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Introdução 

 

Principais Funções e Aplicações do CrossChex Standard 

 

Gerenciamento completo de autoridade, incluindo hierarquia de usuários, gestão de departamentos e 

gestão de dispositivos. 

 

Gerenciamento de impressões digitais, facial, íris e outros dispositivos de reconhecimento biométrico. 

Comunicação com dispositivos para transferência de dados, incluindo o upload e download de informações 

de usuários, reconhecendo registros, definindo parâmetros de operação de ajuste, e outros. 

 

Gerenciamento prático de funções de assiduidade: turnos diferentes (turno diário, troca de turno, 

turno inteligente, etc.), registros exatos para atrasos, saídas antecipadas, horas extras, ausências, licenças, 

etc.  

 

Gerenciamento de grupos distintos de usuários com zonas horárias customizáveis para controle de 

acesso. 

 

Aplicabilidade 

 

Em conjunto com dispositivos biométricos de desenvolvimento próprio ANVIZ, o CrossChex Standard 

integra de maneira inteligente o gerenciamento de assiduidade e também controle de acesso. Tem sido 

amplamente utilizado em diversos edifícios, escritórios e indústrias ao redor do mundo, servindo 

continuamente no controle de acesso, no cálculo preciso e no gerenciamento seguro e inteligente de muitas 

companhias de alta performance. 
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Parâmetros de Desempenho 

 

Velocidade de Reconhecimento, Impressão Digital: 1:1000 < 1 segundo 

 

Baixo uso de processamento (CPU), Memória RAM < 10MB, Disco Rígido (HD) < 100MB 

 

Gestão de usuários completa e flexível, definição prática para estabelecer diferentes tipos de turnos de 

trabalho e cálculo preciso, seja diário, semanal ou mensal para toda a equipe. 

 

Tecnologia Chave e Especialidades 

 

Uso de características fisiológicas e/ou biométricas para identificação pessoal. Precisão e segurança 

para evitar falhas de assiduidade ou furtos e roubos 

 

 

Suporta atualização automática de templates biométricos, aumentando a segurança e precisão na 

identificação, fornecendo definições práticas e flexíveis para atender os requisitos de assiduidade e controle 

de acesso. 
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1.  Instalação e Desinstalação do Software 

1.1  Instalação 

Por favor, insira o CD do CrossChex na unidade de CD-ROM de seu computador. Caso ligue o 

computador com o CD do CrossChex dentro do drive, o programa de instalação será executado 

automaticamente. Caso contrário, abra o CD e execute o arquivo 【setup.exe】.  

1、、、、Por favor, selecione o idioma e clique em【【【【OK】】】】 

 

2、、、、Entre no guia de instalação do software, clique 【【【【Next 】】】】 

 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

3、、、、Leia os termos da licença, após a leitura, selecione ，，，，e clique【Next】. 

 

4、、、、Clique【Browse...】para selecionar o diretório local de instalação do software, caso opte pelo diretório 

padrão, apenas clique em【Next】. 
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5、、、、Clique【Install】. 

 

 

6、、、、Progresso:  Dependendo das configurações do computador, a instalação leva de 1 a 5 minutos. 
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7、、、、 Instalação completa, clique em【Run CrossChex Standard】para abrir o software ou【close】para fechar. 

 

1.2  Desinstalação 

Existem dois métodos de desinstalação do software, o primeiro é o método padrão do sistema 

operacional (Painel de Controle), o segundo é desinstalando pelo próprio setup do software. 

1、 Acesse o【Painel de Controle】de seu sistema operacional, depois entre em【Adicionar ou Remover 

Programas】, encontre【CrossChex Standard】na lista de programas, e depois clique em【Remover】. 

2、 Confirme a desinstalação do software clicando em【Sim】, ou clique em【Não】para cancelar e sair. 
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3、 Espere até que a desinstalação esteja completa. 

 

2.  Iniciando o Software 

2.1 Operações 

Clique duas vezes no atalho  ou acesse diretamente através do【Menu Iniciar】. 

