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27 Mart Pazar günü saat 03.00’ de saatler bir saat ileri alınmıştır.

PDKSSOFT programı kullanan müşterilerimiz aşağıdaki adımları uyguladığında ileri alma işlemini
başarıyla tamamlayacaklardır. Ekran görüntülerinde yer alan görseller örnektir. Lütfen tarihleri doğru
girdiğinizden emin olunuz.

Bilgisayarınızın Tarih ve Saatinin düzgün olduğundan emin olduktan sonra Bilgi Toplama
programınıza giriniz. Her iki versiyon bilgi toplama programımızı kullanan müşterilerimiz için nasıl
yapılacağı aşağıda açıklanmıştır.

Tarih Saat Ayarlama işlemi RFBIO kullanan müşterilerimiz için şu adamları izleyerek yapılmaktadır.

1.      ”İletişim > Zaman Ayarı” menüsüne giriniz. “Tümünü Seç” butonuna basarak tüm cihazları
seçiniz. “Zaman Ayarla” butonuna basınız, karşınıza çıkan seçeneklerden “Cihaz Zamanlarını
Sistem Saati İle Güncelle” seçip Tamam butonuna basınız. Saat ayarı yapılan cihazlar yeşil
renge dönecektir.

2.      Artık cihazlardan bilgi toplayabilirsiniz.

Tarih Saat Ayarlama işlemi PARMAK İZİ BİLGİ TRANSFERİ v2.5 veya PARMAK İZİ BİLGİ
TRANSFERİ v3.3.0.9 kullanan müşterilerimiz için şu adamları izleyerek yapılmaktadır.

1.      Tüm cihazları Bağlan sütunu altındaki kutuları işaretleyerek seçiniz. “AYARLAR” butonuna
basınız. Açılan pencerede “Tarihi Kaydet” butonuna basarak işlemi tamamlayınız. Saat ayarı
yapılan cihazlar İşlem Durumu sütununda Tarih/Saat Kaydedildi uyarısı çıkacaktır.

2.      Artık cihazlardan bilgi toplayabilirsiniz.

PDKSSOFT programında yapılacak işlemler:

SaatDüzenle İndir

1.      Programını bilgisayarınıza indiriniz.

2.      Dosyayı programın yüklü olduğu klasör altına kopyalayınız. Program C: D: veya E:
sürücülerinden herhangi birisi altında \Barkodes\Pdks30 klasöründe yüklüdür.
SaatDuzenle.exe dosyasını bu klasör altına yapıştırınız.

3.      SaatDuzenle programını çalıştırınız. Açılan programdan Program Türü’nü “Pdkssoft” seçip
“Bağlan” butonuna basınız.

http://www.tempopdks.com/ileri/SaatDuzenle.exe
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4.      Tarih bölümünü 27.03.2016

Şirket bölümünü “1”

İlkSaat bölümünü “03:00”

SonSaat bölümünü “23:59”

İşlem bölümünü “+” seçip “Çalıştır” butonuna basınız. Bu işlem ile Pazar gününün saatlerini
düzeltmiş oldunuz. Pazartesi gününü düzeltmek için ise

Tarih bölümünü 28.03.2016

Şirket bölümünü “1”

İlkSaat bölümünü “00:01”

SonSaat bölümünü “23:59”

İşlem bölümünü “+” seçip “Çalıştır” butonuna basınız. Bu işlem ile Pazartesi gününün
saatlerini düzeltmiş oldunuz. Eğer bu işlemleri pazartesi gününden sonraki bir gün yaptıysanız.
Her gün için pazartesi günü için yaptığınız işlemleri tekrarlayınız.
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