie, nale�y klikn�� pole SQL 
Server Name (Nazwa serwera SQL) i wybra� z rozwijanej listy opcj� (local) (lokalny). 
Je�li opcja (local) (lokalny) nie jest dost�pna na li�cie, nale�y r�cznie wpisa� (local) 
(lokalny), w pole SQL Server Name (Nazwa serwera SQL). 
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19. W pole Database Name (Nazwa bazy danych) nale�y wpisa� nazw�, jak� ma nosi� 
baza danych systemu Granta. (Nazwa domy�lna to „Granta” i zaleca si� 
wykorzystanie tej nazwy. Nie nale�y u�ywa� �adnej z poni�szych nazw: „master”, 
„model”, „msdb” lub te� „tempdb”.) 

20. Use Windows NT security (Wykorzystanie zabezpiecze� systemy Windows NT) – 
u�ycie tej opcji wymaga dalszej konfiguracji serwera MSDE – prosz� skonsultowa� 
si� ze swoim działem IT. 

 
W celu ułatwienia instalacji, zaleca si� pozostawienie tej opcji niezaznaczonej. 
 
21. W polu User Name (Nazwa u�ytkownika) nale�y wpisa� sa, jak przedstawiono to na 

rysunku powy�ej. Pole Password (Hasło) mo�na pozostawi� puste. 
22. Po poprawnym wpisaniu odpowiednich danych, mo�na klikn�� przycisk Create 

(Utwórz). 
 
Zostanie wy�wietlone okno z komunikatem “Created” (Utworzona).  
Nale�y wtedy klikn�� przycisk OK – spowoduje to powrót do okna Data Registration 
(Rejestracja danych). 
 
23. Nale�y teraz utworzy� nazw� �ródła danych ODBC („ODBC Data Source Name”). 
 
W tym celu, nale�y otworzy� menu File (Plik) i wybra� opcj� ODBC Administrator 
(Administrator ODBC): 
 

 
 
24. Klikn�� zakładk� System DSN (DSN systemu). 
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25. Klikn�� przycisk Add (Dodaj), a nast�pnie klikn�� opcj� SQL Server (Serwer SQL), 
znajduj�c� si� na li�cie: 

 

 
 

Nast�pnie klikn�� przycisk Finish (Koniec). 
 
 
26. W polu Name (Nazwa) wpisa� nazw� �ródła danych ODBC. Zalecana nazwa to 

GrantaMSDE. 
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27. Pole Description (Opis) jest opcjonalne – mo�na tam wpisa� dowoln� informacj�, 
opisuj�c� to �ródło danych. 

28. Klikn�� strzałk� z prawej strony pola Server (Serwer) i wybra� opcj� (local) 
(lokalny).  

 
Je�li opcji (local) (lokalny) nie ma na li�cie, nawet po restarcie komputera, nale�y w polu 
Server (Serwer) wpisa� r�cznie (local) (lokalny). 
 

 
 
29. Klikn�� przycisk Next (Dalej). 
30. Klikn�� przycisk Client Configuration (Konfiguracja klienta). 
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31. Klikn�� przycisk Named Pipes (Nazwane kanały): 
 

 
 

A nast�pnie klikn�� przycisk OK. 
 
32. Klikn�� przycisk SQL Server authentication (Autentykacja serwera SQL) i wpisa� 

sa w polu Login ID (Nazwa u�ytkownika), jak przedstawiono to na rysunku poni�ej. 
 

 
 
33. Klikn�� przycisk Next (Dalej). 
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34. Zaznaczy� pole wyboru Change default database to: (Zmie� domy�ln� baz� 
danych na:), a nast�pnie klikn�� symbol strzałki, znajduj�cy si� z prawej strony tego 
pola i wybra� baz� danych systemu Granta z rozwijanej listy (prawdopodobnie, baza 
danych nazywa si� Granta). 

 

 
 
35. Klikn�� przycisk Next (Dalej), a nast�pnie, w kolejnym oknie klikn�� przycisk Finish 

(Koniec). 
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36. Klikn�� przycisk Test Data Source… (Test �ródła danych…). 
 

 
 
Je�li poł�czenie zostało ustanowione poprawnie, na ekranie powinno pojawi� si� okno 
podobne, do pokazanego na rysunku powy�ej. 
 
37. Klikn�� w tym oraz w poprzednim oknie przycisk OK. 
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Na li�cie, w oknie administratora �ródeł danych ODBC (ODBC Data Source 
Administrator), b�dzie teraz wy�wietlana nazwa nowoutworzonego �ródła danych 
systemu (System DSN): 
 

 
 
38. Klikn�� przycisk OK. 
39. W oknie Data Registration (Rejestracja danych) nale�y klikn�� strzałk�, znajduj�c� 

si� z prawej strony pola ODBC Data Source Name (Nazwa �ródła danych ODBC) i 
z rozwijanej listy wybra� nazw� DSN utworzonego wła�nie �ródła danych 
(prawdopodobnie GrantaMSDE). 

 

 
 
40. W polu User Name (Nazwa u�ytkownika) nale�y wpisa� sa, jak przedstawiono to na 

rysunku powy�ej. Pole Password (Hasło) mo�na pozostawi� puste. 
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41. Po klikni�ciu przycisku OK, okno Data Registration (Rejestracja danych) zostanie 
zamkni�te, a nast�pnie zostanie uruchomiony program „aktualizacji bazy danych". 
Program ten utworzy tablice niezb�dne dla nowej bazy danych systemu Granta. 

 
Po utworzeniu tablic, program przejdzie do realizacji opcji, któr� zaznaczył u�ytkownik, 
zanim klikn�ł przycisk Finish (Koniec), w oknie Setup Finished (Instalacja zako�czona), 
Przykładowo, zostanie uruchomiony program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) lub te� 
program pulpitu startowego LaunchPad. Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator 
konfiguracji) opisano w rozdziale 2. 
 
42. Je�li został uruchomiony program pulpitu startowego LaunchPad, nale�y ustawi� dla 

programu System Manager (Manager systemu) opcj� automatycznego uruchomienia 
„Auto Start” tak, aby w przyszło�ci był on uruchamiany automatycznie. Je�li 
sterowniki s� podł�czone do tego komputera, nale�y równie� ustawi� opcj� 
automatycznego uruchomienia „Auto Start” dla programu Comms Driver (Sterownik 
komunikacji). 

 
Jak importowa� baz� danych Granta for Windows 4, do systemu Granta 5? 

 
UWAGA: Je�li u�ytkownik zamierza importowa� istniej�c� baz� danych Granta for 
Windows 4 do systemu Granta 5, nale�y najpierw uruchomi� program Repair and 
Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si�, �e 
istniej�ca baza danych nie zawiera bł�dów. 
 
1. W kroku 16, powy�ej, nale�y wybra� opcj� Upgrade Granta for Windows 4 

installation (Aktualizacja instalacji systemu Granta for Windows 4), 
 

 
 
a nast�pnie klikn�� przycisk Finish (Koniec). 
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2. Po zako�czeniu procesu rejestracji bazy danych, opisanego w krokach 17-40 
powy�ej, na ekranie zostanie wy�wietlone okno Database Upgrade (Aktualizacja 
bazy danych): 

 

 
 

• Je�li system Granta for Windows 4 jest zainstalowany na komputerze u�ytkownika w 
domy�lnym katalogu, jak podano to wcze�niej, mo�na wtedy klikn�� przycisk Go 
(Ruszaj), a dane zostan� zaimportowane do systemu Granta 5. 

• Je�li system Granta for Windows 4 jest zainstalowany na komputerze u�ytkownika w 
katalogu innym, ni� podany wcze�niej katalog domy�lny, lub te� na innym dysku, na 
tym komputerze, lub te� na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN, nale�y wtedy 
klikn�� przycisk , znajduj�cy si� z prawej strony ka�dej z podanych �cie�ek, a 
nast�pnie wybra� lokalizacj� ka�dego z katalogów. Po dokonaniu korekty �cie�ek, 
nale�y klikn�� przycisk Go (Ruszaj), w celu zaimportowania danych do systemu 
Granta 5. 

3. Uruchomi� program pulpitu startowego LaunchPad, klikaj�c ikon� skrótu , 
znajduj�c� si� na pulpicie komputera. System powinien teraz uruchomi� si�, 
wykorzystuj�c te same nazwy punktów kontroli dost�pu, posiadaczy kart, poziomów 
dost�pu, itp…, co w starym systemie Granta for Windows 4. Je�li system nie pracuje 
poprawnie, nale�y wtedy przej�� do rozdziału 3. 

