
 

Depozit STAR – uživatelský manuál 

Spuštění programu MPS Depozit 

Program spustíte kliknutím na ikonu na ploše. 

DepozitStar 

Základní obrazovka programu MPS/Depozit 

 

 

Přihlášení 

Aby byl systém chráněn před neoprávněnou manipulací, je nutno se do něj přihlásit jménem a 

heslem. Informace k přihlášení naleznete v instalačním manuálu nebo Vám je sdělí ten, kdo program 

instaloval. 

 

V menu Přihlášení zvolte funkci Přihlášení 

Vložte do odpovídajících políček vaše přihlašovací jméno a heslo a klikněte na OK. 



 

Konfigurace systému pro LAN 

▪ Nejprve je třeba elektroniku depositu nakonfigurovat do místní sítě LAN, která je pro provoz 

depositu nezbytná. Pokud se systém montuje do prostředí, kde již síť existuje, je nutno se 

domluvit se správcem sítě, aby určil IP adresy pro jednotlivé desky a případně i pro řídící PC. 

▪ Nejprve je třeba elektroniku depositu nakonfigurovat do místní sítě LAN, která je pro provoz 

depositu nezbytná. Pokud se systém montuje do prostředí, kde již síť existuje, je nutno se 

domluvit se správcem sítě, aby určil IP adresy pro elektroniku depositu a pro řídící PC  

▪ Doporučujeme standard IP rozsah 192.168.1.51 PC může mít libovolnou jinou adresu. 

Doporučena je 192.168.1.1 

 

▪ Klikneme na Systém -> WGAccess -> Editace WGAccess  

 

▪ Zvolíme „vyhledat všechna zařízení“ poté se nám v tomto políčku zobrazí elektronika depositu 

Klikneme pravým tlačítkem do prázdného pole (mřížka) zvolíme „nalezená zařízení“ a klikneme na 

danou desku (192.168.1.51) 

 

 

  



 

Nastavení boxů depozitu 

Aby bylo možno systém používat, je nutno přiřadit příslušným schránkám v boxu symbolický název 

a nastavit.  

Na hlavní obrazovce zvolíme Editace zámku 

 

 

  



 

Přidání nového boxu 

Do prázdného pole (mřížky) klikneme pravým tlačítkem a dáme Doplnit zámek WGAccess 

Vyplníme informace o Boxu 

Typ zámku: WGAccess 

Popis je libovolný, např. Box1, Box2 

Stahování událostí musí být zaškrtnuto  

Popis WG vybereme danou desku depozitu 

Zaškrtneme volbu Režim depozity.  Dále nastavíme číslo relé (boxu), který si přejeme otevřít. 

 
 

V dolní části je 6 polí, do prvního nastavíte číslo relé (pořadí boxu), zbytek musí zůstat 0.  

 

 

  



 

Základní funkce 

Nastavení hesel pro depozit 

Na základní obrazovce klikněte na položku „Vydat klíč“, a objeví se výběr základního typu přístupu. 

Zvolíme Klávesnice 

 

 

Volba hesla 

Jako první krok je nutno nastavit příslušné heslo programované schránky. Po jeho vložení klikneme 

na „Další“. Délka hesla je doporučena v minimální délce 4 číslic. 

 

  



 

Nastavení popisu, platnosti a schránky 

Otevře se okno pro vyplnění základních informací. Do jednotlivých políček se vyplní jméno dočasného 

uživatele schránky, do políčka „popis čipu“ se vyplní libovolná identifikace dočasného uživatele 

schránky.  

Je možný i překryv uživatelů, více může mít přístup k identickému heslo. 

 

Zvolí se časová platnost začátku a konce platnosti výběrem z kalendáře, nebo přímo z klávesnice  

Vybere se příslušná schránka z pole „Nepřiřazené“ do pole „Přiřazené. 

Je možný i překryv uživatelů, kdy více uživatelů může mít přístup k identické schránce. 

Kliknutím na OK se potvrdí volba a přiřazení hesla ke zvolené schránce platného na konkrétní dobu je 

do systému uloženo. 

 

Pro nastavení hesel dalších schránek je postup stejný. 

  



 

Seznam přístupů 

Volbou „Zobrazení čipů“ ze základní obrazovky se zobrazí okno se seznamem všech dočasných 

uživatelů schránek. V základním zobrazení je možné vidět jen platné uživatele. Jednoduchým 

přepnutím položky Platnost  je možno zobrazit vše. 

 

 

Vyhledávání  

Pomocí tlačítka Hledat je možné vyhledat dle popisu či jména. 

 

Odebrání přístupu  

Pokud někdo zapomene svůj číselný kód, či je podezření, že někdo jeho kód zneužívá, může být tento 

přístup odstraněn. Vybere se příslušný uživatel podle parametru „Popis“, nebo podle jména, 

kliknutím na pravé tlačítko se objeví okno, ve kterém se zvolí „Smazat“. Jakmile je tato operace 

úspěšně ukončena, kód přestane fungovat. 

 



 

Zobrazit používání 

Ukazuje informace o použití. Pokud je program připojen k depozitu, dojde ke stažení informací ze 

zařízení, jinak zobrazí jen aktuálně uložené. 

Výběr parametrů 

Nejdříve je nutno nastavit parametry výběru, od kdy do kdy, třídění. Dále lze zvolit výstup: 

▪ Zobrazit – na obrazovku 
▪ Soubor – do souboru 
▪ Excel  - do tabulky excel 
▪ Tisk – po náhledu je možno provést tisk 

 

 

 

Zobrazení 

 

Zelené označení na začátku ukazuje, že dveře byly otevřeny. Červené, že nikoliv. V kolonce status je 

popsáno bližší vysvětlení, proč se to nepovedlo.  



 

Tisk 

Informace jsou stejné jako v případě zobrazení. 

 

Excel 

 

 

Zálohování 

Aby nedošlo ke ztrátě dat, je nutno zálohovat. 

Jsou 2 možnosti zálohy: 

Vestavěná 

Zálohování se provádí funkcí menu Servis - > Zálohování. Vyberete cíl zálohování, např. flashdisk a na 

něj se uloží všechny soubory s daty.  

Obecná 

Spočívá v běžném nakopírování adresáře s programem např. na flashdisk. 

Druhý způsob je doporučen hlavně pro multilicenci, jinak by bylo nutno provádět jednotlivé zálohy 

pro každý projekt. 



 

Jak používat depozit 

 

 

Na klávesnici vlevo zadejte příslušný kód, který vám byl naprogramován a to ve formátu  

XXXX*   a otevřou se dvířka příslušné schránky 

Pokud dojde při zadávání kódu k chybě, stačí stisknout #, vše zadané se smaže a je možno to zkusit 

znovu. 

 

Pokud zadáte platný kód bez * na konci, tak se zadaný kód po 10 vteřinách sám potvrdí a dvířka 

otevřou.  

 

 

 

 

 


