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Вступ 

Регламент 3.5.1 призначений для створення правил доступу та керування обмеженнями доступу 
для перепусток співробітників, відвідувачів та транспортних засобів.  

Регламент 3.5.1 складається з наступних модулів, які слід використовувати у послідовності, що 
наведена у даному документі: 

1. Зони доступу 
2. Точки доступу 
3. Розклади 
4. Групи доступу 
5. Заявки. 

Модуль «Заявки» призначений для роботи з разовими перепустками і використовується як 
робоче місце оператора, що формує заявки та видає разові перепустки. 

ВАЖЛИВО! Щоб застосувати зміни у Регламенті 3.5.1, виконуйте завантаження у «Менеджері 
завантаження». 
 

 
Малюнок. Регламент 3.5.1 у головному вікні Менеджера додатків. 
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1. Зони доступу 

Зони доступу призначені для опису схеми приміщення (див. малюнок 1.1). Зони доступу 
представлені у вигляді дерева, у вершині якого системна зона «Вулиця» (див. малюнок 1.2). Зони 
додаються послідовно, починаючи з зони «Вулиця». Зона «Вулиця» повинна мати тип 
«Зовнішня», інші зони повинні мати тип «Внутрішня». Зони доступу використовуються в 
параметрах «Точок доступу» та в програмі «Облік робочого часу». 
 

 
Малюнок 1.1. Зони доступу на схемі приміщення. 
 
 

 
Малюнок 1.2. Зони доступу: загальний вигляд 
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1.1 Редагування зон доступу 

Для додавання, видалення та редагування зон використовується контекстне меню. 

Вже створені зони доступу можна перетягувати вздовж дерева, копіювати та вставляти. 

 
Малюнок 1.3. Контекстне меню 

 
 

Таблиця 1.1. Контекстне меню 

 Додати Ins Додає нову зону. 

 Видалити Del Видаляє виділену зону.  
Якщо зона має вкладені зони, вони також будуть видалені. 
Якщо зона не може бути видалена, вона позначається червоним.  
Зона «Вулиця» є системною, видалити її не можливо. 

 Оновити F5 Оновлює дерево зон. 

 Копіювати Ctrl+C Копіює до буфера видалену зону та всі вкладені зони. 

 Вставити Ctrl+V Вставляє з буфера скопійовану зону та всі вкладені зони. 

 Розгорнути 
гілку 

Ctrl++ Розгортає згорнуту гілку дерева. 

 Згорнути 
гілку 

Ctrl-- Згортає розгорнуту гілку дерева. 
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Якщо зона доступу використовується в налаштуваннях точки доступу, видалити її не можливо. 

При намаганні видалити таку зону, вона буде позначена червоним.  

 
Малюнок 1.4. Спроба видалити зони, що задіяні в параметрах точок доступу 

 

1.2 Властивості зон доступу 

 
Малюнок 1.5. Властивості зон доступу 

 
Таблиця 1.2 Властивості зон доступу 

Ід Ідентифікатор 

Ім’я Назва групи 

Опис Опис групи 

Територія Тип території: зовнішня або внутрішня. 

Задіяти в системі контролю 
порушень правил проходу 

Ні (Так) 
Визначає, чи буде система відслідковувати порушення проходу 
через дану зону. 
 
ДОВІДКА. Порушенням проходу називається повторний прохід в 
одному напрямку, без проходу в зворотному напрямку. Заборона 
повторного проходу в одному напрямку, називається антипасбек. 

 
Далі «Зони доступу» використовуються в параметрах «Точок доступу». 
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2. Точки доступу 

Точки доступу відображають список об’єктів, який сформований в «АРМ Конфігурації» (гілка 

Об’єкти). Цей список відображає лише точки, що пов’язані з обладнанням. Додати, видалити, 

змінити ім’я або налаштувати точки доступу можна в «АРМ Конфігурації».  

Тут для точки доступу задаються внутрішня і зовнішня зони, таким чином визначається 

розташування точки доступу на схемі приміщення. 

Точки доступу згруповані за типом: двері, турнікети та інше. 

