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Legendas dos Campos Guia Geral 

 

Opção Descrição 

Acesso Via Teclado • Marcado : Permite acesso via teclado 

• Desmarcado : Desativa o teclado 

Acesso Via Digital • Marcado : Sempre transmite para o equipamento a lista de 

pessoas e digitais para funcionamento em realtime, basta 

posicionar o dedo no módulo biométrico para o registro de ponto. 

Para funcionamento em batch obedece a parametrização dos 

campos Consulta Digital. 

• Desmarcado : Para funcionamento em realtime não existe 

transmissão da lista ou digitais, ao passar o crachá ou usar o 

teclado será solicitado para posicionar o dedo no módulo 

biométrico. Para funcionamento em batch, obedece a 

parametrização dos campos Consulta Digital. 

  

Nível de segurança: Configure o nível de segurança para leitura da 

digital, podendo ser de 01 a 09. Quanto maior o valor maior será o 

número de comparações entre as digitais. 

  

Nº de tentativas: Configure o número de tentativas para leitura da 

digital, podendo ser 01 a 09. Caso não efetue a leitura com êxito da 

digital, solicita novamente a leitura de acordo com o número de 

tentativas. 

  

Habilita leitura com porta aberta • Marcado : Permite leitura de cartão ou digital mesmo com a 

porta aberto. 

• Desmarcado : Habilitar o leitor somente após a porta ser 

fechada. 

Sentido do Sensor Configuração referente ao sentido do sensor 

  

Bloquear os que estiverem na 

lista 

Selecione a regra de bloqueio para quem está na lista de cartões. 

• Desmarcado : irá permitir o acesso das credenciais que estão na 

lista. 

• Marcado : irá bloquear o acesso das credenciais que estão na 

lista. 

  

Consulta Digital • Não : Ao realizar o acesso não solicita digital. 



2 
 

• Sempre : Ao realizar o acesso exige sempre à digital. 

• Se Houver : Ao realizar o acesso solicitará a digital se houver 

digital para esta credencial. 

• Se houver, senão senha: Ao realizar o acesso solicitará a digital 

se houver digital para esta credencial, caso não exista solicitará a 

senha de acesso. 

  

Bloqueia os que não estiverem 

na lista 

Bloqueia os cartões que não estão na lista de cartões. 

Tipo de Personalização Marque esta opção se os cartões possuem personalização. 

Horário de Verão Configuração do Horário de Verão 

 

 