4. Szczegółowy opis konfiguracji osobistych pól danych (Personal Data Fields) został 
zamieszczony w pliku pdf, opisuj�cym program Cardholders (Posiadacze kart) 
(cardhold.pdf) lub te� w pliku pomocy (eng32c.chm). 
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Instalacja systemu kontroli dost�pu (2): 
 

W systemie, w którym zainstalowano i uruchomiono serwer SQL Server (na 
tym komputerze lub te� na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN) 

 
UWAGA: Je�li zamierza si� importowa� istniej�c� baz� danych systemu Granta for 
Windows 4 do systemu Granta 5, nale�y najpierw uruchomi� program Repair and 
Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si�, �e 
istniej�ca baza danych nie zawiera bł�dów. 
 
1. Wsun�� płyt� DVD-ROM do nap�du w komputerze. Je�li nap�d jest skonfigurowany 

tak, aby automatycznie uruchamiał płyt� („auto-run”), to wtedy program instalacyjny 
zostanie uruchomiony automatycznie – nale�y przej�� do kroku 3. 

2. Wykorzystuj�c ikon� Mój komputer, lub te� Eksploratora systemu Windows, lub te� 
polecenie Start/Uruchom/Przegl�daj (Start/Run/Browse) w systemie, nale�y 
odnale�� plik setup.exe w głównym katalogu płyty DVD-ROM i klikn�� go 
dwukrotnie. 

3. Klikn�� flag� pa�stwa, z którego j�zyka zamierza si� korzysta�. 
4. Klikn�� opcj� Install Software (Instaluj oprogramowanie). 
5. Je�li zamierza si� zainstalowa� i korzysta� z systemu Eventys do monitorowania 

wideo oraz rejestracji zdarze� wyst�puj�cych w punktach kontroli dost�pu, nale�y 
klikn�� przycisk Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys) i 
post�powa� zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na ekranie. 

6. Na tym komputerze lub te� na innym komputerze w sieci lokalnej LAN musi by� 
uruchomiony serwer Microsoft SQL Server. Je�li nie, nale�y zapozna� si� z opisan� 
w poprzednim punkcie procedur� instalacji oprogramowania “Microsoft SQL Server 
Desktop Engine”. 

7. Klikn�� przycisk Granta 5 i poczeka� na wczytanie programu instalacyjnego. 
8. Przeczyta� informacje zawarte w kolejnych oknach: Welcome (Powitanie), Licence 

text (Tekst licencji) oraz Copyright (Prawa autorskie). Klikn�� przycisk Next (Dalej) 
lub te� Yes (Tak) w ka�dym z okien. 

9. W oknie User Information (Informacje u�ytkownika) nale�y wpisa� swoje nazwisko 
oraz nazw� firmy, a nast�pnie klikn�� przycisk Next (Dalej). 
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10. W oknie Setup Type (Typ instalacji) nale�y wybra� opcj� Typical (Typowa) i klikn�� 
przycisk Next (Dalej). 

11. Wybra� miejsce, gdzie ma zosta� zainstalowany system, a nast�pnie klikn�� 
przycisk Next (Dalej). 

 
Na rysunku, poni�ej, przedstawiono domy�ln� �cie�k� instalacji systemu, w przypadku 
instalacji z płyty DVD-ROM: 
 

 
 
Uwaga: Je�li zostanie zmieniona �cie�ka komponentów systemu w górnej cz��ci okna, 
spowoduje to automatyczn� zmian� �cie�ek w dolnej cz��ci okna. 
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12. Wybra� katalog programu dla ikon, za pomoc� których b�d� uruchamiane programy 
systemu kontroli dost�pu (nazwa nie mo�e zawiera� nawiasów lub te� znaków 
interpunkcyjnych), a nast�pnie klikn�� przycisk Next (Dalej). 

13. Zweryfikowa� wprowadzone dane, klikn�� przycisk Next (Dalej) i poczeka� na 
skopiowanie plików. 

14. Po skopiowaniu plików do komputera, na ekranie zostanie wy�wietlone okno Setup 
Finished (Instalacja zako�czona). Z poziomu tego okna mo�na wybra� jedn� z 
nast�puj�cych opcji 

 
• Upgrade Granta for Windows 4 (Aktualizacja systemu Granta for Windows 4 ) – 

została ona opisana poni�ej. 
• Run Setup Wizard (Uruchomi� program kreatora konfiguracji) – t� opcj� opisano w 

rozdziale 2. 
• Launch Granta 5 (Uruchomi� system Granta 5) – spowoduje to uruchomienie 

programu pulpitu startowego LaunchPad, z poziomu którego mo�na uruchamia� 
komponenty systemu Granta 5). 

• Finish Setup and exit to Windows (Zako�cz instalacj� i wyjd� do systemu Windows) 
– spowoduje to powrót do systemu Windows, bez uruchomienia programu pulpitu 
startowego LaunchPad. 

 
 
Mo�na równie� zdecydowa�, czy chce si� przeczyta� plik Readme, czy te� nie. Plik ten 
zawiera najnowsze informacje o oprogramowaniu. 
 

 
 

Nale�y wybra� ��dan� opcj�, a nast�pnie nacisn�� przycisk Finish (Zako�cz). 
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15. Niezale�nie od wybranej opcji, zostanie nast�pnie uruchomiony automatycznie 
program Data Registration (Rejestracja danych): 

 

 
 
Program Data Registration (Rejestracja danych) jest wykorzystywany do nast�puj�cych 
zada�: 
 
• Do utworzenia bazy danych systemu Granta (nazwiemy t� baz� danych „Granta”) 

oraz do utworzenia poł�czenia pomi�dzy baz� danych Granta oraz serwerem SQL 
Server. 

• Do utworzenia nazwy �ródła danych ODBC (ODBC Data Source Name - DSN), 
ł�cz�cej baz� danych Granta z serwerem SQL Server. 

• Do poł�czenia bazy danych Granta z serwerem SQL Server, który ma zosta� 
wykorzystany. 

 
Nale�y pami�ta�, �e pole, znajduj�ce si� w lewym dolnym rogu okna, musi by� koloru 
zielonego i by� opisane MSSQL running (MSSQL pracuje) (patrz rysunek powy�ej). 
Je�li pole to jest koloru czerwonego, nale�y zrestartowa� komputer, w celu 
uruchomienia serwera SQL Server: 
 

 
 
W przypadku ł�czenia si� z istniej�cym serwerem SQL Server, mo�na zignorowa� kolor 
tego pola – nawet, je�li jest koloru czerwonego, wci�� mo�na poł�czy� si� z istniej�cym 
serwerem SQL Server, pod warunkiem, �e jest on gdzie� uruchomiony w systemie. 

Instalacja oprogramowania systemu kontroli dost�pu Granta 5    1-27 



 

UWAGA:  
Na dowolnych komputerach, w sieci lokalnej LAN, mo�e zosta� uruchomiona dowolna 
liczba serwerów SQL Server. Równie� na lokalnym komputerze mo�e zosta� 
uruchomiony wi�cej, ni� jeden serwer SQL Server. W przypadku skomplikowanych 
systemów, nale�y zwróci� si� do działu IT z zapytaniem, do którego serwera nale�y 
podł�czy� baz� danych Granta (systemu kontroli dost�pu). 
 
16. Kiedy zostanie uruchomiony program Data Registration (Rejestracja danych), 

pierwsza rzecz, jak� nale�y uczyni�, to utworzenie bazy danych systemu Granta.  
 