 
Малюнок 2.1. Точки доступу: властивості 
 

 
Малюнок 2.2. Точки доступу: встановлення зони. 

 

  
Малюнок 2.3. Точки доступу: зони встановлені 

 
Далі «Точки доступу» використовуються в «Розкладах». 
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3. Розклади 

Розклади визначають в який час і через які контрольні точки дозволяти прохід співробітникам 

та відвідувачам. Розклади складаються з періодів часу та контрольних точок. Таким чином 

задається час і місце дозволеного проходу. Розклади створюються послідовним додаванням 

спочатку одного чи декількох періодів часу, а потім додаванням точок доступу до періодів часу. 

 

Додавання та видалення елементів розкладу виконується за допомогою контекстного меню. 

Вже створені періоди та точки доступу можна перетягувати між розкладами, копіювати та 

вставляти. 

 

3.1 Створення розкладу 

 
Малюнок 3.1. Розклад: вкладка властивості 

 

Таблиця 3.1. Властивості розкладу 

Ід Ідентифікатор 

Ім’я Назва розкладу 

Опис Опис розкладу 

Дата початку дії розкладу Дата. 
Дозволяє синхронізувати розклад з календарем. 

Тривалість розкладу, днів Ціле число. 
Визначає кількість днів з яких складається розклад. Розклад 
повторюється через вказану кількість днів.  
 
ПОРАДА. Якщо правила доступу не змінюються, достатньо 
встановити тривалість розкладу в один день. Такий розклад 
буде повторюватись кожен день. 
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3.2 Створення періоду 

Періоди додаються через контекстне меню, пункт Додати. Далі у діалоговому вікні «Період» 

заповнюються параметри періоду. 

 

 
Малюнок 3.2. Вікно параметрів періоду. 

 

Кінець періоду не повинен перевищувати загальну тривалість розкладу. 

 

ПОРАДА. Щоб створити розклад з цілодобовим дозволеним проходом, потрібно встановити час 

початку періоду 00:00:00 та час кінця періоду 23:59:59. 
 

 
Малюнок 3.3. Властивості періоду 

 

Періоди часу всередині одного розкладу не повинні «перетинатися». При спробі створити 

період, що перетинає інший – буде показане попередження. Попередження буде показане й 

при спробі змінити існуючий період. 
 

 
Малюнок. 3.4. Попередження про перетинання періодів.  



 

10  

3.3 Додавання точок доступу 

Точки доступу додаються через контекстне меню, пункт Додати. Далі відкривається вікно 

«Точки доступу», де потрібно вибрати одну чи декілька точок доступу.  Для вибору одразу 

декількох точок доступу використовуйте клавіши SHIFT або CTRL. 
 

 
Малюнок 3.5. Додавання точок доступу. 

 

На малюнку нижче показано як можуть виглядати розклади. 

 
 

Далі «Розклади» використовуються в параметрах «Груп доступу». 
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4. Групи доступу 

Групи доступу об’єднують «Розклади» зі списком перепусток, таким чином правила доступу  
призначаються власникам перепусток. Перепустки додаються на вкладці «Перепустки», 
розклади та інші  параметри доступу – на вкладці «Властивості групи». 
 

 
Малюнок 4.1. Загальний вигляд вікна «Групи доступу». 
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4.1 Редагування груп доступу 

Групи доступу додаються і видаляються за допомогою контекстного меню. Вже створені групи 

доступу можна візуально об’єднати у папку «Об’єднання груп». Таке об’єднання не впливає на 

права доступу. 

 

 
Малюнок 4.2. Контекстне меню групи доступу 

 
Групи доступу розрізняються за типом перепустки і можуть включати перепустки лише одного 
типу. 
 

Таблиця 4.1. Відповідність груп доступу та типів перепусток 

 Група перепусток співробітників Включає постійні перепустки співробітників. 

 Група перепусток відвідувачів Включає разові перепустки відвідувачів. 

 Група транспортних постійних 
перепусток 

Включає  транспортні постійні перепустки. 

 Група транспортних разових 
перепусток 

Включає  транспортні разові перепустки. 

 Об’єднання  груп Використовується для візуального об’єднання груп 
різного типу. 

