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2 Popis produktu, instalace, konfigurace 

2.1 Stručný popis produktu 

Pomocný program ID Microserver2 slouží 
k připojení stolních čteček k PC 
prostřednictvím USB, sériovým rozhraní 
RS 232, nebo s pomocí převodníku 
TCP/IP, a k následné distribuci čtečkou 
načtených ID prostřednictvím protokolu 
TCP/IP jiným programům společnosti 
TECHFASS, případně pro kopírování ID 
načteného média do schránky, či pro 
přímé vyplnění načteného ID do 
klávesnicového bufferu (vypsat text na 
aktuální pozici kurzoru). 

Program je najednou schopen obsluhovat 
libovolný počet čteček připojených k PC. 

 

2.2 Požadavky na hardware a softwarové prostředí 

Pro připojení čtečky je třeba připojit vhodný TCP/IP – RS 232 převodník do sítě společně 
se serverem provozujícím program, případně připojit čtečku napřímo do COM či USB 
portu serveru. Pro chod programu je vyžadován operační systém Windows 10 a rozhraní 
.NET Framework verze 4.6.1. 

2.3 Podporované čtečky 

Program podporuje následující čtečky k PC: 

 REM 181.USB, REM 281.USB, 
 USBREM 02, 
 Lektor D-1-USB, R1U I-LG, 
 OCR 312, OCR 315, 
 Omnikey Reader (5125, 5321, 5325 CL), 
 Idesco Access7C2 (sériový port, TCP/IP), 
 APSLAN (WIEGAND mode) (čtečka s výstupem WIEGAND připojená prostřednictvím 

převodníku APSLAN), 
 UB 2100, 
 System reader (systémová čtečka komunikující s programem APS Server). 

  

Obr. 1: Aplikace ID Microserver 2 
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3 Instalace programu 

Program nainstalujte pomocí instalátoru. 

Při připojování čteček k počítači postupujte podle pokynů k instalaci dodávaných 
s těmito čtečkami. USB zařízení zpravidla vyžaduje instalaci příslušného ovladače. 
Ovladače ke všem podporovaných USB čtečkám k PC jsou k dispozici na stránkách 
www.techfass.cz. 

Poté spusťte program jeho zástupcem z nabídky Start. 

Program obsahuje dvojici záložek: 

 Záložka Configuration (obr. 1) obsahuje konfigurační parametry pro běh programu.  
 Záložka Application server status (obr. 2) obsahuje informace o připojených klientech 

a načtených datech. 

 

Obr. 2: Application server status (stav aplikačního serveru) 
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4 Konfigurace programu 

Záložka Configuration obsahuje stromeček konfigurovatelných vlastností programu 
ID Microserver 2. 

Kořenový prvek Server obsahuje nastavení parametrů pro klientské programy, které se 
k aplikaci připojují. Prvek Application obsahuje možnosti práce s načteným ID, které jsou 
uplatnitelné při provozu programu pouze v režimu aplikace (tedy ne služby). Prvek 
Service potom obsahuje prostředky pro správu Windows služby 
TF.IDMicroserver2.Service. Prvek Readers umožňuje spravovat podporované čtečky, 
konkrétní přidané čtečce je potom nutné nastavit nezbytné provozní parametry. 

4.1 Server 

V prvku Server (obr. 3) je možné nastavit následující provozní 
parametry programu: 

 IP Port – IP port, na kterém server naslouchá a ke kterému 
se připojují klientské programy; výchozí hodnota portu je 
10777. 

 Remote connections enabled – povolení připojení 
klientských programů ze vzdálených počítačů; program 
umožní připojení pouze počítačům s IP adresou 
jmenovanou v seznamu Allowed clients, ostatní spojení 
jsou odmítnuta (příslušný záznam je k dispozici v logu 
programu). 

  

Obr. 3: Server 
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4.2 Application (aplikace) 

Prvek Application (obr. 4) obsahuje možnosti 
práce s načteným ID, které jsou uplatnitelné při 
provozu programu pouze v režimu aplikace (tedy 
ne služby). 

 Copy data to clipboard – při použití této 
možnosti se data načtená na čtečce k PC 
vloží do schránky počítače. Ze schránky je 
lze vkládat do libovolného textového pole 
příkazem Vložit (Paste).  

 Send to keyboard buffer – při použití této 
možnosti se data načtená na čtečce k PC 
pošlou do bufferu klávesnice. Výsledkem je okamžité vypsání načteného kódu na 
pozici kurzoru. 

 Interpret data in decimal format *) – standardně se data interpretují v hexadecimálním 
formátu. Pokud je vyžadován decimální formát načtených dat, je třeba zaškrtnout 
příslušnou volbu, program automaticky provede přepočet formátu. 