2.2 Guia de Software 

O guia se iniciará automaticamente quando o software for executado, e lhe auxiliará nas configurações 

iniciais do software. Todas as informações referentes a usuários, turnos de frequência e gerenciamento de 

dispositivos não necessitam ser acrescentadas apenas neste guia, e poderão ser acrescentadas mais tardes 

dentro do próprio software. 

1、、、、 Registrando o Software 

O CrossChex Standard é gratuito e em modo padrão, se aplica aos dispositivos Anviz. Para lhe assegurar 

cada vez mais um bom serviço de software e suporte, por favor, preencha os campos de registros solicitados. 

Toda a informação ali contida será criptografada e não será revelada a terceiros. A informação é somente 

usada pela equipe de serviços técnicos Anviz.  
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2, Configurando Bando de Dados   

O banco de dados padrão é em formato ACCESS, o formato SQL Server é compatível e pode ser 

modificado opcionalmente. 
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2、、、、 Definições de Departamentos 

 

3、、、、Informações da Equipe de Usuários 

 

 

 

 

 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

3、、、、 Definições de Frequência / Controle de Ponto 

 

4、、、、 Turnos e Regras 
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5、、、、 Dispositivos 

 

3.  Operações do Software 

3.1 Login 

Clique duas vezes no atalho  ou acesse diretamente através do【Menu Iniciar】, a seguinte 

tela será mostrada: 
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Usuário Padrão: ADMIN. Senha em branco. Pressione【OK】para entrar. Pressione【Cancelar】para sair. 

3.2 Interface 

O gerenciamento so software está dividio em 3 partes: 

 

1、 Configurações da Interface  

Símbolo Nome Função 

 Início Clique neste ícone e o software retornará à página inicial. 

 Tema Sistema com 3 cores de tema: azul, preto e prata. 

 Idioma Clique neste ícone alterar o idioma do software. 

2、 Parâmetros do Sistema (Abas)
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Nome Função 

Configurações Define todos os parâmetros do sistema, como frequência, controle de acesso, etc. 

Usuários 
Informações de Usuários: Adicionar, modificar, download, upload, exportar, importar, 

etc. 

Dispositivos Comunicação com o(s) dispositivo(s), uploads e downloads dos equipamentos. 

Registros Pesquisa e triagem de registros de acordo com os eventos de frequência. 

Frequência Busca de eventos de frequência e emissão de relatórios. 

Dados Importar e exportar dados, backup do banco de dados, log de operações, etc. 

Ajuda Informações sobre versão do software, atualizações online, etc. 

3、 Interface Rápida 

 

Ao lado direito estão as operações normais do menu, mais convenientes e familiares aos procedimentos 

de um software de controle de frequência; ao lado direito estão as funções comuns representadas em 

ícones na interface principal, conveniente para a rápida operação dos administradores do sistema. 

3.3  Configurações 

A aba Configurações inclui【Configurar banco de dados】,【Parâmetros básicos】(ou do banco de dados)

【Parâmetros de Frequência】,【Definições de departamentos】,【Tipos de Registros】,【Justificativas de 
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saída】, 【Código de trabalho】,【Lista de feriados】,【Definir ciclos】,【Controle de Acesso】,【Administradores 

do software】,【Modificar senha】,【Terminar sessão】,【Trocar de administrador】e【Sair】. 

3.3.1 Configurar Banco de Dados 

O banco de dados padrão é em formato ACCESS, o formato SQL Server é compatível e pode ser 

modificado opcionalmente pelo administrador. 

 

Banco de Dados Access：：：： 

Para selecionar um banco de dados já existente, pressione【 】, encontre o seu diretório e selecione 

o arquivo de formato mdb. 
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Bando de Dados SQL Server：：：： 

 (Para operar com SQL Server é necessária a instalação do software MS-SQL Server) 

IP do Servidor: Entre com o IP do Servidor onde se encontra o banco de dados MS-SQL Server. 

