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1 Програма сървър (PropSys Server) 
Програмата сървър се стартира от иконата на работния плот. 

 

При двукратно кликване на иконата се визуализира основният прозорец на 

програмата: 

 

фигура 1 

На страница „Монитор” от основния прозорец се визуализира информация 

за статуса на връзката с контролерите и списък с последните настъпили 
събития. 

Списъка с контролерите и състоянието на връзката с тях се визуализира в 

панела, показан по-долу. Контролерите, с които прогрмата има връзка, са 
оцветени в бяло, а контролерите, с които връзката е прекъсната, са 

оцветени в сиво. 
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фигура 2 

След правилното свързване на контролер за нов обект към системата е 
необходимо той да се  инициализира. Как се прави това е описано в 

ръководството на  системния администратор. Ако по някаква причина се 
загуби връзка с обект, това се визуализира с озветяване на името на 

обекта в сиво и със събщение в списъка със събития. Тази ситуация е 
изобразена на фигура 3. 

Загубването на връзка с даден обект е всъщност спиране на 

комуникацията на съответния контролер с компютъра. Може да се дължи 
на ред причини: спиране на основното и резервно захранване  за 

контролера или прекъсване на информационния кабел между контролера и  
преобразувателя на интерфейса - линия на интерфейса RS485. 
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След възстановяване на връзката, събитието се визуализира със 

“засветяване” правоъгълника на обекта и съобщение в полето на 
транзакциите. /фигура 4/. Ако контролерът е бил в изправност, той е 

функционирал в автономен режим. След възстановяване на връзката 
контролерът предава на програмата в компютъра всички извършени  от 

него транзакции. 

 

 

фигура 3 
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фигура 4 

Ако по някаква причина се загуби връзката с всички обекти /контролери/, 

това е равносилно на прекъсване на комуникацията между хардуерната 
част на системата и компютъра, независимо дали е по RS485  или  

RS232.Това събитие се визуализира като прекъсване на връзката с СОМ 
порт. /фигура 5/. След отстраняване на хардуерния проблем е необходимо 

програмата да се рестартира. Виж фигура 6. 
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фигура 5 
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фигура 6 

От лентата на менюто се избира “система”, а от падащото меню 
“сверяване” /Виж фигура 7/. С тази функция на програмата се сверява на 

всички контролери локалната дата и време с датата и времето на 
компютъра. За тази цел е необходимо, предварително да се свери датата и 

времето на компютъра.  
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фигура 7 

След изпълнението на задачата сверяване, програмата генерира 

съобщение на кои контролери часовниците са сверени и на кои не са. 

Когато на всички контролери часовниците са сверени съобщението е 
указано на долният прозорец /фигура 8/. 
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фигура 8 
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1.1 Сервизен режим 

 

фигура 9 

От лентата на менюто се избира “Настройки”, а от падащото меню  
“Сервизен режим”. Визуализира се долният прозорец /фигура 10/, след 

което се въвежда паролата за достъп до сервизния режим. 

 

 

фигура 10 

 

1.1.1 Добавяне, редактиране и изтриване на служител 

1.1.1.1 Добавяне на служител 

За добавяне на нов служител с нова карта, която не е записана в базата 

данни, изберете бутона [Нов Служител] (Виж фигура 11). 

ВАЖНО! Ако искате да добавите нов служител, с карта, която вече е 

записана в базата данни (принадлежала е на друг служител), изберете 
бутона [Промяна на служител] и след това, от прозореца „Редактиране” 
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изберете бутона [Добавяне на нов служител] (Виж „1.1.1.2 Промяна на 

служител”). 

 

фигура 11 

Визуализира се прозореца за въвеждане на следните параметри: име, 
презиме, фамилия, отдел, подотдел, длъжност, ЕГН, адрес, телефон, № на 

карта, дата на назначаване и снимка на служителя. Виж фигура 33. 