W tym celu, nale�y otworzy� menu File (Plik) i wybra� opcj� Create MSSQL Database 
(Utwórz baz� danych MSSQL): 
 

 
 
Nale�y klikn�� pole SQL Server Name (Nazwa serwera SQL) i wybra� z rozwijanej listy 
nazw� serwera SQL Server, z którym ma zosta� poł�czona baza danych Granta. Je�li 
serwer SQL Server jest uruchomiony na tym komputerze, to wtedy zazwyczaj nazwa 
wpisana w polu SQL Server Name (Nazwa serwera SQL) b�dzie brzmiała (local) 
(lokalny), jak pokazano to na rysunku powy�ej. Je�li opcja (local) (lokalny) nie jest 
dost�pna na li�cie, nale�y r�cznie wpisa� (local) (lokalny), w pole SQL Server Name 
(Nazwa serwera SQL). 
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Je�li baza danych ma zosta� poł�czona z serwerem SQL, uruchomionym na innym 
komputerze, w sieci lokalnej LAN, to wtedy nazwa serwera w polu SQL Server Name 
(Nazwa serwera SQL) b�dzie prawdopodobnie nazw� tego komputera: 
 

 
 
17. W pole Database Name (Nazwa bazy danych) nale�y wpisa� nazw�, jak� ma nosi� 

baza danych systemu Granta. (Nazwa domy�lna to „Granta” i zaleca si� 
wykorzystanie tej nazwy. Nie nale�y u�ywa� �adnej z poni�szych nazw: „master”, 
„model”, „msdb” lub te� „tempdb”.) 

18. Use Windows NT security (Wykorzystanie zabezpiecze� systemy Windows NT) – 
u�ycie tej opcji wymaga dalszej konfiguracji serwera SQL Server  – prosz� 
skonsultowa� si� ze swoim działem IT. 

 
W celu ułatwienia instalacji, zaleca si� pozostawienie tej opcji niezaznaczonej. 
 
19. Nale�y dowiedzie� si�, jaka jest nazwa u�ytkownika (User Name) oraz, jakie hasło 

(Password), które nale�y u�y� dla wybranego serwera SQL Server i wpisa� w 
odpowiednie pola – w celu uzyskania tych informacji, nale�y skontaktowa� si� ze 
swoim działem IT. Domy�lna nazwa u�ytkownika, to sa (skrót od „system 
administrator”), a domy�lne hasło jest puste (brak hasła). 

20. Po poprawnym wpisaniu odpowiednich danych, mo�na klikn�� przycisk Create 
(Utwórz). 

 
Spowoduje to powrót do okna Data Registration (Rejestracja danych). 
 
21. Nale�y teraz utworzy� nazw� �ródła danych ODBC („ODBC Data Source Name”). 
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W tym celu, nale�y otworzy� menu File (Plik) i wybra� opcj� ODBC: 
 

 
 
22. Klikn�� zakładk� System DSN (DSN systemu). 
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23. Klikn�� przycisk Add (Dodaj), a nast�pnie klikn�� opcj� SQL Server (Serwer SQL), 
znajduj�c� si� na li�cie: 

 

 
 
Nast�pnie klikn�� przycisk Finish (Koniec). 
 
 
24. W polu Name (Nazwa) wpisa� nazw� �ródła danych ODBC. Zalecana nazwa to 

GrantaSQL. 
25. Pole Description (Opis) jest opcjonalne – mo�na tam wpisa� dowoln� informacj�, 

opisuj�c� to �ródło danych. 
26. Klikn�� strzałk� z prawej strony pola Server (Serwer) i wybra� serwer SQL Server, 

do którego została podł�czona baza Granta, w kroku 16.  
 
Je�li nazwy serwera SQL Server nie ma na li�cie opcji, nale�y wpisa� j� r�cznie w polu 
Server (Serwer). 
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27. Klikn�� przycisk Next (Dalej). 
28. Klikn�� przycisk Client Configuration (Konfiguracja klienta). 
29. Klikn�� przycisk Named Pipes (Nazwane kanały), 
 

 
 
a nast�pnie klikn�� przycisk OK. 
 
30. Klikn�� przycisk SQL Server authentication (Autentykacja serwera SQL) i wpisa� 

sa w polu Login ID (Nazwa u�ytkownika) lub te� własn� nazw� u�ytkownika (Login 
ID) oraz hasło (Password) (uzyskane w dziale IT). 
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31. Klikn�� przycisk Next (Dalej). 
 

 
 
32. Zaznaczy� pole wyboru Change default database to: (Zmie� domy�ln� baz� 

danych na:), a nast�pnie klikn�� symbol strzałki, znajduj�cy si� z prawej strony tego 
pola i wybra� z rozwijanej listy baz� danych systemu Granta (prawdopodobnie, baza 
danych nazywa si� Granta). 
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33. Klikn�� przycisk Next (Dalej), a nast�pnie, w kolejnym oknie klikn�� przycisk Finish 

(Koniec). 
34. Klikn�� przycisk Test Data Source… (Test �ródła danych…). 
 

 
 
Je�li poł�czenie zostało ustanowione poprawnie, na ekranie powinno pojawi� si� okno 
podobne, do pokazanego na rysunku powy�ej. 
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35. Klikn�� w tym oraz w poprzednim oknie przycisk OK. 
 
Na li�cie, w oknie administratora �ródeł danych ODBC (ODBC Data Source 
Administrator), b�dzie teraz wy�wietlana nazwa nowoutworzonego �ródła danych 
systemu (System DSN): 
 

 
 
36. Klikn�� przycisk OK. 
37. W oknie Data Registration (Rejestracja danych) nale�y klikn�� strzałk�, znajduj�c� 

si� z prawej strony pola ODBC Data Source Name (Nazwa �ródła danych ODBC) i 
z rozwijanej listy wybra� nazw� DSN utworzonego wła�nie �ródła danych 
(prawdopodobnie GrantaSQL). 

 

 
 
38. Zwróci� si� do działu IT z pro�b� o nazw� u�ytkownika oraz hasło, które nale�y u�y� 

do poł�czenia si� z serwerem SQL Server. Wpisa� je w pola User Name (Nazwa 
u�ytkownika) oraz Password (Hasło), a nast�pnie klikn�� przycisk OK. 
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39. Po klikni�ciu przycisku OK, okno Data Registration (Rejestracja danych) zostanie 
zamkni�te, a nast�pnie zostanie uruchomiony program „aktualizacji bazy danych". 
Program ten utworzy tablice niezb�dne dla nowej bazy danych systemu Granta. 

 
Po utworzeniu tablic, program przejdzie do realizacji opcji, któr� zaznaczył u�ytkownik, 
zanim klikn�ł przycisk Finish (Koniec), w oknie Setup Finished (Instalacja zako�czona). 
Przykładowo, zostanie uruchomiony program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) lub te� 
program pulpitu startowego LaunchPad.  
 
40. Je�li został uruchomiony program pulpitu startowego LaunchPad, nale�y ustawi� dla 

programu System Manager (Manager systemu) opcj� automatycznego uruchomienia 
„Auto Start” tak, aby w przyszło�ci był on uruchamiany automatycznie. Je�li 
sterowniki s� podł�czone do tego komputera, nale�y równie� ustawi� opcj� 
automatycznego uruchomienia „Auto Start” dla programu Comms Driver (Sterownik 
komunikacji). 

 
Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) opisano w rozdziale 2. 

Jak importowa� baz� danych Granta for Windows 4, do systemu Granta 5? 
 
UWAGA: Je�li u�ytkownik zamierza importowa� istniej�c� baz� danych Granta for 
Windows 4 do systemu Granta 5, nale�y najpierw uruchomi� program Repair and 
Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si�, �e 
istniej�ca baza danych nie zawiera bł�dów 
 
1. W kroku 14, powy�ej, nale�y wybra� opcj� Upgrade Granta for Windows 4 

installation (Aktualizacja instalacji systemu Granta for Windows 4), 
 

 
 
a nast�pnie klikn�� przycisk Finish (Koniec). 
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2. Po zako�czeniu procesu rejestracji bazy danych, opisanego w krokach 15-39, 
powy�ej, na ekranie zostanie wy�wietlone okno Database Upgrade (Aktualizacja 
bazy danych): 

 

 
 
• Je�li system Granta for Windows 4 jest zainstalowany na komputerze u�ytkownika w 

domy�lnym katalogu, jak podano to wcze�niej, mo�na wtedy klikn�� przycisk Go 
(Ruszaj), a dane zostan� zaimportowane do systemu Granta 5. 

