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Εγκαηάζηαζη Προγράμμαηος 

 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Teletechnika Card Manager ζα ρξεηαζηνύκε 

ηα ηξία αξρεία πνπ πξνκεζεύεη ε εηαηξεία.  

 

Από ην αξρείν CDM 2.08.24 WHQL Certified θάλνπκε εμαγωγή ηωλ αξρείωλ ζηνλ δίζθν 

ζαο όπωο θαίλεηαη παξαθάηω: 
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Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ ftdi driver (σποζηηρικηικός μητανιζμός 

για ηη ζσζκεσή NEMESIS). 

Αλνίγνπκε ην αξρείν CMD21218_Setup (είναι ζσμπιεζμένο) θαη εθηεινύκε ην 

Setup.exe 

 

Αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηα παξάζπξα ηεο εγθαηάζηαζεο όπωο 

θαίλνληαη ζηηο παξαθάηω εηθόλεο  

 

https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
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Έρνπκε πιένλ εγθαηαζηήζεη ηνλ Ftdi Driver.
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Τειεπηαίν βήκα είλαη λα εγθαηαζηήζνπκε ην πξόγξακκα Card Manager 

επηιέγνληαο ην 1ν αξρείν (CardManager_vX.X.X) 

 

Επηιέγνπκε θαηάινγν πξννξηζκνύ θαη αθήλνπκε επηιεγκέλν ην 

"Everyone" πνπ ζεκαίλεη όηη ην πξόγξακκα ζα είλαη δηαζέζηκν ζε όινπο 

ηνπο ρξήζηεο ηωλ Windows 

 
Τέινο ηεο εγθαηάζηαζεο 
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Εκκίνηζη Προγράμμαηος 

 

Με ηελ εθθίλεζε ην πξόγξακκα δεηάεη ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θωδηθό (password). Εμ 

νξηζκνύ ην όλνκα ρξήζε είλαη admin θαη ν θωδηθόο 123. Μεηά ηελ πξώηε είζνδν 

κπνξνύκε λα αιιάμνπκε απηά ηα δύν πεδία (ζηο κεθάλαιο «Δημιοσργία τρήζηη και 

αλλαγή κωδικού» μπορούμε να δούμε ηον ηρόπο)  

 

 

Αθνύ έρνπκε ζπλδέζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηελ ζπζθεπή NEMESIS USB, παηάκε ην 

πιήθηξν αλαδήηεζε ζπζθεπώλ θαη επηιέγνπκε ην πεδίν NEMESIS RTC. Τώξα έρνπκε 

ζπλδέζεη ην πξόγξακκα Card Manager κε ηελ ζπζθεπή εγγξαθήο θαξηώλ! 
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Καηατώριζη Υπαλλήλων 

 

Μεηά ηελ είζνδν θαηαρωξνύκε ηνπο ππαιιήινπο ζαο, δειαδή δειώλνπκε ηα ζηνηρεία 

ηνπο (όλνκα, επίζεην), ηηο ηδηόηεηεο ηνπο θαζώο θαη ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο 

κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε. Πεγαίλνληαο ζην πεδίν Δεδομένα επηιέγνπκε ηνλ ηνκέα 

Κάηοτοι Καρηών  

 

 

 

Κάλνληαο δηπιό θιηθ ζηηο ειεύζεξεο γξακκέο, αλνίγεη ην παξάζπξν εηζαγωγήο 

δεδνκέλωλ ζην νπνίν ζπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ. 
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Καηατώριζη Υπαλλήλων 

 

Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηελ εγγξαθή ηνπ ππαιιήινπ, επηιέγνπκε ηελ θαηάζηαζε 

Ενεργός θαη έπεηηα Αποδοτή 
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Δημιοσργία Κάρηας Υπαλλήλοσ 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θάξηα ππαιιήινπ, ηνπνζεηνύκε ηελ θάξηα ζηελ ζπζθεπή 

NEMESIS USB όπωο θαίλεηαη ζηελ παξαθάηω εηθόλα: 
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Σηε ζπλέρεηα  

 θάλνπκε θιηθ  ζηελ επηινγή προζωπικό   

 ζην πεδίν κάηοτος κάρηας επηιέγνπκε ηνλ ππάιιειν από ην αξρείν πνπ  
ζπκπιεξώζακε λωξίηεξα 

 επηιέγνπκε ηηο πξνζβάζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ν ππάιιεινο 
 ζην θάηω κέξνο ηεο νζόλεο επηιέγνπκε πξναηξεηηθά πεξηνρέο δωκαηίωλ ζηηο 

νπνίεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ν ππάιιεινο 
 ηέινο επηιέγνπκε ηελ Δημιοσργία 
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Δημιοσργία Κάρηας Ενοίκοσ 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θάξηα ελνίθνπ:  

•  ηνπνζεηνύκε ηελ θάξηα ζηελ ζπζθεπή NEMESIS USB 

•  θάλνπκε θιίθ ζηελ επηινγή ένοικος 
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Δημιοσργία Κάρηας Ενοίκοσ 

 

Σηε ζπλέρεηα 

• ζπκπιεξώλνπκε ηηο εκεξνκελίεο άθημεο θαη αλαρώξεζεο ηνπ πειάηε θαζώο θαη 

ηνλ αξηζκό δωκαηίνπ 

•  επηιέγνπκε ηηο πξνζβάζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ν πειάηεο 

•  ηέινο επηιέγνπκε ηελ Δημιοσργία 
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Ανάγνωζη Καρηών 

 

Με ηελ επηινγή αλάγλωζε θάξηαο βιέπνπκε ζε πνηόλ αλήθεη ε θάξηα, γηα πνηό 

δηάζηεκα είλαη ελεξγή, θαζώο θαη ηηο πξνζβάζεηο πνπ επηηξέπνληαη ζηνλ θάηνρό ηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε θάξηα αλήθεη ζε έλνηθν ζα ζαο εκθαλίζηνύλ επηιεγκέλεο νη 

παξαθάηω πξνζβάζεηο: 

 

 

Ελώ αλ ε θάξηα αλήθεη ζε ππάιιειν νη πξνζβάζεηο θαη νη επηινγέο ζα είλαη 

δηαθνξεηηθέο (πξνζνρή ζηα πεδία «Από Δωκάηην Έωο Δωκάηην»): 
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Διαγραθή Καρηών 

 

Η ιεηηνπξγία δηαγξαθήο θαξηώλ είλαη πνιύ απιή. 

Δηαγξάθνληαη όια ηα δεδνκέλα πνπ ήηαλ θαηαρωξεκέλα θαη πιένλ δελ επηηξέπεηαη ε 

πξόζβαζε ζε θαλέλαλ ρώξν κε απηήλ ηελ θάξηα. 
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Ιζηορικό Δεδομένων 

 

Με ηελ ιεηηνπξγία ηζηνξηθνύ δεδνκέλωλ πξνβάιιεηαη ε θίλεζε πνπ έιαβε ρώξα ζε 

θάζε δωκάηην, απιά επηιέγνληαο ηνλ αξηζκό δωκαηίνπ γηα ην νπνίν επηζπκνύκε λα 

αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο 
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Δημιοσργία τρήζηη και αλλαγή κωδικού 

 

Γηα λα έρνπλ δηάθνξα άηνκα πξόζβαζε ζην πξόγξακκα, δεκηνπξγνύκε ρξήζηεο θαη 

θωδηθνύο πξόζβαζεο ώζηε ν θαζέλαο λα αλνίγεη ην πξόγξακκα κε ηνλ πξνζωπηθό ηνπ 

θωδηθό.  

 

 

 

 

 


