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Kurulum 
Kurulumu başlatmak için “Setup” dosyasına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmak gerekir.  

-Gelen ekranda bize kurulumun hangi dille olacağını seçmemizi istiyor. İstediğimiz dili seçip “OK” diyoruz. 

 

-İkinci kısımda bize lisans ve sözleşmeyi sunup Kabul edip etmediğimizi soruyor. Ettiğimiz takdir de kuruluma devam 

edebiliyoruz. 
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-Bu adımda bize kurulumun yapılacağı dizini gösteriyor. Değiştirmezsek  “C:/Art Yazilim”  adında kuruyor. İstersek de 

değiştirebiliriz. 

 

-Yüklendikten sonraki kısayol ayarlarını bize gösteriyor. Başlat menüsüne ve masaüstüne kısa yolunu ekleme imkânları 

sunuyor. 
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-Programımız yüklenmeye başlıyor. 

 

-Kurulum tamamlandıktan sonra istersek programı otomatik başlatabiliyoruz eğer istersek bu işi manuel olarak 

istediğimiz zaman yapabiliyoruz. 
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Giriş 
Perio Eks kısa yolu ile uygulamamızı açıyoruz. Karşımıza “Perio erişim denetim” ekranımız geliyor. Bu ekranda 

“Kullanıcı Adı”, “Şifre”,  “Veri tabanı” ve “Sunucu bilgileri” yer alıyor. 

 

Ana Sayfa 
Giriş ekranımızın sol üst köşesinde Saat bilgisinin hemen alt kısmında Personel özet bilgileri bulunmaktadır. Personel 

özet bilgiler kısmının hemen altında ise terminal bilgilerimiz yer almaktadır. Ekranın sol alt kısmında ise uygulama 

üzerinde yapacağımız işlemlerin menü alanları mevcuttur. 

Bunlar ise; “Giriş sayfam”, “Personel işlemleri”, “Cihaz işlemleri”, “Raporlar”, “Ziyaretçi işlemleri” ve “ayarlar”. 

 

Giriş ekranımız şu şekildedir; 
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Sağ kısımda hızlı menü bulunmaktadır. Buradan sık yapılan işlemlere kolaylıkla ulaşabiliriz. Ayrıca hızlı menü kısmına 

sağ tıklayarak diyerek hızlı menümüze ekleme ve çıkarma yapabiliriz. Alt 

kısımda ise Veri Transferine kolaylıkla ulaşabiliriz.  

Personel İşlemleri 
Bu kısımda çalışanlar ile ilgili tüm işlemleri yapabiliriz. Personel işlemleri sayfasında sol menüde 3 kısım 

bulunmaktadır. Bunlar;  

-Personeller 

-Toplu işlem sihirbazı 

-Excel’den personel aktarımı 

Personeller 
Açılan ekranda sol tarafta “Çalışan listesi”, sağ tarafta ise “Çalışan bilgileri” yer almaktadır. 
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Çalışan Bilgileri 

Personel kartı 

Bu kısımda çalışan ile ilgili “Adı”, “Soyadı”, “Sicil kodu” gibi en önemli bilgiler tutulur.  

 

 

 

 

Nüfus – Özel bilgileri 

Bu bölümde çalışanın “nüfus bilgileri” ve “diğer kişisel bilgileri” bulunur. 
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Diğer bilgiler 

Bu kısımda kullanıcı tarafından belirlenebilecek diğer bilgiler yer alır.  “Kod1”den “Kod10”a kadar olan kısım esnek 
alandır isimleri değiştirilebilir. 

 

 

Personel Giriş-Çıkışları 

Cihazdan gelen ham verileri gösterir. Cihaz üzerinde ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın buradaki bilgiler değişmez. 
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Kayıt detay 

Bu bölümde çalışan ilgili işlemi yapan kullanıcının kayıt detayları bulunmaktadır. 

 

 

Yeni Çalışan Tanımlama 

Yeni bir çalışan tanımlamak için öncelikle ekranın üst tarafında bulunan butonlardan; 

 

Yeni butonuna tıklayarak yeni bir boş kayıt ekranının gelmesini sağlarız. Burada dikkat edilmesi gereken kısım “Adı” , 

”Soyadı” , “Sicil Kodu” , “İşe Giriş Tarihi” kısımları boş geçilemez. 
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Bu alanda gerekli bilgilerimizi doldurduktan sonra  

 Kaydet butonuna tıkladıktan sonra yeni 

kayıt oluşturma işlemi tamamlanmış olur. 
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Çalışan Yetkilendirme 

Kart tanımlama ve yetkilendirme 

Personel listesinden işlem yapmak istediğimiz çalışanı seçtikten sonra sağ tarafta bulunan kart tanımlama butonuna 
tıklıyoruz.  