• Je�li system Granta for Windows 4 jest zainstalowany na komputerze u�ytkownika, w 
katalogu innym, ni� podany wcze�niej katalog domy�lny, lub te� na innym dysku, na 
tym komputerze, lub te� na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN, nale�y wtedy 
klikn�� przycisk , znajduj�cy si� z prawej strony ka�dej z podanych �cie�ek, a 
nast�pnie wybra� lokalizacj� ka�dego z katalogów. Po dokonaniu korekty �cie�ek, 
nale�y klikn�� przycisk Go (Ruszaj), w celu zaimportowania danych do systemu 
Granta 5 

 

3. Uruchomi� program pulpitu startowego LaunchPad, klikaj�c ikon� skrótu , 
znajduj�c� si� na pulpicie komputera. System powinien teraz uruchomi� si�, 
wykorzystuj�c te same nazwy punktów kontroli dost�pu, posiadaczy kart, poziomów 
dost�pu, itp…, co w starym systemie Granta for Windows 4. Je�li system nie pracuje 
poprawnie, nale�y wtedy przej�� do rozdziału 3 

4. Szczegółowy opis konfiguracji osobistych pól danych (Personal Data Fields) został 
zamieszczony w pliku pdf, opisuj�cym program Cardholders (Posiadacze kart) 
(cardhold.pdf) lub te� w pliku pomocy (eng32c.chm). 
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Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na 
innych komputerach 

 
Po zainstalowaniu kompletnego zestawu programów systemu Granta 5 na jednym 
komputerze i poł�czeniu ich z serwerem SQL w sposób opisany powy�ej, u�ytkownik 
mo�e chcie� zainstalowa� kopie niektórych z programów systemu Granta 5 na innych 
komputerach, w sieci lokalnej LAN, na przykład, w celu podł�czenia sterowników do 
innego komputera lub te�, w celu umo�liwienia innej osobie monitorowania systemu za 
pomoc� programu Monitor and Control (Monitorowanie i sterowanie) lub te�, w celu 
umo�liwienia komu� tworzenia sprawozda� za pomoc� programu Reports 
(Sprawozdania). 
 
Aby zainstalowa� fragmenty oprogramowania systemu Granta 5, nale�y wykona� 
nast�puj�ce kroki: 
 
1. Wsun�� płyt� DVD-ROM do nap�du w komputerze. Je�li nap�d jest skonfigurowany 

tak, aby automatycznie uruchamiał płyt� („auto-run”), to wtedy program instalacyjny 
zostanie uruchomiony automatycznie – nale�y przej�� do kroku 3. 

2. Wykorzystuj�c ikon� Mój komputer, lub te� Eksploratora systemu Windows, lub te� 
polecenie Start/Uruchom/Przegl�daj (Start/Run/Browse) w systemie, nale�y 
odnale�� plik setup.exe w głównym katalogu płyty DVD-ROM i klikn�� go 
dwukrotnie. 

3. Klikn�� flag� pa�stwa, z którego j�zyka zamierza si� korzysta�. 
4. Klikn�� opcj� Install Software (Instaluj oprogramowanie). 
5. Je�li zamierza si� zainstalowa� i korzysta� z systemu Eventys do monitorowania 

wideo oraz do rejestracji zdarze� wyst�puj�cych w punktach kontroli dost�pu, nale�y 
klikn�� przycisk Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys) i 
post�powa� zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na ekranie. 

6. Klikn�� przycisk Granta 5 i poczeka� na wczytanie programu instalacyjnego. 
7. Przeczyta� informacje zawarte w kolejnych oknach: Welcome (Powitanie), Licence 

text (Tekst licencji) oraz Copyright (Prawa autorskie). Klikn�� przycisk Next (Dalej) 
lub te� Yes (Tak) w ka�dym z okien. 
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8. W oknie User Information (Informacje u�ytkownika) nale�y wpisa� swoje nazwisko 
oraz nazw� firmy, a nast�pnie klikn�� przycisk Next (Dalej). 

 

 
 
9. W oknie Setup Type (Typ instalacji) nale�y wybra� opcj� Custom (Instalacji klienta) 

i klikn�� przycisk Next (Dalej). 
10. Odznaczy� wszystkie programy, które nie maj� by� instalowane, klikaj�c je, w celu 

usuni�cia zaznacze�. 
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W oknie poni�ej wybrano jedynie program Comms Driver (Sterownik komunikacji). 
 

 
 
11. Przesuwaj�c si� w dół listy, nale�y odznacza� wszystkie programy, które nie maj� 

zosta� zainstalowane, a nast�pnie nale�y upewni� si�, �e programy Delphi BDE oraz 
GrantaPipes pozostały zaznaczone – nale�y zawsze je instalowa�. 
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12. Kiedy ju� tylko programy, które maj� zosta� zainstalowane na tym komputerze, 
pozostały zaznaczone, nale�y klikn�� przycisk Next (Dalej). 

13. Wybra� katalogi systemowe i klikn�� przycisk Next (Dalej). 
 
Zaleca si� pozostawienie domy�lnych katalogów. 
 
14. Wybra� katalog programu dla ikon, za pomoc� których b�d� uruchamiane programy 

systemu kontroli dost�pu (nazwa nie mo�e zawiera� nawiasów lub te� znaków 
interpunkcyjnych), a nast�pnie klikn�� przycisk Next (Dalej). 

 
15. Zweryfikowa� wprowadzone dane, klikn�� przycisk Next (Dalej) i poczeka� na 

skopiowanie plików.  
 
Po skopiowaniu plików do komputera, na ekranie zostanie wy�wietlone okno Setup 
Finished (Instalacja zako�czona).  
 
16. Wybra� opcj� Launch Granta 5 (Uruchomi� system Granta 5) - spowoduje to 

uruchomienie programu pulpitu startowego LaunchPad, z poziomu którego mo�na 
uruchamia� dowolne z zainstalowanych komponentów systemu Granta 5 – nast�pnie 
nale�y klikn�� przycisk Finish (Zako�cz). 

17. W nast�pnym kroku zostanie uruchomiony automatycznie program Data Registration 
(Rejestracja danych). Tworzy on poł�czenie pomi�dzy systemem Granta oraz 
serwerem SQL Server. 

 
Nale�y teraz wykona� kroki 21 – 36, opisane w punkcie „Instalacja systemu kontroli 
dost�pu (2):”, powy�ej. 
 
18. W oknie Data Registration (Rejestracja danych) nale�y klikn�� strzałk�, znajduj�c� 

si� z prawej strony pola ODBC Data Source Name (Nazwa �ródła danych ODBC) i 
z rozwijanej listy wybra� nazw� DSN, utworzonego wła�nie �ródła danych 
(prawdopodobnie GrantaSQL). 

 
 
19. Zwróci� si� do działu IT z pro�b� o nazw� u�ytkownika oraz hasło, które nale�y u�y� 

do poł�czenia si� z serwerem SQL Server. Wpisa� je w pola User Name (Nazwa 
u�ytkownika) oraz Password (Hasło), a nast�pnie klikn�� przycisk OK. 
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20. Po klikni�ciu przycisku OK, okno Data Registration (Rejestracja danych) zostanie 
zamkni�te, a nast�pnie zostanie uruchomiony program pulpitu startowego 
LaunchPad. 

21. Kiedy program pulpitu startowego LaunchPad zostanie uruchomiony, nale�y klikn�� 
zakładk� Communications (Komunikacja), 

 

 
 

a nast�pnie klikn�� ikon�  i uruchomi� program Granta Pipes. 
Mo�na teraz uruchomi� dowolny z programów systemu Granta 5, które zostały 
zainstalowane, klikaj�c odpowiedni przycisk w programie pulpitu startowego LaunchPad. 
 
22. Ustawi� dla programu Granta Pipes opcj� automatycznego uruchomienia „Auto 

Start” tak, aby był uruchamiany automatycznie. 

• Klikn�� prawym przyciskiem myszki przycisk . 
• Wybra� z rozwijanej listy opcj� Properties (Wła�ciwo�ci). 
• Klikn�� pole Auto Start (Automatyczne uruchomienie) i zaznaczy� je (patrz rysunek 

poni�ej): 
 

 
 
• Klikn�� przycisk OK. 
 
23. Je�li do tego komputera podł�czone s� sterowniki, nale�y ustawi� opcj� 

automatycznego uruchomienia “Auto Start” równie� dla programu Comms Driver 
(Sterownik komunikacji). 
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Rozdział 2 

Korzystanie z programu Setup Wizard 
(Kreator konfiguracji) 

 
W tym rozdziale: 
• Opisano, jak korzysta� z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), w celu 

przeprowadzenia konfiguracji nowego systemu, wraz z pewn� ilo�ci� kart, 
umo�liwiaj�cych dost�p do wszystkich drzwi, przez cały czas. 

