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1. Vejledning til bruger
Krav
♦ For at få adgang gennem secure’O’matic kræves et secure’O’matic-magnetkort og en
pinkode. Dette udleveres af administratoren.

Vejledning
♦ Før kortet igennem kortlæseren når displayet viser ”Indlæs kort”.
♦ Indtast din pinkode og afslut med en funktionstast(B – F) når der vises ”Indtast
pinkode”. Ved forkert indtastning af pinkoden kan det sidst indtastede ciffer slettes
ved at taste ”A”
♦ Når displayet viser ”Velkommen”, og den grønne diode lyser, har du nu adgang.

Troubleshoot
Fejlmeddelelser på display:
♦ ”kort ikke godkendt”, Det indlæste kort er beskadiget eller ikke et secure’O’maticmagnetkort.
♦ ”Forkert pinkode, prøv igen”, den indtastede pinkode er forkert, prøv igen. Hvis du
indtaster pinkoden forkert 3 gange, blokeres kontoen.
♦ ”Kontoen er blokeret, opsøg administratoren”, kontakt administratoren.
♦ Hvis automaten ikke reagerer på indlæsning af kortet, er kortet måske vendt forkert.
Ellers kontakt administratoren
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2. Vejledning til administrator
Opret tilslutning til databasen
Denne tilslutning skal kun udføres én gang pr. computer, og er nødvendig for at secured og
admin programmerne virker.
♦ Klik på Start -> Indstillinger -> Kontrolpanel
♦ Dobbeltklik på Administration -> Data Kilder (ODBC)
♦ Klik på fanebladet System DSN
♦ Klik på Tilføj
♦ Vælg det sidste punkt på listen (SQL server) og klik på Udfør
♦ Indtast ”I2PRJ2E2003gruppe5” i feltet Navn og tilsvarende i feltet Beskrivelse
♦ Indtast ”DELL97” i feltet Server
♦ Klik på Næste
♦ Klik på SQL server godkendelse…
som vist på skærmbilledet til højre
♦ Fjern markeringen i Opret forbindelse
til SQL server…
♦ Klik på Næste
♦ Sæt markering i Skift standarddatabase
♦ Skriv ”I2PRJ2E2003gruppe5” i indtastningsfeltet
♦ Klik på Næste
♦ Klik på Udfør
♦ Klik evt. på Test datakilde for at afprøve forbindelsen
♦ Klik på OK for at afslutte konfigurationen
♦ Klik på OK for at lukke ODBC-vinduet
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Start af secured
♦ Åbn et kommandoprompt-vindue
♦ Skift til secured mappen
Secured-programmet kan startes på følgende måder:
♦ secured (starter programmet med engelsk tekst)
♦ secured –e (starter programmet med engelsk tekst)
♦ secured –d (starter programmet med dansk tekst)

Start af administrationsprogram
♦ Start administrationsprogrammet.
♦ Indtast ”Administrator” som Brugernavn (Der er forskel på store og små bogstaver)
♦ Indtast ”test” som password (Der er forskel på store og små bogstaver)

1. Opret Bruger
♦ Tast 1 for at vælge Opret Bruger.
♦ Indtast bruger oplysninger.
♦ Du bliver bedt om at godkende indtastningen. Tast ”j” for at godkende eller ”n” for
at starte forfra med indtastningen.

2. Rediger Bruger
♦ Tast 2 for at vælge Rediger Bruger.
♦ Indtast kortnummer efterfulgt af tryk på Enter (Retur-tasten).
♦ Indtast nye oplysninger.
♦ Du bliver bedt om at godkende indtastningen. Tast ”j” for at godkende eller ”n” for
at starte forfra med indtastningen.

3. Slet Bruger
♦ Tast 3 for at vælge Slet Bruger.
♦ Indtast kortnummer efterfulgt af tryk på Enter (Retur-tasten).
♦ Du bliver bedt om at godkende sletningen. Tast ”j” for at godkende eller ”n” for at
annullere og vende tilbage til hovedmenuen.
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4. Vis Bruger
♦ Tast 4 for at vælge Vis Bruger.
♦ Indtast kortnummer efterfulgt af tryk på Enter (Retur-tasten).
♦ Klik på en tast for at vende tilbage til hovedmenuen.

5. Vis Alle Brugere
♦ Tast 5 for at vælge Vis Alle Brugere.
♦ Klik på en tast for at vende tilbage til hovedmenuen.

6. Søg Efter Navn
♦ Tast 6 for at vælge Søg Efter Navn.
♦ Indtast det ønskede navn efterfulgt at tryk på Enter (Retur-tasten).
♦ Klik på en tast for at vende tilbage til hovedmenuen.

7. Søg Efter Telefonnummer
♦ Tast 7 for at vælge Søg Efter Telefonnummer.
♦ Indtast det ønskede telefonnummer efterfulgt at tryk på Enter (Retur-tasten).
♦ Klik på en tast for at vende tilbage til hovedmenuen.

8. Slet Database
♦ Tast 8 for at vælge Slet Database.
♦ Du bliver bedt om at godkende sletningen. Tast ”j” for at godkende eller ”n” for at
annullere og vende tilbage til hovedmenuen.
ADVARSEL: Denne sletning kan ikke fortrydes og vil slette ALLE brugere.
Du kan ikke slette databasen, hvis den tidligere er slettet.

9. Opret Database
♦ Tast 9 for at vælge Opret Database.
♦ Du bliver bedt om at godkende oprettelsen. Tast ”j” for at godkende eller ”n” for at
annullere og vende tilbage til hovedmenuen.
Hvis der allerede eksisterer en database, kan der ikke oprettes en ny.
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