В дясната част на прозореца е визуализирана мрежа с номерата на 

модулите, които управляват и разрешават достъпа на служителя  през 
съответната входна врата. 

С десен бутон на мишката се разрешава или забранява достъпа на 
съответния служител. Когато номера на устройството се оцвети в зелено, 

достъпа на служителя е разрешен. Ако е в бяло, достъпа е забранен. При 
устройство, което е от тип “Портален”, в долната част на прозореца се 

визуализират три кутийки, като с отметки  се разрешава достъпа на 
служителя през врата 1 или  врата 2, или му се  разрешава достъп до тези 

врати със системна карта. 
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фигура 12 

При избор на обект от тип елеватор /асансьор/ се визуализира прозореца 
за елеваторен достъп. 

Максималният брой етажи за достъп е осем. Достъпа на всеки етаж се 
разрешава с включване на отметката му. Най-отдолу на прозореца има два 

бутона за включване отметката /разрешен достъп/ на всички етажи или 

изключване на отметката /забранен достъп / на всички етажи. 

 

фигура 13 
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1.1.1.2 Промяна на служител 

Избира се бутона [Промяна служител]. Визуализират се същите прозорци 
като при “Добавяне на запис” и се работи по аналогичен начин. 

1.1.1.3 Изтриване на служител 

Избира се бутона „Напуснал служител”. С тази функция се изтрива 

служителя от базата данни. 

1.1.2 Времеви зони за достъп 

Избира се от “Достъп” > “Времеви зони”. 

 

фигура 14 

Визуализира се прозорецът за определяне на зоните. Максималният брой 

времеви зони са четири. С тях могат да се конфигурират 16 комбинации от 

времеви зони за достъп на всеки служител. Под зоните е бутона за 
зареждане на времевите зони в контролерите. 
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фигура 15 

 

След като се натисне бутона за “Зареждане на зоните в контролерите” и се 

изпълни правилно задачата от системата, се визуализира следният 

прозорец /фигура 16/. 

 

 

фигура 16 

 

1.1.3 Задаване работно време на персонала. 

Избира се от бутона “Служители” > “Длъжности”.  
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фигура 17 

Визуализира прозорец със списък на длъжностите на персонала и 

работното им време. С трите бутона “Добави”, “Промени” и “Изтрий” се 
добавят, редактират или изтриват длъжността и работното време. 

 

фигура 18 

При избор на бутоните ”Добави” или “Промени”, се визуализира долният 

прозорец, в който може да се задава длъжността, работното време, 
почивките през работното време, нулевото работно време /преди и след 

времето за работа/. 

Възможно е задаване на 4 вида работно време: 
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 Фиксирано работно време – за длъжности, при които има 

фиксиран час за начало и край на работното време 

 Плаващо работно време (ден) – за длъжности, при които има 

определена норма (в часове и минути), която трябва да бъде 
изработена, но няма фиксиран час за начало и край на работното 

време. При този тип работно време извънредните часове се 
изчисляват поотделно за всеки ден. 

Пример: Ако служителя има норма 8 часа а е работил 9 часа в 
определен ден, този 1 час време ще се отчете като извънреден труд и 

ще се прибави към общия брой извънредни часове за месеца. 

 Плаващо работно време (Месец) – Разликата между този тип 

работно време и „Плаващо работно време (ден)” е, че при 

„Плаващо работно време (Месец)” извънредият труд се изчислява 
по различен начин - извънредният труд се изчислява на базата на 

общия брой отработени часове за месеца. 
Пример: Ако в месеца има 21 работни дни и служителят е с норма 8 

часа на ден, то във месеца ще има 168 работни часа. Ако служителят 
е работил 170 часа в този месец за извънреден труд ще се смятат 

само 2 часа, независимо дали служителят е работил всеки ден точно 
по 8 часа или е работил в някои от дните по 4 часа, а в други по 12 

часа. С други думи при този тип работно време е важен само общият 
брой отработени часове за месеца, без да се взема под внимание как 

са разпределени тези часове през месеца. 