 

Поруч із назвою групи доступу показується кількість перепусток, що належать даній групі: 
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4.2 Вкладка «Перепустки» 

 
Малюнок 4.3. Загальний вигляд вкладки «Перепустки» 

 
Таблиця 4.2. Призначення кнопок вкладки Перепустки 

Редагування 

 Додати Ins Додати одну чи декілька перепусток. 

 Видалити Del Видалити одну чи декілька перепусток 

Фільтри 

 Перепустки 
співробітників 

 Показувати чи скривати перепустки співробітників 

 Перепустки 
відвідувачів 

 Показувати чи скривати перепустки відвідувачів 

 Транспортні постійні 
перепустки 

 Показувати чи скривати транспортні постійні перепустки 

 Транспортні разові 
перепустки 

 Показувати чи скривати транспортні разові перепустки 

 Заблоковані  Показувати лише заблоковані перепустки 

 Незаблоковані  Показувати лише незаблоковані перепустки 

Пошук 

 Знайти попередні Ctrl+P Знайти попередній результат пошуку 

 Знайти наступні Ctrl+N Знайти наступний результат пошуку 

 Виділити кольором 
знайдені слова 

 Виділяти маркером результат пошуку 

Пошук починає працювати після вводу першого символу у пошукову строку. Одночасно 
виконується пошук по всім записам і всім полям у запису. Результат пошуку виділяється жовтим 
маркером. 

 
Малюнок 4.4. Приклад роботи пошуку. 
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4.2.1 Додавання перепусток 

Щоб додати перепустки до групи доступу, натисніть кнопку  «Додати». Далі відкривається 

довідник перепусток відповідного типу у якому вибираються одна чи декілька перепусток. 
 

 
Малюнок 4.5. Додавання перепустки 

 

 
Малюнок 4.6. Додавання перепустки: довідник перепустки співробітників 
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Якщо перепустка вже була додана до іншої групи доступу, система запросить підтвердження на 
пересування перепустки до нової групи. 
 

 
Малюнок 4.7. Підтвердження пересування перепустки. 
 

Перепустки додані до однієї групи, можна перетягнути до іншої групи такого ж типу. 
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4.3 Властивості групи постійних перепусток 

 
Малюнок 4.8. Властивості групи постійних перепусток співробітників. 

 

 

Таблиця 4.3. Властивості групи доступу постійних перепусток 

Ід Ідентифікатор 

Ім’я Назва групи 

Опис Опис групи 

Тип перепусток Тип перепусток, що зібрані до групи 

Основний розклад Назва основного розкладу 

Тимчасовий розклад Вибір тимчасового розкладу.  
Тимчасовий розклад може замінити основний розклад на час 
визначений межами дати початку та дати закінчення 
тимчасового розкладу. 

Дата початку дії 
тимчасового розкладу 

Дата початку дії тимчасового розкладу 

Дата закінчення дії 
тимчасового розкладу 

Дата закінчення дії тимчасового розкладу 

Заборонити прохід у суботу 
та неділю 

Так (Ні) 
Визначає, чи забороняти прохід у суботу та неділю.  
Доступ буде заборонений у суботу та неділю (згідно з 
календарем), навіть якщо за розкладом в ці дні доступ 
дозволений.  

Заборонити прохід у 
святкові та додаткові 
вихідні дні 

Так (Ні) 
Визначає, чи забороняти прохід у святкові та додаткові вихідні 
дні. Доступ буде заборонений у дні, що визначені як святкові чи 
перенесені вихідні, навіть якщо за розкладом в ці дні доступ 
дозволений. Такі дні визначаються в інструменті «Зміни 
календарю». 
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Враховувати перенесені дні Так (Ні) 
Визначає чи враховувати перенесені дні. 

Реакція на порушення 
правил проходу 

Варіанти реагування системи на порушення проходу: 
1. Заборонити прохід 
2. Дозволити прохід 
3. Дозволити прохід з попередженням 
4. Заблокувати 
Докладніше див. табл. 4.4 

 

Таблиця 4.4. Реакція на порушення правил проходу 

Заборонити прохід Прохід буде заборонений з формулюванням у Моніторі подій 
«Доступ заборонений. Порушення правил проходу зон». 