 
UWAGA: Zanim rozpocznie si� korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator 
konfiguracji), sterowniki, moduły oraz zwi�zane z systemem urz�dzenia musz� zosta� 
poł�czone i wł�czone, a we wszystkich sterownikach wyposa�onych w moduł radiowy 
RF nale�y zaprogramowa� ich kod dystrybutora (Distributor Code). 
 
Sterowniki musz� by� podł�czone do jednego z portów RS232 COM w tym komputerze 
– szczegóły poł�cze� opisano w instrukcji monta�u lub te� w podr�czniku nr HB00105. 
 

Zastosowanie programu Setup Wizard (Kreator 
konfiguracji), w przypadku nowego systemu 

 
1. W pierwszym oknie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) nale�y upewni� 

si�, �e została zaznaczona opcja New System (Nowy system), 

 
 
a nast�pnie klikn�� przycisk Next (Dalej). 

            2-1 



 

 
 
2. Przeczyta� informacje wy�wietlane na ekranie, a nast�pnie klikn�� przycisk Next 

(Dalej). 
 
(Je�li program System Manager (Manager systemu) lub te� program Comms Driver 
(Sterownik komunikacji) lub te� obydwa te programy s� uruchomione, nale�y je 
wył�czy�: klikn�� prawym przyciskiem myszki na ikon� ka�dego z nich , na pasku 
systemowym, w prawym dolnym rogu ekranu i wybra� opcj� Close (Zamknij).) 
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3. Jedyne ustawienie, które nale�y wybra� w tym oknie, to porty COM, do których s� 
podł�czone sterowniki: nale�y klikn�� list� Comms Port (Porty COM) i wybra� 
wła�ciwy port z listy. 

 
Mo�na teraz klikn�� przycisk Next (Dalej) i skonfigurowa� sterowniki tak, aby karty 
umo�liwiały dost�p do wszystkich drzwi, przez cały czas. 
 
Opcjonalnie, w oknie Standard (Standardowe) mo�na wybra� nast�puj�ce ustawienia, 
zanim kliknie si� przycisk Next (Dalej): 
 
• Hardware System Name (Nazwa systemu sprz�towego) – jest to nazwa zestawu 

sterowników, które kreator konfiguracji ma skonfigurowa�. Nale�y potwierdzi� 
domy�ln� nazw� „Hardware System 1” (System sprz�towy 1) lub te� wpisa� własn� 
nazw�. (Uwaga: System umo�liwia podł�czenie wi�cej, ni� jednego zestawu 
sterowników do tego komputera lub te� do dowolnego komputera w sieci lokalnej 
LAN – program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) konfiguruje tylko jeden zestaw 
sterowników.) 

• PC Name (Nazwa komputera PC) – jest to nazwa komputera, podana w systemie 
Windows – nie mo�na jej tutaj zmieni�. 

• Swipe Reader Default Interface (Domy�lny interfejs czytnika kart magnetycznych) – 
je�li wykorzystywane sterowniki s� wyposa�one w czytniki kart magnetycznych, 
wszystkie punkty kontroli dost�pu z czytnikami kart magnetycznych zostan� 
zaprogramowane z wprowadzonym w tym miejscu numerem interfejsu – w celu 
uzyskania szczegółowych informacji, dotycz�cych numerów interfejsów, nale�y 
skontaktowa� si� z dostawc�. 

 
Mo�na równie� wybra� nast�puj�ce ustawienia, znajduj�ce si� w oknie Advanced 
(Zaawansowane), zanim kliknie si� przycisk Next (Dalej): 
 
• Door Contact Monitoring (Monitorowanie czujników otwarcia drzwi) – je�li zostanie 

wybrana ta opcja, dla wszystkich punktów kontroli dost�pu w systemie zostanie 
wł�czona funkcja monitorowania drzwi i spowoduje wygenerowanie sygnału 
alarmowego za ka�dym razem, kiedy drzwi nie zostan� zamkni�te, itp… 

• Door Relay Time (Czas zadziałania przeka�nika drzwi) – czas ten dotyczy 
wszystkich przeka�ników drzwi, w punktach kontroli dost�pu w systemie. (Je�li 
u�ytkownik nie poda tego czasu, warto�� domy�lna tego czasu wynosi 2 sekundy.) 

 
4. Po klikni�ciu Next (Dalej) w kroku 3, nale�y odczeka�, a� kreator konfiguracji 

uruchomi najpierw program System Manager (Manager systemu), a nast�pnie 
program Comms Driver (Sterownik komunikacji). Ich ikony zostan� wy�wietlone na 
pasku systemowym, znajduj�cym si� w prawym dolnym rogu ekranu: . 

 
Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) pobierze teraz map� systemu, zawieraj�c� 
wszystkie sterowniki oraz moduły. Ikona programu Comms Driver (Sterownik 
komunikacji) zmieni swój kolor z czerwonego na biały, kiedy sterowniki zostan� 
uaktywnione i b�d� komunikowały si� z komputerem. 



 

Je�li ikona programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) pozostanie koloru 
czerwonego, po pewnym czasie na ekranie zostanie wy�wietlony komunikat „Failed to 
obtain System Map” (Nie udało si� uzyska� mapy systemu). Oznacza to bł�d 
komunikacji, co mo�e by� spowodowane nast�puj�cymi przyczynami: 
 
• Sterowniki nie s� wł�czone. 
• Układy komunikacyjne nie s� podł�czone do komputera. 
• Wybrano złe ustawienia portu COM. 
• �le wykonano podł�czenie układów komunikacyjnych. 
 
Je�li zostanie wy�wietlony komunikat „Failed to obtain System Map” (Nie udało si� 
uzyska� mapy systemu), mo�na usun�� przyczyn� bł�du, opieraj�c si� na powy�szej 
li�cie, a nast�pnie uruchomi� ponownie program Setup Wizard (Kreator konfiguracji), z 
poziomu programu pulpitu startowego LaunchPad. 
 
5. Je�li program System Manager (Manager systemu) oraz program Comms Driver 

(Sterownik komunikacji) zostały uruchomione, a system komunikuje si� poprawnie ze 
sterownikami, na ekranie zostanie wy�wietlony nast�puj�ce okno: 

 

 
 
Zanim u�ytkownik kliknie przycisk Next (Dalej), musi wprowadzi� w tym oknie 
nast�puj�ce informacje: 
 
• Site Code (Kod lokalizacji) – je�li jest on nieznany, nale�y zwróci� si� z zapytaniem 

do dostawcy. Kod powinien by� liczb� całkowit� z przedziału 0 - 65535. 
• Site Name (Nazwa lokalizacji) – jest to domy�lnie nazwa firmy (Company Name), 

która została wprowadzona w trakcie konfiguracji systemu. Mo�na wprowadzi� inn� 
nazw�. 

• Access Level (Poziom dost�pu) – ustawienie domy�lne to Any Access (Dost�p 
swobodny) – wszystkie karty, w dowolnej chwili, otwieraj� wszystkie drzwi. 
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• First Card Number (Numer pierwszej karty) – nale�y wprowadzi� numer pierwszej 
karty z zestawu kart, które maj� by� wykorzystywane – b�dzie to zazwyczaj karta 
numer 1. 

• Last Card Number (Numer ostatniej karty) - nale�y wprowadzi� numer ostatniej 
karty z zestawu kart, które maj� by� wykorzystywane – nie ma potrzeby 
wprowadzania na tym etapie wszystkich kart – mo�na doda� pó�niej wi�cej kart, 
wykorzystuj�c ró�ne poziomy dost�pu. 

• Enable Cards (Uaktywnienie kart) – nale�y zaznaczy� to pole, aby mogły one słu�y� 
do otwierania drzwi. 

 

 
 
6. Klikn�� przycisk Next (Dalej) i poczeka�, a� program Setup Wizard (Kreator 

konfiguracji) prze�le informacje, dotycz�ce punktów kontroli dost�pu, ram czasowych 
oraz posiadaczy kart do sterowników. Je�li wida� w tym momencie którykolwiek ze 
sterowników ze zdj�t� pokryw�, b�dzie mo�na wtedy zobaczy�, jak zaczn� miga� 
diody LED w modułach, kiedy zaczn� one komunikowa� si� („odpytywa�") ze swoimi 
czytnikami. 
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7. Nale�y upewni� si�, �e opcja Invoke LaunchPad (Przywoływa� program pulpitu 

startowego LaunchPad) jest zaznaczona, a nast�pnie klikn�� przycisk Finish 
(Koniec). 