 

 

Bu aşamada kartımızı ilgili cihaza okutuyoruz. Ardından “Kaydet Yetkilendir” butonuna basarak yetkilendirme işlemini 
yapabiliriz. 
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Buradan kart okuyucu terminalimizi seçiyoruz ”seç” ve “geç” alanlarına tik 

atıp  butonuna tıklayarak ilgili cihazlara yetkileri göndermiş oluruz. Sağ tarafında 
zaman tablosunda verdiğimiz zaman aralıklarına göre geçiş izni, Cumartesi veya geçiş yasak diyerek belirlediğimiz 
saatler dışında geçiş izni vermeyebiliyoruz.  

NOT=  kişi yetkilerini gönderirken yetkileri gönder butonunun üst kısmında yer 
alan sadece veri tabanına gönder kutucugunun tiksiz olması gerekmektedir. 

 

 

Parmak izi tanımlama ve yetkilendirme 

  

Personel kartında  Kısımından “SEÇ” butonuna tıklayarak açılan ekranda, 

 Kart numaramızı seçiyoruz. Çalışanın cihazdaki sıra numarası ile  
buradaki kart numarası aynı olmak zorundadır. 

NOT= Yüz tanıma ve Parmak izi cihazınız varsa ikisinde de aynı olmalıdır.   

 

Personel listesinden çalışanımızı seçtikten sonra üst taraftaki sekmelerden  ”İşlemler”  kısmına gelip Art P. İzi 
yetkilendir kısmına tıklıyoruz. 
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Parmak izimizi tanımlayacağımız terminali seçtikten sonra

butonuna tıklıyoruz.
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Bu aşamamızda yetkileri göndereceğimiz terminali seçmemiz gerekiyor. Eğer geç kutucuğunu tiklemezsek cihaza 

yetkileri gönderir fakat geçiş iznini vermez. Bu işlemleri yaptıktan sonra butonu ile 
işlemi başlatıyoruz. 

Yetkilendirme başarılı ise işlemimiz tamamlanmıştır.  “Tamam” butonuna 
tıklayarak pencereyi kapatabilirsiniz. 

 

Yüz tanıma ve yetkilendirme 

Personel kartında  Kısımından “SEÇ” butonuna tıklayarak açılan ekranda, 

 Kart numaramızı seçiyoruz. Çalışanın cihazdaki sıra numarası ile  
buradaki kart numarası aynı olmak zorundadır. 

NOT= Parmak izi ve Yüz tanıma cihazınız varsa ikisinde de aynı olmalıdır.  

Personel listesinden çalışanımızı seçtikten sonra üst taraftaki sekmelerden “işlemler” kısmına gelip Yüz tanıma 
yetkilendir kısmına tıklıyoruz. 

. 
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Çalışanın kayıtlı olduğu sicil koduna göre cihazımızda yüz tanıma kaydını yaptıktan sonra kayıtlı olduğu terminalimizi 

seçip , butonu ile yetkilendirme işlemini yapıyoruz. Burada önemli nokta eğer 

yeni bir kayıtsa   seçili olması gerekiyor. Bu kutucuk tikli olursa çalışanın cihazdaki yüz 
bilgisini getiri. Tikli olmaz ise veri tabanında bulunan eski yüz bilgilerini getirir.    
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Toplu işlem sihirbazı 

Toplu bir şekilde kolayca işlem yapabilmek için vardır. Uzun uğraşlar isteyen işleri kolaylıkla toplu bir şekilde 

yapabiliriz. 

 

Bu alanda kullanacağımız işlemler; 

 

Ve 

 

 

 

 

 



Döküman No: PERIO-EKS-2.3.056                                                              Revizyon Tarihi: 28.12.2018 

 

  
 

                                                          www.artelektronik.com   |  Tel: 0216 573 38 89                                                      17 / 26 

Excel’den Personel Aktarımı  

Giriş ekranımız bu şekilde gelmektedir. 