Дозволити прохід Прохід буде дозволений з формулюванням у Моніторі подій 
«Здійснення проходу по перепустці» 

Дозволити прохід з 
попередженням 

Прохід буде дозволений з формулюванням у Моніторі подій 
«Доступ дозволений. Попередження порушення правил 
проходу зон» 

Заблокувати Прохід буде заборонений з формулюванням у Моніторі подій 
«Доступ заборонений. Автоблокування пропуску». Сама 
перепустка буде заблокована. 
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4.4 Властивості групи перепусток відвідувачів 

Групи разових перепусток відвідувачів та автотранспорту мають спільні властивості з однаковим 
значення. 

 
Малюнок 4.9. Властивості групи разових перепусток відвідувачів. 

 
У таблиці 4.5 показані лише ті властивості, що відрізняються від властивостей групи постійних 
перепусток. 

Таблиця 4.5. Властивості групи доступу разових перепусток 

Режим проходу 1. Анулювати при здійсненні виходу 
2. Багаторазовий 
3. Багаторазовий протягом доби  
4. Анулювати при піднесенні на виході 
Докладніше див. табл. 4.6 

Повернення на виході Так (Ні) 
Використовується для турнікетів з картоприймачем. 
Визначає, чи потрапить картка до картопримача, чи буде 
повернена відвідувачу. 

Група супроводження Вибір групи доступу постійних перепусток. 
Якщо група супроводження визначена, то перепустка 
відвідувача буде давати доступ при додатковому піднесені 
перепустки співробітники з групи, що визначена. 

Відділ відвідування ВАЖЛИВО! Це обов’язковий параметр! 
Вибір відділів з довідника «Організаційна структура», які в 
подальшому будуть доступні для вибору при створенні 
заявки. 
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Таблиця 4.6. Режим проходу разової перепустки 

Анулювати при здійсненні 
виходу 
 

Перепустка буде анульована автоматично при здійсненні 
виходу з території. Вихід з території підтверджується подією 
«Здійснення проходу по перепустці». 

Багаторазовий 
 

Перепустка буде діяти до тих пір, поки не буде анульована 
оператором. При цьому режим доступу визначається 
розкладом. 

Багаторазовий протягом 
доби  
 

Перепустка буде діяти протягом доби і автоматично 
анулюється в 23:59:59. При цьому режим доступу 
визначається розкладом. 

Анулювати при піднесенні на 
виході 
 

Перепустка буде анульована автоматично при спробі виходу з 
території. Спроба виходу з території визначається подією 
«Піднесення перепустки до зчитувача». 
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5. Заявки 

Модуль «Заявки» призначений для створення заявок та видачі разових перепусток відвідувачам. 

В залежності від вибраного режиму, разові перепустки можуть використовуватись протягом 

тривалого часу чи бути анульованими оператором або при виході з території. Місцезнаходження 

перепустки (відвідувача) визначається в онлайн режимі і відображається у вікні модуля «Заявки» 

в полі «Знаходження». 

 

 
Малюнок 5.1. Загальний вигляд модуля «Заявки» 

 

Таблиця 5.1. Призначення кнопок модуля Заявки 

 Швидке 
додавання 

 Дозволяє швидко створити декілька заявок на основі списку 
відвідувачів, що створений оператором або імпортований з 
файлу Excel (докладніше див. розділ 5.2.1.1) 

 Додати Ins Додає нову заявку на основі введених даних.  
Заявка може бути cформована повністю або частково 
(докладніше див. розділ 5.2.1). 

 Видалити Del Видаляє заявку. 
Видаляти можна заявки у всіх станах, окрім «Перепустка 
видана». Щоб видалити таку заявку її необхідно анулювати 
(докладніше див. розділ 5.2.3). 

 Оновити F5 Оновлює дані заявки. 

 Налаштування  Відкриває вікно налаштувань. 

 Видати / 
Перевидати 

F11 Видає всі сформовані заявки. 
Дані завантажуються у контролери. 
(докладніше див. розділ 5.2.2). 