8. Zalogowa� si�, wykorzystuj�c do tego celu domy�ln� nazw� u�ytkownika (master) 
oraz domy�lne hasło (password). 

9. Program pulpitu startowego LaunchPad powinien teraz by� widoczny na ekranie: 
 

 
 

Program pulpitu startowego LaunchPad umo�liwia u�ytkownikowi uruchomienie 
dowolnego programu z systemu kontroli dost�pu, bez konieczno�ci logowania si� 
niezale�nie do ka�dego z tych programów. 
Prosz� zauwa�y�, �e w przypadku wylogowania si� z programu pulpitu startowego 
LaunchPad, domy�lna nazwa u�ytkownika/hasło brzmi� równie� master/password. 
Nale�y zmieni� je jak najszybciej, aby uniemo�liwi� nieuprawniony dost�p do systemu. 
Aby zmieni� nazw� u�ytkownika oraz hasło, nale�y nacisn�� klawisz F1 i post�powa� 
zgodnie z instrukcj� podan� w pomocy programu pulpitu startowego LaunchPad. 
Po dokonaniu zmiany nazwy u�ytkownika oraz hasła, nale�y zamkn�� program pulpitu 
startowego LaunchPad oraz wszystkie pozostałe programy systemu Granta, które 
zostały uruchomione (prawdopodobnie, tylko program System Manager (Manager 
systemu) oraz program Comms Driver (Sterownik komunikacji)) i ponownie uruchomi� 
program pulpitu startowego LaunchPad. Je�li u�ytkownik nie wykona tej procedury, 
b�dzie proszony o zalogowanie si�, za ka�dym razem, kiedy b�dzie próbował 
uruchomi� który� z komponentów systemu Granta. 
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10. Klikn�� zakładk� Operator (Operator) w programie pulpitu startowego LaunchPad. 
 

 
 
11. Mo�na teraz przetestowa� system – patrz rozdział 3. 

Rekordy tworzone przez program Setup Wizard 
(Kreator konfiguracji) 

 
Po skorzystaniu z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), w systemie zostały 
utworzone nast�puj�ce rekordy: 
 
Nazwa operatora oraz hasło 
Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) tworzy pojedynczego, głównego operatora, 
którego nazwa brzmi master, a jego hasło password. Nale�y je zmieni� jak najszybciej 
na swoj� własn� nazw� u�ytkownika oraz własne hasło – szczegóły opisano w pliku 
pomocy programu pulpitu startowego LaunchPad. 
 
Punkty kontroli dost�pu 
Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) tworzy rekord punktów kontroli dost�pu dla 
ka�dego czytnika, znajduj�cego si� na mapie systemu. Ka�dy rekord punktu kontroli 
dost�pu musi posiada� nazw� w polu Access Point (Punkt kontroli dost�pu) (nie mo�na 
zapisa� rekordu bez tej nazwy), tak wi�c kreator konfiguracji wpisuje w polu Access 
Point (Punkt kontroli dost�pu) adres czytnika. U�ytkownik mo�e zmieni� nazwy punktów 
kontroli dost�pu, je�li chce, aby nazwy opisywały miejsce zamontowania lub te� funkcj� 
pełnion� przez punkt kontroli dost�pu – na przykład frontowe drzwi, sklepy, szlaban na 
parkingu, itp… Zmiany wprowadza si� za pomoc� programu Access Configuration 
(Konfiguracja kontroli dost�pu). 
 
Ramy czasowe 
Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) tworzy pojedyncze ramy czasowe, 
nazywane „Any Time” (W dowolnej chwili), które oznaczaj� 24 godziny na dob�, siedem 
dni w tygodniu. Mo�na zmieni� to ustawienie i wprowadzi� nowe ramy czasowe (Time 
Frame) za pomoc� programu Access Configuration (Konfiguracja kontroli dost�pu). 
 
Poziom dost�pu 
Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) tworzy pojedynczy poziom dost�pu, 
nazywany „Any Access” (Dost�p dla wszystkich), który oznacza przyznanie prawa 
dost�pu dla wszystkich, w dowolnej chwili. Mo�na zmieni� to ustawienie i doda� nowe 
poziomy dost�pu (Access Level), za pomoc� programu Access Configuration 
(Konfiguracja kontroli dost�pu). 
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Posiadacze kart 
Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) tworzy rekord posiadacza karty dla ka�dej 
karty, z zakresu numerów podanych w trakcie konfiguracji, przeprowadzonej za pomoc� 
programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). 
Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) wpisuje numer karty w polu Last Name 
(Nazwisko): jest to pierwsza rzecz, jak� u�ytkownik powinien zmieni� w trackie 
przypisywania numerów kart do nazwisk ich posiadaczy. Nazwiska posiadaczy kart 
mo�na zmienia� i przydziela� im odpowiednie poziomy dost�pu, wykorzystuj�c do tego 
celu program Cardholders (Posiadacze kart). 
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Rozdział 3 

 

Kontrola systemu 
 
W tym rozdziale: 
• Opisano, jak skontrolowa� system, wykorzystuj�c do tego celu karty oraz program 

Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji). 
• Opisano, jak usuwa� problemy w systemie, je�li system nie funkcjonuje poprawnie. 

 

Kontrola systemu 
 
Mo�na przeprowadzi� kontrol� pracy systemu, po prostu wsuwaj�c karty do czytników 
lub te� przesuwaj�c karty magnetyczne nad czytnikami tych kart i sprawdzaj�c, czy 
odpowiednie drzwi zostan� otwarte. Mo�na równie� uruchomi� na komputerze program 
Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji) i nadzorowa� transakcje (odczyt kart) w 
miar�, jak b�d� one nast�powały, w czasie rzeczywistym. 
 
Aby uruchomi� program Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji) z poziomu 
programu pulpitu startowego LaunchPad nale�y: 
1. Klikn�� zakładk� Operator (Operator). 

2. Klikn�� przycisk , aby uruchomi� program Monitor and Control (Monitorowanie i 
sterowanie). 

3. Klikn�� przycisk  w programie Monitor and Control (Monitorowanie i sterowanie), 
w celu uruchomienia funkcji monitorowania transakcji. 

4. Zaznaczy� opcj� Enable Monitoring (Umo�liwienie monitorowania). 
 
Teraz, kiedy czytnik odczyta kart�, informacje o tym powinny zosta� wy�wietlone na 
ekranie: 
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Nale�y pami�ta�, �e program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) wpisuje numer karty w 
pole Last Name (Nazwisko), dla ka�dego posiadacza karty. Jedn� z pierwszych rzeczy, 
któr� nale�y zrobi� po zainstalowaniu nowego systemu, jest wpisanie nazwisk 
posiadaczy kart w rekordach posiadaczy kart. 

Usuwanie problemów 
 
Je�li nie daje si� uruchomi� systemu, zanim u�ytkownik skontaktuje si� z działem 
wsparcia producenta, powinien zapozna� si� z informacjami podanymi poni�ej. 
 

Wł�czenie wy�wietlania wszystkich komunikatów o bł�dach 
 
Aby ułatwi� zadanie i zobaczy�, jakie problemy wyst�puj� w systemie, nale�y najpierw 
wł�czy� wy�wietlanie wszystkich komunikatów o bł�dach, wykorzystuj�c w tym celu 
program System Administration (Administracja systemu). 
 
1. Klikn�� zakładk� Administrator (Administrator) w programie pulpitu startowego 

LaunchPad. 

2. Klikn�� ikon� programu System Administration (Administracja systemu): . 

3. Klikn�� ikon� , w celu wy�wietlenia formularza Access Violation Messages 
(Komunikaty naruszenia zasad dost�pu). 
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Dla wszystkich komunikatów nale�y ustawi� opcj� Alarm (Alarm) lub te� opcj� Report 
(Sprawozdanie). (Nale�y pami�ta�, �e aktualne ustawienia danego systemu mog� 
ró�ni� si� od tych, przedstawionych powy�ej, w niniejszej instrukcji – nie ma to 
znaczenia – prosz� kontynuowa� zgodnie z opisan� poni�ej procedur�.) 

4. Klikn�� przycisk , w celu dokonania edycji formularza. 
5. Klikn�� ka�de z pól, w których ustawiono opcj� None (	aden) i zmieni� opcj� na 

Report (Sprawozdanie). 
 

 
 

6. Klikn�� przycisk , aby zapisa� nowe ustawienia. 
 
Program Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji) b�dzie teraz wy�wietlał 
komunikaty zwi�zane z ka�dym z powy�szych narusze� zasad dost�pu. 