 Работно време на смени – за служители които работят на смени. 

При този тип работно време е необходимо да се въвежда график със 
смените за всеки ден от месеца. 

 Нерегламентирано работно време – за служители, на които не се 

следи работното време. Служителите с нерегламентирано работно 
време не се вземат под внимание при изготвяне на „Форма 76” и 

справките за нарушения и наказания 

Възможно е добавяне на два вида почивки: 

 Фиксирани почивки – задават се до 5 фиксирани почивки, всяка с 
начало и край. Всяко напускане на работното място извън 

указаните почивки се счита за отсъствие от работното място. 

 Плаваща почивка – задава се общо време на почивките за деня, 

което се изважда от отработените време при изготвяне на „Форма 
76”. 

Полетата за нулевото работно време служи се използва, ако длъжността на 
служителя изисква той да се явява на работното място по-рано или да си 

тръгва по-късно от реалното работно време. Нулевото работно време се 
използва при изготвяне на „Форма 76” и справките за нарушения. 
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фигура 19 

От меню “Служители” > “Смени” се задава работното време на всички 

смени на предприятието. Те могат да бъдат от 1 до 99. Менютата за 
задаване на работното време на смените са аналогични на менютата за 

задаване на работното време по длъжности. 

Задаването на графика на груповите смени се избира от меню “Служители” 
--> “График на смените”.  Визуализира се долният прозорец (фигура 20) 

на които чрез бутоните “Добави”, “ Промени”  могат да се програмира 
последователността за работа на съответната групова смяна. Визуализира 

се прозорец „Промяна на график” (фигура 21), чрез който се задава 
наименованието на груповата смяна, начална и крайна дата на графика. 

С бутоните “Добави” и “Промени” могат да се задават или редактират 
последователността от работни смени или почивки (фигура 22). 
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фигура 20 

 

 

фигура 21 

 

 

фигура 22 
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1.1.4 Задаване видове наказания и санкции. 

Избира се от меню “Наказания” > “Наказания” или  “Наказания” > 
“Санкции”. 

 

фигура 23 

Визуализира се долният прозорец (фигура 24) на който чрез бутоните 

“Добави “ и  “Промени” могат да се добавят или редактират видовете 
наказания, тяхната санкция и паричната им стойност ако е санкцията е 

парична (фигура 25). 

 

фигура 24 
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фигура 25 

1.1.5 Добавяне/промяна/изтриване на потребител с 

отдалечен достъп 

За добавяне, промяна или изтриване на потребител с отдалечен достъп 

изберете меню „Система” „Отдалечен достъп” 

 

1.1.5.1 Добавяне на потребител с отдалечен достъп 

При избиране на бутона [Добави] от менюто „Потребителски достъп” ще се 
визуализира прозорец за добавяне на нов потребител (фигура 26). 

В прозореца има следните полета: 

 Име – потребителско име за идентификация с клиентското 
приложение. 

 Тип на достъп: 
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o Справки – потребителя има право да извършва справки за 

всички служители, но не може да променя графиците със 
смените 

o Бригадир - потребителя има право да извършва справки за 
всички служители, и може да променя графиците със смените 

само за отделите отбелязани в списъка „Права за редакция на 
отдели” 

o Бригадир - потребителя има право да извършва справки за 
всички служители, и може да променя графиците със смените 

само за всички служители 

 Парола – парола за идентификация с клиентското приложение. 

 Повтори паролата – въведете в това поле палотата отново 

 Права за редакция на отдели: отдели, за които потребителят ще може 
да редактира графика със смените. 

 

фигура 26 
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1.1.5.2 Промяна на потребител с отдалечен достъп 

1.1.5.3 Изтриване на потребител с отдалечен достъп 

 

1.1.6 Зареждане на картите в системата 

Избира се от “База данни” > “Зареждане на всички карти в системата”. 