 Анулювати F12 Анулює всі видані заявки. 
Дані завантажуються у контролери. 
(докладніше див. розділ 5.2.3). 
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5.1 Налаштування модуля «Заявки» 

Перед початком роботи з модулем «Заявок», його необхідно налаштувати. Для цього слід 

виконати наступні дії: 

- Налаштувати «Сервер онлайнових операцій» 

- Налаштувати параметри модуля «Заявки». 

 

5.1.1 Налаштування «Сервера онлайнових операцій» 

Для роботи модуля «Заявки» необхідно в «АРМ Конфігурації» для «Сервера онлайнових 

операцій» ввімкнути функцію «Контроль відвідувачів» (див. мал. 5.2).  

 

ВАЖЛИВО! Після зміни параметрів «Сервера онлайнових операцій» необхідно завантажити 

налаштування. 

 

 
Малюнок 5.2. Налаштування «Сервера онлайнових операцій» 
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5.1.2 Налаштування параметрів підключення модуля «Заявки» 

Відкрийте налаштуваннях модуля «Заявки».

 

Малюнок 5.3. Налаштування модуля «Заявки». 

 

Встановіть підключення до «Служби онлайнових операцій». 

Малюнок 5.4. Підключення «Служби онлайнових операцій»  

 

Встановіть підключення до майстер пристроїв. 

Малюнок 5.5. Підключення «Сервера обладнання» та майстер пристроїв 
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Після виконання налаштувань, закрийте модуль «Заявки» і відкрийте його знову. 

У полі «Статус служби\заявки» з’явиться запис, що вказує на стан підключення модуля «Заявки» 

до «Служби онлайнових операцій» (див. мал. 5.6 та 5.7). 

 

 
Малюнок 5.6. Підключення встановлене 

 

 
Малюнок 5.7. Підключення не встановлене  

 

Якщо підключення не встановлене, перевірте налаштування та впевнитись, що працює служба 

Windows «Stop-Net 4.0 Online operation Server» (див. мал. 5.8). 

 

 
Малюнок 5.8 Служби STOP-Net 4.0  
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5.2 Робота з заявками 

Робота з заявками передбачає такі дії у наступній послідовності: 

1. Створення заявок. 

2. Видача перепусток. 

3. Анулювання заявок (перепусток). 

 

Заявка може знаходитись в одному з 4 станів, в залежності від ступеню готовності  і подальших 

дій оператора. Найдовший «життєвий цикл» заявки показано нижче: 

 Не сформована > Сформована > Перепустка видана > Перепустка анульована 

 

5.2.1 Створення заявок 

Щоб створити нову заявку натисніть кнопку «Додати». 

 
Малюнок 5.9. Додавання заявки 

 

Заповніть форму створення заявки, поля форми описані у табл. 5.2.  

 
Малюнок 5.10. Заповнена форма заявки 
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Таблиця 5.2. Поля форми заявки 

Відвідувач* Відвідувача можна вибрати зі списку, якщо інформація про відвідувача 
була додана раніше.  
Якщо інформація про відвідувача додається вперше, зробити це 
можна:  

кнопкою  - вказавши ФІП, та дані документа (див. мал. 5.11) 

кнопкою  - вказавши всі необхідні дані відвідувача 

Прямує до Відділ у який прямує відвідувач.  
Список відділів відповідає «Організаційній структурі». 

Група та перепустка* Група разових перепусток та номер разової перепустки. 

Дата дії  Дата дії заявки. 

Заявник Один зі співробітників, що запрошує відвідувача.  

 

Поля, які відмічені червоною зірочкою, обов’язкові для видачі заявки, але можуть бути не 

заповнені, тоді заявка буде збережена у стані « Не сформована». Заявка з заповненими 

обов’язковими полями може бути збережена (кнопка «Зберегти»), тоді її стан буде «

Сформована», або збережена і відразу завантажена до контролерів (кнопка 

«Видати/Перевидати») — її стан буде « Перепустка видана». 

 

При спробі видати заявку, яка сформована не повністю, буде показане попередження: 

 

Докладніше про видачу заявок див. розділ 5.2.2. 