Brak komunikatów wy�wietlanych w oknie programu Transaction Monitor 
(Monitorowanie transakcji) 

 
Je�li w oknie programu Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji) nie pojawi si� 
�adna informacja, w chwili odczytu karty przez czytnik, nale�y obejrze� moduły 
czytników, znajduj�ce si� wewn�trz sterowników. 
• Je�li �adna z diod LED koloru bursztynowego, znajduj�ca si� w module czytnika, nie 

miga, oznacza to, �e moduły nie zostały skonfigurowane – nale�y sprawdzi� 
poł�czenia modułów komunikacji i sprawdzi�, czy ikona programu Comms Driver 
(Sterownik komunikacji), znajduj�ca si� na pasku systemowym, w prawym dolnym 
rogu ekranu, jest koloru białego (je�li jest koloru czerwonego, oznacza to, �e moduły 
komunikacyjne nie funkcjonuj� poprawnie). 
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• Je�li w systemie jest wi�cej, ni� jeden sterownik, a nie migaj� diody LED w modułach 
czytników niektórych sterowników, nale�y skontrolowa� poł�czenia szyny RS485 
pomi�dzy sterownikami oraz, je�li zostały zamontowane, modułami komunikacyjnymi. 

• Je�li wykorzystywane s� sterowniki wyposa�one w moduły radiowe RF, to wtedy przed 
głowic� czytnika nale�y przesun�� kart� lub te� identyfikator. Je�li bursztynowe diody 
LED modułu czytnika b�d� �wieciły si� lekko przez cały czas, przez który karta znajduje 
si� w zasi�gu głowicy czytnika, oznacza to, �e w sterowniku nie zaprogramowano 
numeru dystrybutora (Distributor Code) (lub te� zaprogramowano zły numer 
dystrybutora). Szczegóły zostały przedstawione w opisie instalacji sterownika. 

• Je�li wykorzystywane s� sterowniki wyposa�one w moduły czytników kart 
magnetycznych, nale�y przesun�� kart� przed czytnikiem i sprawdzi�, czy bursztynowe 
diody LED za�wiec� si� inaczej, w trakcie odczytu karty. Je�li nie, nale�y skontrolowa� 
okablowanie oraz zasilanie czytnika kart magnetycznych. Je�li diody za�wiec� si� 
inaczej, nale�y sprawdzi�, czy wprowadzono wła�ciwy numer interfejsu czytnika kart 
magnetycznych w programie Setup Wizard (Kreator konfiguracji) – nale�y skontaktowa� 
si� z dystrybutorem i zapyta�, jaki powinien by� numer interfejsu. 

• Je�li uaktywniono opcj� Door Contact Monitoring (Monitorowanie czujników otwarcia 
drzwi) i zostanie odczytana wa�na karta, wiadomo�� o transakcji nie zostanie przesłana, 
a� do chwili otwarcia drzwi. W takim przypadku zostanie wy�wietlony komunikat Valid 
No Entry Made (Wa�na – nie dokonano wej�cia). 

 

Komunikat „Site Code Invalid” (Bł�dny kod lokalizacji), je�li 
wykorzystywane s� sterowniki wyposa�one w moduły czytników kart 

magnetycznych, nale�y sprawdzi� 
 
• Je�li zostanie wy�wietlony komunikat Site Code Invalid (Bł�dny kod lokalizacji), 

oznacza to, �e albo w programie Setup Wizard (Kreator konfiguracji) wprowadzono 
bł�dny kod lokalizacji (Site Code), albo te� dostawca dostarczył karty ze �le 
zaprogramowanym kodem lokalizacji – nale�y skontaktowa� si� z dostawc�. 

• Je�li wykorzystywane s� sterowniki wyposa�one w moduły czytników kart 
magnetycznych, nale�y sprawdzi�, czy w programie Setup Wizard (Kreator 
konfiguracji) wprowadzono poprawny numer domy�lnego interfejsu czytnika kart 
magnetycznych (Swipe Reader Default Interface) - nale�y skontaktowa� si� z 
dystrybutorem i zapyta�, jaki powinien by� numer interfejsu. 

• Je�li wykorzystywane s� sterowniki wyposa�one w moduły czytników kart 
magnetycznych, nale�y sprawdzi�, czy nie zamieniono poł�cze� D0 oraz D1 – 
objawem takiej zamiany mo�e by� du�a warto�� numeru lokalizacji (Site Code). 

 

Komunikat „Card Not Fund” (Nie znaleziono karty), wy�wietlany w oknie 
programu Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji) 

• Je�li zostanie wy�wietlony komunikat Card Not Found (Nie znaleziono karty), 
oznacza to, �e w programie Setup Wizard (Kreator konfiguracji) wprowadzono bł�dne 
numery kart lub te�, �e dostawca dostarczył karty ze �le zaprogramowanymi 
numerami kart - nale�y skontaktowa� si� z dystrybutorem. 
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Rozdział 4 

 

Konfiguracja modułów 4236 TCP/IP, do 
współpracy z systemem Granta 5 

 
W tym rozdziale: 
• Opisano, jak uzyska� mo�liwo�� współpracy istniej�cego systemu, wykorzystuj�cego 

moduły 4236 TCP/IP, z systemem Granta 5. 
• Opisano, jak zainstalowa� now� wersj� sterownika TCP/IP tak, aby system Granta 

for Windows 4 mógł wci�� współpracowa� z istniej�cymi modułami 4236 TCP/IP. 
• Opisano, jak uzyska� mo�liwo�� współpracy nowego systemu, wykorzystuj�cego 

moduły 4236 TCP/IP, z systemem Granta 5 (nowe systemy Granta 5, 
wykorzystuj�ce moduły 4236 TCP/IP, pracuj� z ustawieniami fabrycznymi i nie ma 
potrzeby konfigurowania modułów – nale�y tylko, w ka�dym z modułów, 
zaprogramowa� jego adres IP). 

 

Istniej�ce systemy, wykorzystuj�ce moduły 4236 
TCP/IP 

 
Istniej�ce moduły 4236 TCP/IP musz� zosta� zrekonfigurowane tak, aby mogły 
współpracowa� ze sterownikiem TCP/IP, wykorzystywanym w systemie Granta 5. 
Dokonuje si� tego, przestawiaj�c ka�dy z modułów TCP/IP z powrotem, w ustawienie 
fabryczne, wykorzystuj�c do tego celu jedn� z opisanych poni�ej metod. 
Nie wszystkie z tych metod pozwol� na zachowanie istniej�cych adresów IP, 
przypisanych do modułów TCP/IP tak, aby nie trzeba było ponownie przesyła� adresów 
IP do modułów. 
 
1. Do skonfigurowania modułów TCP/IP nale�y u�y� systemowego programu Telnet. 

Nale�y wybra� opcj� 7, w celu przywrócenia ustawie� fabrycznych, a nast�pnie 
opcj� 9, w celu wyj�cia i zapisania ustawie�. 

2. Nale�y wykorzysta� sterownik TCP/IP systemu Granta 4 do poł�czenia si� z 
modułem TCP/IP, wykorzystuj�c do tego celu zakładk� Configure (Konfiguracja). 
Nale�y wybra� opcj� 7, w celu przywrócenia ustawie� fabrycznych, a nast�pnie 
opcj� 9, w celu wyj�cia i zapisania ustawie�. 

3. Nale�y wykorzysta� sterownik TCP/IP systemu Granta 5 do poł�czenia si� z 
modułem TCP/IP, wykorzystuj�c do tego celu zakładk� Configure (Konfiguracja). 
Przywróci� ustawienia fabryczne modułu TCP/IP, wykorzystuj�c do tego celu własn� 
stron� www modułu TCP/IP. 
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4. Przywróci� ustawienia fabryczne modułu TCP/IP, wykorzystuj�c do tego celu 
program Lantronix Device Installer. 

5. Wykorzysta� przegl�dark� internetow� tak�, jak na przykład Internet Explorer, do 
poł�czenia si� z modułem TCP/IP, wpisuj�c jego adres IP bezpo�rednio w pasku 
Address (Adres). Przywróci� ustawienia fabryczne modułu TCP/IP, wykorzystuj�c 
do tego celu własn� stron� www modułu TCP/IP. 

