
DRUKKNOPPIE : UITREIKING SONDER ‘N DRUKKNOPLESER

Drukknoppies kan wel sonder 'n drukknopleser aan werkers uitgereik word, maar ons beveel
aan dat u 'n drukknopleser aankoop ten einde die  proses te vergemaklik.

Ten einde 'n drukknoppie sonder 'n drukknopleser uit te reik, volg die volgende stappe
(NB:  Die werknemer moet reeds onder Personeel gelaai wees):

1. Kliek op die Hoofskerm op:  Tabelle

2. Kliek op Nr. 2 in die geel blok:  Meesterlyste

3. Kies uit die opsies aan die regterkant in die pienk en blou:  Drukknoppies

4. Kies regs onder die opsie:  Skrap onuitgereikte drukknoppies.  Alle onuitgereikte
drukknoppies sal nou uit die lys verdwyn.

5. Neem die drukknoppies wat uitgereik moet word na die klok toe.

6. Druk die drukknoppies die een na die ander op die klok om dit te registreer.

7. Haal die geheuemodule uit die klok en neem dit na u rekenaar toe en plaas dit in die
oorlaaistasie (In geval van draagbare klok, moet die draagbare klok aan die rekenaar
gekoppel word).

8. Kliek op:  Lees data.

9. Kliek dan op die opsie op die Hoofskerm:  Personeel.

10. Kies die opsie:  Drukknop-toewysings.

11. Kies die opsie aan die regterkant in pienk/blou:  Reik nuwe drukknoppie aan bestaande
werker uit.

12. Kies die drukknoppienommer uit die lys (kliek op die af-pyltjie en soek die
drukknoppienommer).

13. Kies die werker se naam.



14. Kies die datum van wanneer af die drukknoppie aan hierdie werker toegeken moet word,
en kliek onder op:  OK.

15. Herhaal die proses vir die ander drukknoppies.

16. Maak seker die geheuemodule is in die oorlaaistasie (In geval van 'n draagbare klok,
koppel die klok aan die rekenaar).

17. Op die Hoofskerm:  Kies opsie Nr. 6 in geel :  Uitvoer van name na klok.

18. Gaan terug na die klok toe en plaas die geheuemodule in die klok  (In geval van 'n
draagbare klok, ignoreer hierdie stap).

19. Toets die knoppies op die klok om te bevestig dat hulle korrek uitgereik is.