 Code length *) – program standardně pracuje s kódem plné délky. Pokud je nutné 
kód zkrátit/prodloužit, zaškrtněte příslušnou možnost a nastavte délku kódu (počet 
znaků). Pokud se má kód (v případě, že je kratší než nastavená délka) doplnit zleva 
nulami na požadovanou délku, zaškrtněte možnost Append leading zeros. 

 Append characters *) – Pokud je požadováno přidávání znaků před nebo za načtená 
data, lze tyto vyplnit do polí Prefix a/nebo Suffix. Data se zadávají jako seznam bytů 
(ASCII kódy) oddělených čárkou. Používat lze i řídící kódy, typicky: 0D – carriage 
return; 0A – line feed. 

 After application start: start communication and minimize to tray – je-li volba použita, 
je po startu programu automaticky zahájena komunikace s připojenými čtečkami a 
programu je minimalizován do oznamovací oblasti (system tray). 

*) Tyto možnosti lze aplikovat pouze na kód odesílaný do klávesnicového bufferu. 

4.3 Service (služba) 

Program je schopen provozu jako standardní služba 
Windows. Prvek Service (obr. 5) obsahuje prostředky 
pro správu této služby – TF.IDMicroserver2.Service.  

Všechny operace se službami Windows vyžadují 
administrátorské oprávnění, při provádění takové akce 
je uživatel vyzván k potvrzení elevace oprávnění. 

 Service name: TF.IDMicroserver2.Service – jméno služby programu 
 Service status – stav služby, pokud je zobrazena hodnota Unknown / not installed, 

služba není nainstalována, nebo uživatel nemá dostatečné oprávnění k tomu, aby 
zjistil stav služby. 

 Install service – po stisknutí tlačítka je služba nainstalována; služba je instalována 
tak, aby byla automaticky spuštěna po startu počítače. 

 Start service – po stisknutí tlačítka je služba spuštěna. 
 Stop service – po stisknutí tlačítka je služba zastavena. 
 Uninstall service – po stisknutí tlačítka je služba odinstalována. 

Obr. 4: Application (aplikace) 

Obr. 5: Service (služba) 
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4.4 Readers (čtečky) 

Prvek Readers (obr. 6) umožňuje spravovat 
podporované čtečky, konkrétní přidané čtečce je 
potom nutné nastavit nezbytné provozní 
parametry. 

4.4.1 REM 181.USB, REM 281.USB 

Připojení čtečky REM 181.USB (resp. REM 
281.USB) přes USB port. Po instalaci ovladačů je 
čtečce přidělen virtuální COM port. Při konfiguraci 
připojení zadejte jméno COM portu, který byl 
čtečce přidělen. 

4.4.2 USBREM 02 

Připojení čtečky USBREM 02 přes USB port. Po 
instalaci ovladačů je čtečce přidělen virtuální COM 
port. Při konfiguraci připojení zadejte jméno COM 
portu, který byl čtečce přidělen. 

4.4.3 Access 7C2 (serial port)  

Připojení čtečky IDESCO Access7C2 přímo přes 
sériový port počítače. Při konfiguraci připojení 
čtečky zadejte jméno COM portu, přes který je 
čtečka připojena.  

4.4.4 Access 7C2 (TCP/IP) 

Připojení čtečky IDESCO Access7C2 přes TCP/IP 
převodník (např. GNOME232). Při konfiguraci 
připojení čtečky zadejte parametry (IP address a IP 
port) v příslušných polích. 

4.4.5 APSLAN (WIEGAND mode) 

Připojení čtečky s výstupem WIEGAND přes 
převodník APSLAN v režimu Wiegand -> TCP/IP. 
Při konfiguraci připojení zadejte parametry (IP address a IP port) v příslušných polích. 

4.4.6 Omnikey Reader 

Připojení čtečky Omnikey Reader 5321, 5325 CL, nebo 5215 přes USB port. Po instalaci 
ovladačů je čtečka zobrazena ve správci zařízení. Při konfiguraci připojení je nutné vybrat 
příslušnou čtečku v nabídce. 

4.4.7 Lektor D-1-USB 

Připojení čtečky Lektor D-1-USB přes USB port. Po instalaci ovladačů je čtečce přidělen 
virtuální COM port. Při konfiguraci připojení zadejte jméno COM portu, který byl čtečce 
přidělen. 

Obr. 6: Podporované čtečky 
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4.4.8 MREM 21 

Připojení čtečky MREM 21 přímo přes sériový port počítače. Při konfiguraci připojení 
čtečky zadejte jméno COM portu, přes který je čtečka připojena. 

Poznámka: Čtečka není podporována na OS Windows Vista a novějších! 

