
 

Dodatek do wersji online oraz filmu instruktarzowego:  http://prodio.pl/szkoleniowe/rfid/                                                                                       2017 © Prodio Sp. z o.o.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

http://prodio.pl/szkoleniowe/rfid/


 

Dodatek do wersji online oraz filmu instruktarzowego:  http://prodio.pl/szkoleniowe/rfid/                                                                                       2017 © Prodio Sp. z o.o.  

Co potrzebujesz ?  
• Dowolny czytnik RFID (USB z emulacją klawiatury i „enter-a”) 

Mimo, że brzmi jak nazwa pracy inżynieryjnej, to najpopularniejszy obecnie standard 

czytników RFID i mimo wielu różnych modeli w praktyce trudno będzie kupić taki, który 

by nie spełniał wymagań. 

TIP: DLA WYGODY CAŁY ZESTAW: SPRAWDZONE Z PRODIO CZYTNIKI + KARTY / BRELOCZKI MOŻESZ 

ZAKUPIĆ U NAS / OTRZYMAĆ GRATISEM PRZY ZAKUPIE NA ROK ABONAMENTU. 
 

• Karty/breloczki/naklejki RFID  

Sytuacja podobna jak z czytnikami, tak naprawdę tylko dwa standardy RFID 125kHz / NFC 

(w zależności od czytnika jaki wybierzesz).  125kHz są tańsze i w pełni spełniają swoją 

rolę. NFC jedynie, jeśli w przyszłości chcesz zaczytywać za pomocą smartfona.  
 

 TIP: WYBIERAJĄC ZASTANÓW SIĘ, JAKI BĘDZIE NAJBARDZIEJ 

WYGODNY I BEZPIECZNIEJSZY (NP. ZAWIESZKA Z NA SZYJĘ NIE NADAJE 

DLA PRACOWNIKA NACHYLAJĄCEGO SIĘ NAD MASZYNĄ.  NASI FAWORYCI: 

BRELOCZEK + SKIPASSOWY UCHWYT NA KARNET LUB SILIKONOWA 

OPASKI NA RĘKĘ. 

http://prodio.pl/szkoleniowe/rfid/


 

Dodatek do wersji online oraz filmu instruktarzowego:  http://prodio.pl/szkoleniowe/rfid/                                                                                       2017 © Prodio Sp. z o.o.  

Co trzeba zrobić by uruchomić rejestrację na produkcji 
1. Podłączenie czytnika do komputera, z którego planujesz pracę 

Podłącz czytnik kart do komputera (gdzie masz uruchomione Twoje kontro managerskie). 

 99% czytników USB zainstaluje się automatycznie. 
 

2. Przypisanie kart/breloczków do pracowników  

„Ustawienia” -> „Pracownicy”. 
Następnie edytujesz pracownika, 
któremu chcesz wydać kartę.  

Ustawiasz kursor w polu Kod NFC 
lub RFID (tak jakbyś chciał wpisać 
ręcznie), ma migać „kreseczka”.  

Przykładasz kartę do czytnika. 
Program wczyta kod karty i 
powróci na listę 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Opcjonalnie: opisujesz kartę markerem przed 
wydaniem pracownikowi  

 

3. Podłączenie czytnika do komputera na produkcji.  

Podpinasz teraz czytnik do komputera z uruchomionym modułem produkcyjnym i... ...już działa 😊  
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TIP: ZALECAMY UŻYWANIE NAJNOWSZEJ PRZEGLĄDARKI GOOGLE CHROME JAKO NAJBARDZIEJ AKTUALNEJ. 