 

фигура 27 

След избора се визуализират два прозореца /фигура 28/. В левия прозорец 
са изписани номерата на устройствата, които управляват входните врати. С 

бутон “стрелка на дясно” се преместват номерата на устройствата в които  

трябва да  бъдат заредени картите на служителите. 
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фигура 28 

При избира на бутона “Зареди”, се визуализира прозорец в които се 

изписват всички процеси които извършва програмата при зареждането на 
картите в контролерите. 

 

 

фигура 29 

1.2 Добавяне на отсъствия за служители 

За добавяне на отсъствия за служители се избира менюто “Отсъствия” > 

“Добавяне” 
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фигура 30 

 

 

фигура 31 

Добавените отсъствия ще се отразят в бъдещата “Форма 76” след 
“потвърждаване” 

Разглеждане на отсъствията за всички служители. От падащото меню на 
“отсъствия” се избира “разглеждане” 
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фигура 32 
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фигура 33 

2 Програма клиент (PropSys Client) 
С програмата клиент, в зависимост от нивото на достъп, могат да се правят 

различните видове справки на системата, да се задават отсъствията на 

всеки един служител, почивните дни за месеца и ако се работи на смени, 
да се зададе на всеки един служител за всеки ден от месеца коя смяна е 

работил. 

2.1 Обща информация 

2.2 Обща справка по записи. 

Избира се от “Справки” > “Обща справка по записи”. 

 

фигура 34 

Визуализира се прозорец за задаване параметри по които ще се прави 

справката (филтър) - фигура 35. 
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фигура 35 

След избиране на бутона “Потвърждаване” се визуализира  справката за 

служител или общата справка. Най-отдолу са бутоните “Разгледай”, 
“Печат”, “Запис”, “Затвори”. Чрез бутона “Запис в Excel” справката се 

записва във файл с формат за обработка от Excel. 
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фигура 36 

С бутона “Разгледай”, може да се види предварително какъв ще е печатът 

на принтера. С бутона “Печат”  се разпечатва справката. 
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фигура 37 

2.3 Справки за служител (кратка и пълна) 

Избира се от  “Справки” > “Справка за служител”>”Кратка справка”. 
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фигура 38 

 

Визуализира се долният прозорец в които може да изберете месеца на 

справката. 

 

фигура 39 

След изпълнението на справката се визуализира прозореца с първото 

влизане и последното излизане за всеки ден по отделно. При двукратно 
кликване с левият бутон на мишката за даден ден се визуализират всички 

транзакции за деня за избрания служител. 
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фигура 40 

 

Пълната справка за определен служител е аналогична на  “Обща справка 
по записи”. 

2.4 Справки налични, отсъстващи или освободени 
служители 

Информацията за налични служители се избира от “Справки” > “Налични 

служители”. Визуализира се списъкът на служителите, които се намират в 
сградата. 

Отсъстващи  служители се избира от Справки -> Отсъстващи служители. 
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фигура 41 

Освободени служители се избира от Справки -> Освободени служители. 

Това са служители които имат основателна причина за отсъствията си. 

2.5 Справка „Форма 76” 

Програмата може да генерира два вида справка „Форма 76”: 

 Пълна – генерира пълната справка „Форма 76”, с всички полета 

 Ограничена – генерира ограничена „Форма 76”, в която не се показва 

извънредно работно време. (Например ако служител е работил 9 
часа, а е трябвало да изработи 8 часа справката ще покаже че 

служителя е работил 08:00 час:мин. и в графата извънредно работно 
време този 1 час няма да бъде отразен). 
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фигура 42 

С бутона(ляв) на мишката(чрез влачене) или чрез бутона “Избери всички” 

се маркират  служителите за които се прави справката и се избира бутона 
“Покажи форма 76”  /фигура 43/, като преди това се избира отдела, 

подотдела и месеца за които ще се прави справката. 
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фигура 43 

2.6 Справки назначени или напуснали служители 

Избират се съответно от Справки -> Назначени служители  или Справки -> 

Напуснали служители. 
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фигура 44 

2.7 Обща справка за достъпа 

Общата справка за достъпа се избира от “Справки” > “Обща справка за 

достъпа”  фигура 45. 
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фигура 45 

Справка „Форма 76” се генерира в EXCEL (фигура 46). 
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фигура 46 

2.8 Справки за нарушения на работното време 

Справката за нарушения на работното време на служителите се извиква от 

Справки -> Нарушения -> За служител или Справки -> Нарушения  -> 
Обща. 