 

Сформована або не сформована заявка може бути видалена. Якщо заявка знаходиться у стані 

«Перепустка видана», видалити її не вдасться, доки вона не буде анульована.  



 

26  

5.2.1.1 Групове створення заявок 

Заявки можна додавати групами, для цього натисніть кнопку «Швидке додавання».  

Групове (швидке) створення заявок дозволяє створювати лише «  не сформовані» заявки. 

Надалі для таких заявок треба вказувати номер перепустки. 
 

 
Малюнок 5.12. Швидке додавання 
 

Заповніть поля форми у вікні «Створення заявки». 

Поля форми відповідають опису наведеному у таблиці 5.2., але обов’язкові для заповнення 

поля – Група та Заявник. 
 

 
Малюнок 5.13. Групове створення заявок. 
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Дані відвідувачів можна вводити двома способами:  

1. Власноруч у форматі: прізвище, ім’я, по батькові, відокремлені через пробіл. 

Перехід на наступний рядок – клавіша ENTER.  

Щоб впевнитись, що форматування виконано вірно, натисніть «Форматувати текст». 
 

 
Малюнок 5.14.  

 

2. Дані відвідувачів можуть бути імпортовані з MS Excel (файл з розширенням XLSX). 

Для цього натисніть кнопку «Імпорт» та виберіть файл з даними відвідувачів. 

 

ВАЖЛИВО! Структура таблиці Excel повинна відповідати наведеній на мал. 5.15. 

Обов’язково повинна бути строчка з назвою стовпців і колонка з нумерацією строк.  

 
Малюнок 5.15.  

 

Щоб завершити групове (швидке) додавання заявок натисніть «Зберегти» - заявки будуть 

збережені у системі. 
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5.2.2 Видача перепусток 

Перепустка відвідувача може бути видана (завантажена в контролери) лише за умови повністю 

сформованої заявки. Повністю сформованою вважається заявка у якої заповнені всі обов’язкові 

поля. Обов’язкові поля відміченні червоною зірочкою. Сформована заявка, по якій ще не була 

видана перепустка, показана на мал. 5.18. Заявка у стані «Перепустка видана» показана на мал. 

5.19. 

 

Щоб видати перепустки по всім сформованим заявкам: 

- натисніть кнопку Видати/Перевидати… на панелі інструментів, 

- підтвердить готовність видати перепустки по всім сформованим заявкам. 

 

Щоб видати одну чи декілька перепусток, по сформованим заявкам, скористайтеся контекстним 

меню заявки, пункт «Видати/Перевидати перепустку». 

 
 

 
Малюнок 5.16. Завантаження перепусток відвідувачів до контролерів. 
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Малюнок 5.17. Заявка створена, збережена, але не повністю сформована. 

 

 

Малюнок 5.18. Перепустка створена і повністю сформована, але не видана. 

 

 

 
Малюнок 5.19. Перепустка видана , але прохід ще не відбувся – перепустка за територією. 

 

 

Малюнок 5.20. Перепустка видана та відбувся прохід на територію 

 

Заявка у стані «Перепустка видана» не може бути видалена, поки вона не анульована. 
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5.2.3 Анулювання заявок (перепусток) 

Перепустка може бути анульована оператором або автоматично, якщо для групи доступу до 

якої належить перепустка, встановлений відповідний режим проходу (див. розділ 4, табл. 4.6). 

 

Щоб анулювати всі видані перепустки:  

- натисніть кнопку Анулювати… на панелі інструментів, 

- підтвердить готовність анулювати всі видані перепустки. 

 

Щоб анулювати одну чи декілька вибраних перепусток, скористайтесь контекстним меню, пункт  

«Анулювати перепустку». Далі команда анулювання буде відправлена контролерам. 

 
Малюнок 5.21. Анулювання перепустки 

 

Малюнок 5.22. Перепустка анульована оператором. 

 

Приклад автоматичного анулювання перепустки, для якої в групі доступу встановлений режим 

проходу «Анулювати при здійсненні виходу». Анулювання відбулося при виході з території. 

Малюнок 5.23. Перепустка анульована автоматично. 

 

Анульована заявка може бути видалена. 