  Instrukcja używania kart RFID przez pracowników.  
1.  Rejestracja wejścia do pracy: 

Pracownik wybiera na planie 
produkcji przycisk WEJŚCIA  

Bez wybierania czegokolwiek 
pracownik przykłada swoją kartę 

Wejście do pracy zarejestrowane 

😊 

 

 

 

 

 

TIP: W PRZYPADKU, GDYBY PRACOWNIK CHCIAŁ ZOSTAWIĆ UWAGI ODNOŚNIE SPÓŹNIENIA, ZALECAMY 

SKORZYSTANIE Z RĘCZNEGO ZAREJESTROWANIA PRZY POMOCY PIN-U. 
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2. Rejestracja wyjścia z pracy: 

Pracownik wybiera na planie 
produkcji przycisk WYJŚCIA z 
pracy. 

Bez wybierania czegokolwiek 
pracownik przykłada swoją kartę  

Wyjścia do domu zarejestrowane 

😊 

 

 

 
 

 

 

TIP: W PRZYPADKU, GDYBY PRACOWNIK CHCIAŁ ZOSTAWIĆ UWAGI WCZEŚNIEJSZEGO WYJŚCIA, ZALECAMY 

SKORZYSTANIE Z RĘCZNEGO ZAREJESTROWANIA PRZY POMOCY PIN-U. 
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3. Rozpoczęcia operacji na maszynie  

Pracownik wybiera jakie zlecenie 
zamierza produkować na danej 
maszynie / stanowisku.  

Po otwarciu ekranu zlecenia Bez 
wybierania czegokolwiek 
pracownik przykłada swoją kartę 

Rozpoczęcie pracy zarejestrowane 

😊 

 

 
 

 
 

 

 

TIP: W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH STARSZYCH WERSJI PRZEGLĄDAREK KOMPUTER MOŻE 

BLOKOWAĆ ODCZYT KART DO PRZEGLĄDARKI – W TYM MOMENCIE WYSTARCZY KLIKNĄĆ W 

SYMBOL RFID I PONOWIĆ PRÓBĘ PRZYŁOŻENIA KARTY DO CZYTNIKA 
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4. Rejestracja zakończenia operacji na maszynie 

Pracownik wybiera jakie 
zlecenie, które chce zakończyć i 
podać wykonanie.  

Po otwarciu ekranu zlecenia bez 
wybierania czegokolwiek 
pracownik przykłada swoją kartę 

Program rozpoznaje, iż pracownik 
wykonywał pracę i wyświetla ekran 
rejestracji produkcji. Po podaniu 
paramentów pracownik klika STOP  

 

 
 

 

 

 

TIP: W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH STARSZYCH WERSJI PRZEGLĄDAREK KOMPUTER MOŻE 

BLOKOWAĆ ODCZYT KART DO PRZEGLĄDARKI – W TYM MOMENCIE WYSTARCZY KLIKNĄĆ W 

SYMBOL RFID I PONOWIĆ PRÓBĘ PRZYŁOŻENIA KARTY DO CZYTNIKA 

 

http://prodio.pl/szkoleniowe/rfid/


 

Dodatek do wersji online oraz filmu instruktarzowego:  http://prodio.pl/szkoleniowe/rfid/                                                                                       2017 © Prodio Sp. z o.o.  

FAQ – Najczęściej zadawane pytania 
1. Czy mogę jednocześnie korzystać z logowania PIN-ami oraz kartami? 

Tak, nie ma przeciwskazań – najważniejsze by wybrałeś najbardziej wygodny dla Was system 

 

2. Co jeśli pracownik zapomni karty? 
Dzięki możliwości wykorzystania PIN-ów będzie mógł zalogować się ręcznie bez problemów. 

 

3. Co jeśli pracownik zagubi / zniszczy kartę? 
Wydajesz mu nową kartę / breloczek wcześniej rejestrując ją w systemie, tak jak robiłeś to za 

pierwszym razem. Zmiana nie wpłynie w żaden sposób na historię pracy itd. 

 

4. Mamy w firmie system rejestracji czasu pracy / kontroli dostępu w oparciu o 

breloki RFID - czy pracownicy mogą wykorzystywać te same w Prodio? 

Nie widzimy przeciwskazań – po prostu zarejestruj w Prodio aktualnie używane karty.  
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