Nome de Usuário: Parâmetro executado durante a instalação do banco de dados MS-SQL Server. 

Senha: Parâmetro executado durante a instalação do banco de dados MS-SQL Server. 

Nome do banco de dados: O nome padrão é “Att2012” 

Pressione【Aplicar】. O software irá gerar um banco de dados em formato MS-SQL Server. 

 

 

3.3.2 Parâmetros Básicos 

Os Parâmetros Básicos, incluem 3 partes,【Campos Personalizados】,【Parâmetros de Comunicação】
e【Download Programado de Registros】. 
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Campos Personalizados: 

 

 

Com esta função pode-se gerenciar campos extras de informação a respeito do usuário, como por 

exemplo, número de identidade ou matrícula. O campo será mostrado na sessão【Usuários】–【Adicionar】 

ou【Modificar】. 

Novo Campo: Edita-se o nome do campo que deseja acrescentar.  

Pressione【Adicionar campo】para agregar um novo campo à lista. A mudança será mostrada na sessão

【Usuários】–【Adicionar】ou【Modificar】. 

 

 

Parâmetros de Comunicação：：：： 

Define os padrões de comunicação entre o software e os dispositivos. 
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Espera/Delay da porta COM (segundos): Define o limite de espera ao comunicar-se com algum 

dispositivo Anviz via Serial, caso o limite seja atingido e não haja nenhuma resposta, o software entenderá 

como falha de comunicação. O limite varia de 1-5 segundos. Padrão: 3 segundos. 

Espera/Delay comunicação de rede (segundos): Define o limite de espera ao comunicar-se com algum 

dispositivo Anviz via Ethernet (rede), caso o limite seja atingido e não haja nenhuma resposta, o software 

entenderá como falha de comunicação. O limite varia de 1-10 segundos. Padrão: 10 segundos. 

Espera/Delay comunicação RS485 (milissegundos): Define o limite de espera ao comunicar-se com 

algum dispositivo Anviz via Serial 485 (RS485), caso o limite seja atingido e não haja nenhuma resposta, o 

software entenderá como falha de comunicação. O limite varia de 200-500 milissegundos. Padrão: 300 

milissegundos. 

Porta IP: Define a porta IP para a comunicação entre o software e o(s) dispositivo(s) ANVIZ. 

 Nota: A porta IP deve ser a mesma no software e no hardware, caso contrário haverá falha de 

comunicação. Para definir a porta IP do dispositivo (hardware), favor verificar o seu respectivo manual de 

instruções. 

Pressione【Aplicar】para armazenar as modificações.  

 

Download Programado de Registros：：：： 

O CrossChex Standard oferece até cinco horários diferentes para o download dos eventos armazenados 

nos dispositivos, podendo serem exportados para arquivos de texto, facilitando ao cliente a migrar as 

informações para ERPs ou softwares terceiros. 
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Download programado de registros: Até 5 horários pré-configurados para download automático de 

eventos dos dispositivos Anviz. 

Nota: O software não pode ser fechado enquanto é feito o download. 

Uma vez selecionada a função【Exportar para arquivo de texto após download】, pode-se selecionar um 

diretório para armazená-los em【Caminho de exportação】, e posteriormente, utilizá-los em softwares 

terceiros ou ERPs. Os campos disponíveis em【Campos e formato de exportação】auxiliam para a edição do 

arquivo de texto, de maneira que seja possível a compatibilidade sincronizada de acordo com o que se 

aceita em softwares terceiros ou ERPs. 

Pressione【Aplicar】para armazenar as alterações. 

 

Backup automático do banco de dados após saída do programa: 

 

 

Quando selecionada esta função sempre ao sair do programa, o software armazenará um backup do 

banco de dados na pasta【Backup】, dentro do diretório de instalação do próprio software. 