 

Var olan excel dosyamızdan çalışan aktarımı yapabilmek için öncelikle “Personel Dosyasını Aç” a tıklıyoruz. Ardından 

gelen ekrandan excelımı bulup aç diyoruz. Burada önemli nokta excel uzantımızın .xls olması gerekmektedir. 
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Excel dosyamızı açtıktan sonra karşımıza excelde yer alan çalışanın bilgileri açılacak. Sağ kısımda yer alan Kolon Ve 

Alan adlarını Exceldeki Kolon adları ile eşleştirmeliyiz. Bu kısım exceldeki çalışan bilgilerini uygulamada hangi alanlara 

aktaracağımız belirttiğimiz işlemdir 

.  

 

butonuna bastıktan sonra veri tabanına aktarmak verileri senkron eder. Sağ tarafta açılan 

ekranda bize eksikleri veya hataları gösterir.  
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 Butonuna tıklıyoruz. Gelen ekranda bize son kontrolleri ve bilgileri gösteriyor. Kontrol ettikten sonra 

butonuna tıkladıktan sonra veritabanımıza kayıdımızı yapıyor. 
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Cihaz işlemleri 

 
Bu bölümde “terminal ayarları”, “veri transferi” ve “zaman tablosu” oluşturulur.  

Veri transferi 

Cihazda oluşan hareketlerin veri tabanına aktarılması için kullanılır. Hangi cihazlardan veri transferi yapılacağı 

seçildikten sonra “Veri Transferini Başlat” butonuna tıklanır. Veriler veri tabanına yazılır. Bu işlem oldukça önemlidir. 

Herhangi bir raporu almadan önce veri transferi yapılmaması durumunda raporlarınız eksik veya hatalı gelebilir. 
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Zaman tablosu 

Kapı açma özelliği olan cihazlarda kullanılır. Gün ve saat belirlenip hangi gün ve zaman aktif olacağını belirler. Zaman 

ayarlarımı yapıp sağ sütunun en sağında bulunan aktif kutucuğunu tikledikten sonra terminalimizi seçip Zaman 

tablosunu seçilen terminale gönder butonuna tıklayarak işlem tamamlanır. 
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Terminal Tanımlamaları 

Terminal tanımlamak için üst tarafta bulunan yeni butonuna tıklanır. “Ana Terminal” kısmına terminalimizin adını 

yazabiliriz. Terminal tipi olarak 3 adet kullandığımız terminal tipi vardır onlar; 

Kart okuyucular için: Art 44M, 

Hanvon yüz tanıma cihazları için: Hanvon FaceID, 

Parmak izi ve geri kalan yüz tanıma cihazları için ise: ART FP 

Terminal tiplerini seçeriz. IP adresini cihazın IP adresi ile aynı olması zorunda. Port ise her Terminal tipi için ayrı bir 

port vardır otomatik olarak doldurur. Kaydetmek için yukarıda bulunan kaydet butonuna tıklarız. 

 

Terminal Kodu: Yeni cihazı oluştururken verdiğiniz isim bu alanda görülür.  

Açıklama: Terminalin bulunduğu konum, amaç vb. bilgiler yazılabilir. 

Ardışık Geçiş Kontrol Aralığı: Kişinin cihaza yaptığı üst üste hareketlerin kabul edilme aralığını gösterir. Örneğin; bu 
aralık 5dk seçilmişse bir kullanıcının cihazdaki hareketinden sonraki 5 dk boyunca yapacağı hareketler getirilmez.  

Terminal Giriş/Çıkış Türü: İki cihaz varsa ve birisi giriş diğeri çıkış cihazı ise, seçilen değere göre cihazın giriş çıkış türü 
belirlenir.  

EKS Terminal G/Ç Bilgisi:  

 -Ardışık sıralı oluştur: Kişinin en son yaptığı harekete göre bir sonraki hareket zıttı olarak belirlenir. Yani son hareket 
Giriş ise bir sonraki ilk hareket Çıkış olarak değerlendirilir.  

 -Seçilen Değer: Bu seçenek işaretlenirse program iki cihaz olduğunu varsayar ve sol alt taraftan terminalden giriş mi 
çıkış mı yapılacağı işaretlenir. 

 -İlk Giriş / Son Çıkış Ard. Sıralı: Aralardaki hareketleri yok sayarak sadece ve ilk giriş ve son çıkışa dikkat eder. 

 -İlk Giriş / Son Çıkış S. Değeri: Aralardaki hareketleri almaksızın giriş cihazının ilk giriş değerini  ve çıkış cihazının son 
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çıkış değerini  alır.  

