REP CONTROL ID
Manual Rápido de Configuração

 Configurar rede
Acesse no relógio: Menu > Configurações > ConfigDeRede
Clicar sobre IP, digitar e fazer o mesmo para Mascara de rede e Gateway.

Não precisa digitar ponto !

Porta: 1818
Depois abaixo SALVAR

 Cadastrar biometria
Podemos adicionar manualmente o usuário no REP, ou realizar o envio dos funcionários através do AssePonto4 (via
rede ou via pen drive). Depois de cadastrado, acesse no relógio: Menu > Usuários
Pesquisar por PIS ou nome no REP.
Após pesquisar, clique em cima no nome do funcionário, depois opção digital. Peça para o funcionário pressionar 3
vezes o mesmo dedo no leitor biométrico do relógio.
Aguarda a mensagem biometria cadastrada com sucesso.

 Cartão código de barras e proximidade
Definir nas propriedades do funcionário no AssePonto4.
Crachá de proximidade observar o campo hexadecimal, e colocar sempre a numeração que esta no s, no verso do
cartão.
Crachá de barras, colocar a numeração que exibe no cartão.
Se definir um código e crachá, pode também digitar o mesmo no display do relógio.

 Enviar dados através do pen drive
O empregador deve estar cadastrado e podemos cadastrar diretamente no REP.
Acesse no relógio: Menu >empresa
Informe os dados e abaixo pressione ok.
Depois no Asseponto4 acesse: Utilitários> terminal> manutenção> gerar arquivo de exportação USB
Selecione todos os funcionários ou apenas o selecionado.
Depois acesse: Utilitários> terminal> manutenção> abrir pasta de configuração terminal
Envie o arquivo de dentro da pasta para o pen drive.
No REP conecte o pen drive na USB DADOS, embaixo do relógio, depois acesse: Menu>pendrive>receber usuários
Após a mensagem de usuários recebidos, pode cadastrar a digital.

 Atualizar data e hora no rep
Acesse no relógio: Menu>configurações>data/hora
Basta clicar, alterar e OK

 Horário de verão
Acesse no relógio: Menu>configurações>Horário Verão
Altere a data de inicio e termino

 Trocar bobina
Assista ao vídeo com o passo a passo para trocar a bobina: Clique aqui