3.3.3 Parâmetros de Frequência 

A sessão Parâmetros de Frequência inclui duas partes, sendo elas【Regras de Frequência】e

【Concepções】. 
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Regras de Frequência：：：： 

Configura os parâmetros gerais relacionados ao controle interno de ponto.  

Uma jornada de trabalho conta como：：：： Este campo define a quantidade de tempo total de uma 

jornada ou turno de trabalho. Pode variar entre 60 e 1200 minutos. Padrão: 480 minutos. 

Jornada mínima：：：：É o tempo mínimo de intervalo entre um registro e outro, registros seguidos abaixo 

do tempo estabelecido neste campo serão ignorados nos relatórios de controle interno de ponto. Pode 

variar entre 1 e 480 minutos. Padrão: 10 minutos. 

Jornada máxima : É o tempo máximo de intervalo entre um registro e outro, registros seguidos acima 

do tempo estabelecido neste campo serão ignorados nos relatórios de controle interno de ponto. Pode 

variar entre 60 e 1440 minutos. Padrão: 720 minutos. 

Não registrar entrada conta como atraso：：：： Caso um usuário tenha se esquecido de registrar sua 

entrada no dispositivo, este campo, quando selecionado, punirá o usuário descontando a quantidade de 

minutos aqui configurada, como se fosse um atraso. Pode variar entre 1 e 480 minutos. Padrão: 60 minutos.  

Não registrar saída conta como saída antecipada : Caso um usuário tenha se esquecido de registrar 

sua saída no dispositivo, este campo, quando selecionado, punirá o usuário descontando a quantidade de 

minutos aqui configurada, como se fosse uma saída antecipada. Pode variar entre 1 e 480 minutos. Padrão: 

60 minutos. 

Em serviço X minutos anteriores ao registro de entrada contam como hora extra : Determina a partir 

de quantos minutos um registro executado antes do horário convencional de entrada, passa a ser 
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computado como hora extra. Pode variar entre 0 e 480 minutos. Padrão: 30 minutos. 

Descontar os minutos extras antes do horário de entrada : Quando selecionado, os minutos 

trabalhados antes do horário convencional de entrada não serão computados como hora extra. 

Fora de serviço X minutos após registro de saída contam como hora extra : Determina a partir de 

quantos minutos um registro executado depois do horário convencional de saída, passa a ser computado 

como hora extra. Pode variar entre 0 e 480 minutos. Padrão: 30 minutos. 

Descontar os minutos extras após o horário de saída : Quando selecionado, os minutos trabalhados 

depois do horário convencional de saída não serão computados como hora extra. 

Dias não úteis：：：：Define os dias não trabalháveis. Padrão: sábado e domingo. 

Quando o turno ocupa dois dias：：：：Quando o turno de trabalho ultrapassa a meia-noite (00:00 AM), 

neste campo pode-se escolher entre contar o turno trabalhado como o primeiro ou o segundo dia. 

Calcular hora extra : Define os multiplicadores para horas extras em dias úteis, não úteis e feriados. 

Pressione【Aplicar】e as definições serão armazenadas no sistema. 

 

Concepções: 

Neste item são definidas as unidades de trabalho para registros【Normal】,【Atrasos】,【Saídas 

Antecipadas】,【Saídas a trabalho】,【Saídas】,【Ausência】,【Em viagem】,【Hora extra】e【Tempo livre】, 

(Tempo livre seria o tempo de trabalho para usuários não registrados no sistema, que não possuem nenhum 

turno assignado). Podem ser configuradas nas unidades dia, horas ou minutos.   

Controle de arredondamento：：：： 

Arredondar para baixo : reduz os décimos depois da unidade inteira, por exemplo, se a unidade 

estabelecida for de 1 dia, não importa se a soma total for de 1.1 ou 1.9, o software entenderá como 1 dia.  

Arredondar para cima：：：：amplia os décimos depois da unidade inteira, por exemplo, se a unidade 

estabelecida for de 1 dia, não importa se a soma total for de 1.1 ou 1.9, o software entenderá como 2 dias.  