2.9 Справка наказания 

Избира се от Справки -> Нарушения -> Наказания. 
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фигура 47 

Визуализира се меню в което трябва да се избере месеца, отдела, 
подотдела и длъжностите  за които ще се прави справката 

 

фигура 48 

Резултата се генерира в  указания по-долу формат (фигура 49). 
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фигура 49 

При двукратно кликване с левият бутон на мишката за даден служител се 

визуализират всички нарушения на служителя които подлежат на 
наказание (фигура 50). 

 

фигура 50 
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2.10 Справка нарушения без регистрация 

Визуализира се меню в което трябва да се избере месеца, отдела, 
подотдела и длъжностите  за които ще се прави справката. 

 

 

фигура 51 

 

Резултатът се генерира в указания по-долу формат (фигура 52). 

 

фигура 52 

2.11 Справка нарушения без регистрация - подробна 

Визуализира се меню в което трябва да се избере месеца, отдела, 
подотдела и длъжностите  за които ще се прави справката. 
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фигура 53 

Резултата се генерира в  указания по-долу формат (фигура 54). 

 

фигура 54 
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2.12 Задаване на почивни дни 

Почивните  дни за месеца  се записват  от “настройки” > “почивни дни”. 

 

фигура 55 

 

фигура 56 
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2.13 Задаване на работни смени 

 

фигура 57 

Избира се от График -> Работни смени. Появява се менюто за избор на 
отдел, подотдел и избор на месец и година за която ще се задават 

работните смени на служителите (фигура 58). 

 

фигура 58 

След избора на отдел, подотдел и месец се появява списък с имената на 
служителите с избраните по-горе параметри (фигура 58). За всеки един 

служител се въвежда номера на смяната за всеки един ден от месеца, ако 
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не е работил полето за деня е празно (натиска се бутона Enter от 

клавиатурата). За запомняне в базата данни на въведената информация се 
кликва еднократно върху бутона „Запиши‟. 

 

фигура 59 

2.14 Настройки 

Ако желаете в справките да се показва колона със служебния номер, а не 
колона с пореден номер, трябва да активирате опцията „Показвай 

служебен номер” от меню „Справки” „Настройки” 

3 Хардуер 
Хардуерната част на пропускната система трябва да е  свързана правилно, 

а интерфейсният адаптер да е присъединен към СОМ порта. 

Присъединяването на четящите устройства към контролера е показано на  
приложение2. Свързването на интерфейса от контролерите към компютъра 

и на изпълнителните механизми се изпълнява съгласно  приложение 1. 

Хардуерните компоненти, които изграждат един пропускателен пункт, са 

контролер  DACC-2 и свързани с него два четеца, съответно за вход и за 
изход. На вратата са монтирани заключващ механизъм с електрическо 

управление, магнитоуправляем контакт за следене състоянието на вратата 
и  механизъм за принудителното и затваряне / успокоител/. Гореописаното 

се отнася за пропускателен пункт, изграден с обикновена врата. 
Заключването се прави или посредством електромагнитна брава или със 

“залепващ”електромагнит. Разликата е, че при първия вид отключването 
се извършва с подаване на електрическо напрежение към бравата, а при 

втория с отпадането на напрежението. Това напрежение се подава от 
контролера посредством мощни транзистори с отворен колектор. Тяхното 

неактивно или активно състояние се определя по програмен път. Всеки 
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транзисторен изход може да бъде дефиниран и отделно - за вход или за 

изход  с “AT...” командите. Съществува и общ управляващ изход на 
контролера, реализиран с реле. Контактите са му тип “превключващ” – 

“NO” и  “NC” не потенциални. 