 

Sağ kısımda ise terminalin genel ayarları bulunmaktadır; 

Terminal Aktif; Seçili değilse o terminalden veri transferi yapamayız. 

Kart Tanımlama Okuyucu ayarları, FaceID Tanımlama terminali ve Parmak izi tanımlama terminal ayarları; 
Tanımlama yaparken kullanılacak cihazın seçildiği kısımdır. 

Firmware versiyon; Cihazın versiyonunu gösterir. Cihazla haberleşilip habereşilmediği kontrol etmek için tıklanılabilir. 
Cihazın ürün bilgisini getirir. 

Tarih Saati gönder; Cihaza tarih saat bilgisi buradan gönderilir. Sistem tarih ve saatini dikkate alır. İstenirse sistem 
saati tiki kaldırılıp manuel bir tarih saat gönderilebilir. 

Terminali yeniden başlat; Cihazın ip adresini görmek ya da olası yaşanan problemlerde yeniden başlatma ihtiyacı 
duyulursa bu buton tıklanır. Bu alan sadece kart okuyucularda kullanılabilir. 

Terminal bilgilerini getir; Kart okuyucu cihazlar için cihaz içindeki tarih saati, cihaz içindeki tanımlı çalışan sayısını, 
okutulan kart sayısını ve veri tabanına çekilmiş kart sayısını gösterir. 
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Raporlar 
Bu kısımdan dilediğiniz  detaylı raporları alabilirsiniz. Tüm raporların güncel halini görebilmek için veri transferi 

zorunludur. 

 

Giriş-Çıkış Raporu 

 

6 Farklı giriş çıkış raporu alabiliyoruz; 

1.Personel İlk giriş- son çıkış raporu: Aradaki giriş çıkışları görmezden gelerek çalışanın ilk girişini ve son 

çıkışının raporunu gösterir. 

2.Departman bazında Personel İlk giriş- son çıkış raporu: Çalışanların departmanlara göre ayırarak ilk giriş ve 

son çıkış raporlarını bize gösterir. 

3.Personel İlk giriş-Son çıkış fark raporu: Aradaki giriş çıkışları görmezden gelerek çalışanın ilk girişini , son 

çıkışını ve arasındaki farkının raporunu gösterir. 
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4.Departman bazında Personel İlk giriş-Son çıkış fark raporu: Departmanlara göre çalışanların ayırarak ilk 

giriş, son çıkış ve arasındaki farkı gösterir. 

5.Personel ilk giriş-son çıkış izin raporu: Çalışanların izine giriş , çıkış ve açıklamasının raporunu gösterir. 

6.Departman bazında ilk giriş – son çıkış raporu: Çalışanların departmanlara göre ayırarak izine giriş , çıkış ve 

açıklamasının raporunu gösterir. 

 

Sicil koduna göre raporumuzda görmemizi istediğimiz çalışanları veya sicil koduna göre istediğimiz sicil kodu 

aralığındaki çalışanları görürüz. 

Tarih Ayarlarında hangi tarihler arasındaki raporları istediğimizi belirtiriz. Aynı kural saat içinde geçerlidir. 

Belirlediğimiz saatler arasındaki raporlarımızda alabiliriz. 

Terminal seçimi kısmında ise seçtiğimiz terminaldeki giriş çıkışları alırız. Örneğin ‘A Giriş Kapısı’ 

terminalinden rapor almak istemiyorsak o seçeneği kaldırırız. 

-ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 

Bu sekmemizde alığımız raporda, bize gelen rapor bilgilerinde özelleştirme yapıp gelen bilgilere farklı alanlar ekleme , 

çıkarma veya sırasını değiştirme gibi alanları kendi istediğimiz şekilde özelleştirebiliyoruz.  
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Terminal bazında giriş-çıkış raporu 

Terminal bazında giriş çıkış raporumuzda giriş çıkışlarımız terminale baz alınarak  bize raporumuzu sunar. Hangi Gün, 

hangi saatte, Giriş mi çıkış mı yaptığımızı söyler ve hangi terminalden girdiğimizin kodunu bize gösterir.  

 

 

 

 

Personel Giriş-Çıkış Detay Raporu 

Seçtiğimiz gün veya günlerde ki, seçtiğimiz kişi veya kişilerin bütün giriş çıkışlarını , aralarında ki farkı ve en sondada 

toplamını raporlayıp bize sunun giriş çıkış detay raporudur. 

 