 
Ze wzgl�du na zmiany wprowadzone na stronie www modułu TCP/IP, w najnowszej 
wersji programu Lantronix Device Installer oraz, ze wzgl�du na sposób, w jaki jest teraz 
dostarczane oprogramowanie Java, konieczne mo�e by� zainstalowanie dodatkowego 
oprogramowania w przypadku opcji 3, 4 oraz 5 tak, aby poprawnie wykona� opisane w 
nich procedury. Oprogramowanie to jest dostarczone na płycie DVD-ROM, w katalogu 
Utils\IPdevice, zgodnie z opisem poni�ej, wraz z dwoma plikami readme, zawieraj�cymi 
dodatkowe informacje. 
(Obydwa pliki readme s� kopi� stron www firmy Lantronix i mo�na je znale��, szukaj�c 
podkre�lonych, głównych tytułów, znajduj�cych si� na stronie wsparcia, pod adresem 
www.lantronix.com). 
 
Plik Readme1.rtf 
Opisuje problem długich czasów wczytywania strony www, w przypadku najnowszej 
wersji Java. 
 
Dokument ten odnosi si� do: 
• Java w wersji 1.4.2_07. Aktualizowano do wersji 1.4.2_08, która jest zawarta w 

katalogu Utils\IPdevice. 
• Zawarto równie� oprogramowanie Java w wersji 5.0, na wypadek, gdyby okazało si� 

niezb�dne. 
 
Plik Readme2.rtf 
Opisuje problem wynikaj�cy z braku kompatybilno�ci pomi�dzy apletem Java 
dostarczanym przez firm� Lantronix oraz oprogramowaniem Java Runtime Environment, 
które mo�e by� zainstalowane na komputerze PC. 
 
Dokument ten odnosi si� do: 
• Najnowszej wersji Java Runtime Environment (zawarta na płycie DVD-ROM, patrz plik 

Readme1.rtf). 
• Najnowszej wersji oprogramowania Lantronix Device Installer. Oprogramowanie to 

dostarczono na płycie DVD-ROM w katalogu Utils\IPdevice\DeviceInstaller, w 
postaci pliku zip, DeviceInstaller36.zip, zawieraj�cego pliki instalacyjne. 

 
Na płycie zawarto równie� instrukcj� instalatora „Device Installer User Guide”, w postaci 
pliku pdf (ale nie w pliku zip). 
 
• Oprogramowania Microsoft .NET. Patrz katalog Utils\IPdevice, plik dotnetfx.exe. 
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• Najnowszego oprogramowania sprz�towego urz�dzenia (firmware). Znajduje si� ono 
w katalogu Utils\IPdevice\Lantronix 5.8.0.1. 

• Wła�ciwego dla urz�dzenia pliku cob, zawartego w oprogramowaniu sprz�towym 
urz�dzenia (firmware) powy�ej. 

 
Uwaga: Mo�na ułatwi� proces aktualizacji najnowszego oprogramowania sprz�towego 
Lantronix Device Installer oraz strony www, wykorzystuj�c do tego celu dostarczone 
„odpowiednie pliki instalacyjne”, nazwane 4236-UDS10.lxi, które mo�na znale�� w 
katalogu Utils\IPdevice\Lantronix 5.8.0.1. 
Plik ten zawiera oprogramowanie sprz�towe (firmware), wersja 5.80 (ltx5801.rom) oraz 
stron� www, w wersji 3.6 (cbx360.cob). 
 
 

Je�li chcesz ponownie uruchomi� system Granta 
for Windows 4 

 
Je�li u�ytkownik chce ponownie uruchomi� system Granta for Windows 4, istniej�cy 
sterownik systemu Granta for Windows 4 TCP/IP nie b�dzie teraz współpracowa� z 
modułami TCP/IP, poniewa� przywrócono w nich ustawienia fabryczne. Zanim b�dzie 
mo�na uruchomi� system Granta for Windows 4, nale�y skopiowa� plik nazywany 
TCPIPdrv.exe, z katalogu Utils\IPdevice, na płycie DVD-ROM, do katalogu 
c:\sysmgr32\progs (lub te� do katalogu progs, istniej�cej instalacji systemu Granta 4). 
Zalecamy najpierw zmian� nazwy istniej�cego pliku TCPIPdrv.exe na, na przykład, 
TCPIPdrv.old lub podobn�. 
 
Wa�na uwaga: prosz� zachowa� ostro�no��!! – nie wolno kopiowa� pliku 
TCPIPdrv.exe do katalogu c:\sysmgrsql\progs – je�li tak si� stanie, zainstalowany 
system Granta 5 nie b�dzie współpracował z modułami TCP/IP. 
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Nowy system wykorzystuj�cy moduły 4236 
TCP/IP 

 
Kiedy zostanie zainstalowany nowy system, wykorzystuj�cy moduły 4236 TCP/IP, 
ka�demu modułowi nale�y przypisa� stały adres IP. Odpowiednie adresy IP nale�y 
uzyska� w swoim dziale IT. 
Aby zainstalowa� nowy system, wykorzystuj�cy moduły 4236 TCP/IP oraz system 
Granta 5, nale�y: 
 
1. Zainstalowa� system Granta 5, zgodnie z opisem podanym w rozdziale 1 niniejszej 

instrukcji. 
2. Przej�� do katalogu Utils\IPdevice\DeviceInstaller, na płycie DVD-ROM, 

rozpakowa� pliki z archiwum DeviceInstaller36.zip (lub te� wykorzysta� 
rozpakowane pliki, znajduj�ce si� równie� w tym katalogu), a nast�pnie zainstalowa� 
program DeviceInstaller i post�powa� zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na 
ekranie. 

 
W katalogu Utils\IPdevice\DeviceInstaller znajduje si� równie� instrukcja instalatora 
urz�dzenia „Device Installer User Guide”, w postaci pliku pdf. 
 
3. Po zainstalowaniu programu DeviceInstaller nale�y go uruchomi�. W tym celu nale�y 

otworzy� menu Start, wybra� opcj� Programs (Programy), odnale�� program 
DeviceInstaller i uruchomi� go. 

4. Wykorzysta� program DeviceInstaller do przypisania stałych adresów IP do 
wszystkich modułów TCP/IP. W razie konieczno�ci, opis procedury mo�na znale�� w 
instrukcji instalatora urz�dzenia „Device Installer User Guide”, zawartej w pliku pdf. 

5. Kiedy ka�dy z modułów TCP/IP b�dzie miał ju� przypisany adres IP, nale�y zamkn�� 
program DeviceInstaller. 

6. Uruchomi� system Granta 5, klikaj�c dwukrotnie ikon� programu pulpitu startowego 

LaunchPad  systemu Granta 5, znajduj�c� si� na pulpicie komputera. 
7. Zalogowa� si� jako master / password. 
8. Klikn�� zakładk� Administrator (Administrator), a nast�pie klikn�� przycisk 

Hardware Systems (Systemy sprz�towe):  

9. Klikn�� przycisk , w celu wy�wietlenia rekordów konfiguracji systemów 
sprz�towych. 

10. Klikn�� przycisk , w celu dodania nowego systemu sprz�towego. 
11. Klikn�� zakładk� Uses TCPIP Driver (Wykorzystuje sterownik TCP/IP). 
12. Wprowadzi� adres IP modułu TCP/IP, w polu Remote IP Address (Zdalny adres IP). 
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13. Zaznaczy� pole IP Address Enabled (Uaktywniony adres IP). 
 

 
 

14. Klikn�� przycisk , w celu zapisania nowego sieciowego systemu sprz�towego. 
15. Powtórzy� kroki 10 – 14 dla ka�dego modułu TCP/IP, podł�czonego do sieci. 
16. Powróci� do programu pulpitu startowego LaunchPad, klikn�� zakładk� 

Communications (Komunikacja), a nast�pnie uruchomi� sterownik TCP/IP, klikaj�c 

przycisk . 
 
Sterowniki podł�czone do modułów TCP/IP powinny by� teraz wł�czone. 
 
• Je�li sieciowy system sprz�towy jest wył�czony (sterowniki nie komunikuj� si�), 

ikona sterownika TCP/IP Driver na pasku systemowym, w prawym dolnym rogu 
ekranu, jest koloru czerwonego. 

• Je�li wszystkie sieciowe system sprz�towe s� wł�czone i komunikuj� si� z 
programem System Manager (Manager systemu), ikona sterownika TCP/IP, 
znajduj�ca si� na pasku systemowym, jest koloru białego. 
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