Контролерът  DACC-2, заедно с трансформатор ~220 V / ~13 V, изправител 

с импулсен стабилизатор  AC/DC =12 V и акумулатор 12 V/7A са монтирани 
в обща метална кутия. 

Когато се изисква през пропускателния пункт да мине само едно лице, с 
карта, притежаваща разрешен достъп, вратата се реализира с турникет 

или висока,въртяща се врата. 

3.1 Контролер  DACC-2 

Има два входа за  присъединяване на четящите устройства. Те са 

дефинирани “вход” и “изход”. Свързването се извършва по четирипроводна 
връзка  + 5 V, GND и две шини за данни, означени “a”  и “b”. 

Към интерфейсния преобразувател RS485 / RS232 се свързва посредством 
усукана двойка проводници. На контролерната платка  перата за връзка са  

означени  GND, A, B,GND. 

DACC-2 контролера притежава пет алармени входа: D1,D2 ,Z1, Z2, Z3. Към 

D1 и D2 се включват проводниците от магнитоуправляеми контакти. Те 

индицират състоянието на отворената врата  /основна или аварийна/ и 
охраната на ел. таблото. Z1, Z2 и Z3 са входове за подключване на PIR 

датчици от три охранявани зони. Нормалното състояние на D1  и D2 е “NC” 
/“затворено”/. 

Предвидени са два входа за ел.бутони В1 и В2 . Служат за ръчно отваряне 
на прохода от охраната при специални случай. 

Захранването става с постоянно напрежение 12 V от стабилизирания 
изправител и е резервирано с акумулатор 12 V. 

Литиевата батерия  3 V  обезпечава  програмния часовник в контролера. 

Ако интерфейсната линия надвишава по дължина 250 м, на последния в 

линията контролер се присъединява на означеното място терминиращ 
резистор 120 om. 

Всички транзакции и събития  се записват в енергонезависима памет. 

Към контролера е предвидена възможност да се подключат бузер и 

двуцветен светодиод. Краткото изсвирване означава “разрешено 

преминаване”, а продължителното е за отказано преминаване /достъп/. 
Едновременно се указва и светлинно, като зелената светлина е за 

разрешено преминаване, а червената за отказано такова. 
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3.2 Четящи устройства 

Те са  две – едното се монтира от страната на входа, а другото на изхода. 
Абсолютно са еднакви и взаимозаменяеми. Във прахо и водоустойчива 

пластмасова кутия е монтирана една кръгла платка, съдържаща намотката 

за индуктивна връзка с “чип картата”, изпълнена с печатен 
монтаж.Съдържа още и микропроцесорна част. Свързват се с контролера 

по четирипроводна връзка / две усукани двойки/.  Информационните шини 
се свързват “кръстосано” : D --> C  и C --> D. 

Забележка: при монтажа на четящите устройства да се избягва наличието на 
голяма метална маса под кутията.Може да се влоши  прочитането на “чип” 
картата. Изразява се в значително намаляване на разстоянието между карта и 
четец. 

3.3 Интерфейсен преобразувател 

По информационната линия на  RS 485 могат да се свържат паралелно до 

31 контролера. Ограничението се налага от натрупвания капацитет по 
линията. За това при линии по дълги от 250 м е предвидено на последния 

контролер да се включи терминиращ резистор /120 ома/. Интерфейсният 

преобразувател се захранва самостоятелно с 12  V. 

От страната на RS 232 се присъединява към COM – PORT на компютъра 

чрез стандартен куплунг  DB9 по следната схема: 

2 pin  > RXD ;  3 pin > TXD  ;   5 pin > GND 

Ако се налага  ползването на повече интерфейсни преобразуватели, всеки 

един от тях  се присъединява към отделен COM порт.   
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