4.4.9 OCR 31x 

Připojení čtečky dokladů OCR 31x přes USB port. Po instalaci ovladačů je čtečce přidělen 
virtuální COM port. Při konfiguraci připojení zadejte jméno COM portu, který byl čtečce 
přidělen. Pokud je čtečka nastavena tak, že neposkytuje automaticky typ dokumentu, 
zvolte možnost Insert document type (ID). 

4.4.10 UB 2100 

Připojení čtečky UB 2100 přes USB port. Po instalaci ovladačů je čtečce přidělen virtuální 
COM port. Při konfiguraci připojení zadejte jméno COM portu, který byl čtečce přidělen. 

4.4.11 System reader 

Program umožňuje použití jakékoliv systémové čtečky systému APS mini Plus nebo APS 
400 jako stolní čtečky. Pro tyto účely musí být pro správu použit systém APS 
Administrator a čtečka musí komunikovat s programem APS Server. 

Při konfiguraci je nutné zadat IP adresu a port, na kterém běží aplikace (služba) APS 
Serveru. Dále je třeba zadat ID systému a HW adresu příslušné čtečky. 
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4.5 User data format (uživatelský formát dat) 

U čteček načítajících kód standardních ID 
médií je možné konfigurovat uživatelský 
formát načtených dat (User data format) 
(obr. 7). Tuto funkci má smysl používat 
v případě, že se kódy ID médií načítaných 
na systémových čtečkách liší od kódů 
načítaných na čtečce k PC, např. 
nevhodnou interpretací paritních bitů, 
nastavením různých typů prohazování na 
systémové čtečce apod. 

Pro povolení dané funkce vyberte typ 
médií, pro které budete konfiguraci 
definovat (Card type – volba je dostupná pouze u některých typů čteček k PC), a 
zaškrtněte políčko User data format. Program poté bude za kód karty (pro vybraný typ 
médií) považovat pouze data z rozsahu nastaveného konfigurací prvního a posledního 
bitu (First Data Bit, Last Data Bit), počítáno od nultého bitu. 

Příklad: Standardní délka kódu ID média technologie EM Marin je 40 bitů, pokud je 
třeba použít celý kód, je nutné nastavit rozsah 0 ÷ 39. 

Dalším krokem je zpracování kódu dle pravidel níže. 

První možností je zákaz aplikace algoritmu Crosspoint (Crosspoint code interpretation 
disabled), který karty ve vhodném formátu (5bytové karty EM Marin s nejvyššími byty 0F, 
00, nebo 01, 00) převádí na upravený formát o délce 24 bitů v souladu s popisem tohoto 
mechanismu. 

Další možností je reverze datových bytů (Reverse data bytes). Tato možnost prohodí 
pořadí všech celých bytů použitého kódu. 

Příklad použití: výchozí kód: 000000010412D123; převedený kód: 00000023D1120401. 

Další možností je prohození bitů v jednotlivých nibblech (Single nibble bits mirroring). Tato 
možnost prohodí pořadí všech bitů v každém nibblu (tedy v každé čtveřici bitů). 

Příklad použití: výchozí kód: 000000010412D123; převedený kód: 00000080284B84C. 

Další možností je nibblů v každém bytu (Single byte nibbles mirroring). Tato možnost 
prohodí pořadí nibblů v každém bytu (tedy prohodí čtveřice bitů v každém bytu). 

Příklad použití: výchozí kód: 000000010412D123; převedený kód: 0000001040211D32. 

  

Obr. 7: User data format 
(uživatelský formát dat) 
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5 Provoz programu 

Po dokončení konfigurace celého programu je možné server spustit. Konfigurace se nijak 
zvlášť neukládá, je vždy uložena vždy ihned po jakékoliv změně. Konfiguraci nelze měnit, 
pokud je server spuštěn. 

Program je možné provozovat buď v režimu aplikace, nebo standardní služby Windows. 
Současný provoz obou režimů není možný. 

V režimu aplikace je server spuštěn tlačítkem Start na horní liště programu. Pro ukončení 
provozu serveru stiskněte tlačítko Stop. 

V režimu služby jsou všechny prostředky k jejímu ovládaní dostupné po výběru prvku 
Service ve stromečku. 

Při provozu programu jako aplikace jsou všechny zprávy o událostech, které nastanou 
během provozu, zobrazeny na záložce Application server status, a rovněž logovány do 
textových souborů. 

V případě provozu programu jako služby jsou všechny události pouze logovány do 
textových souborů. Adresář s těmito soubory je možné otevřít s pomocí File > Open folder 
with Log files. 

Program je možné ukončit s pomocí File > Exit. 

Informace o verzi programu jsou dostupné v menu Help > About ID Microserver 2. 

Nápovědu můžete vyvolat z menu Help > Nápověda (česká), případně Help > Help 
(anglická). 