Não arredondar：：：： Exemplo, quando menor que 0.5, reduz para 1 dia, quando maior que 0.5, considera 

2 dias. 

Só arredondar a soma total：：：：Quando selecionado, todos os dados serão calculados primeiramente, e 

então processados de acordo com as regras previamente definidas.  

Quantidade de vezes：：：：Somente acumula e não arredonda, também mostrado nos relatórios. 
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Importante：As regras de frequência afetam diretamente os resultados, por favor, configure-as de 

acordo com as reais condições de sua empresa para assegurar maior precisão. 

Símbolo indicador：：：：Usado para marcar os registros de frequência. (2 bytes, 1 caracter chinês ) 

Pressione【Aplicar】e as definições serão armazenadas no sistema. 

3.3.4 Definições de Departamentos 

Define nomes como empresa, setor, departamentos e a estrutura de organização do ambiente onde se 

encontram os dispositivos. 

 

Adicionar departamento：：：：Selecione o departamento onde se deseja adicionar um subdepartamento. 

Pressione【Adicionar】, e então digite o nome do novo subdepartamento a ser incluído no campo【Novo 

departamento: 】, em seguida clique em【Salvar】. 

Modificar departamento：：：：Escolha o departamento a ser modificado, então clique em【Modificar】, 

depois altere o nome do mesmo no campo【Novo departamento: 】, em seguida clique em【Salvar】para 

armazenar as configurações.  

Deletar departamento：：：：Escolha o departamento, pressione【Deletar】, e então, caso esteja seguro da 

operação, clique【Sim】no pop-up de confirmação. 
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Notas：1、Departamentos não podem possuir o mesmo nome. 

2、Caso o departamento deletado possua usuários assignados, os mesmos serão movidos para 

departamento raiz. 

3.3.5 Tipos de Registro 

Os dispositivos biométricos ANVIZ suportam até 16 tipos de registros de controle interno de ponto, os 

registros podem ser customizados e definidos na sessão【Tipos de Registro】. 

 

Posição：：：： Ordem onde se encontram os 16 possíveis tipos de registro. 

Símbolo：：：：É o caractere que assigna a função do registro, o que interliga o uso do software com o 

dispositivo (hardware). 

Símbolo Função 

I Inicia a jornada de trabalho 

O Finaliza a jornada de trabalho 

o Inicia-se uma pausa ou intervalo 

i Retorno da pausa ou intervalo 
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Descrição：：：：Campo onde se pode descrever a função do status/registro, após executar o 【Upload para 

os dispositivos selecionados】, os nomes contidos nestes campos serão mostrados na tela dos dispositivos. 

  Nota : Diferentes dispositivos possuem diferentes limites de caracteres. 

Feitas alterações, utilize o botão【Upload para os dispositivos selecionados】para enviar as informações 

aos dispositivos biométricos Anviz. 

Nota：Os registros e suas funções devem estar de acordo com o estado descrito e sua ordem numérica. 

3.3.6 Justificativas de Saída 

Nesta sessão são definidas as justificativas de saída dos usuários, caso tenham saído em horário de 

trabalho e não se deseja descontar suas horas trabalhadas. Pode-se assignar uma cor diferente para cada 

tipo de saída. 

 

Descrição dos campos 

Nome：：：：Nome dado ao tipo de saída/licença. 

Cor：：：：Escolha uma cor para representar determinado tipo de saída/licença. 

Unidade：：：：Define a unidade de tempo a ser usada para determinado tipo de saída/licença, podendo ser 

minutos, horas ou dias. 

Mínimo：：：：Tempo mínimo equivalente para determinado tipo de saída/licença. 
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Controle de arredondamento：：：：Segue o mesmo sistema da sessão【Parâmetros de frequência】. 

Símbolo indicador：：：：Símbolo que será mostrado nos relatórios de controle interno de ponto. 

Contar como saída：：：：Incluir determinado tipo de saída/licença no campo de saídas nos relatórios. 

Pressione【Adicionar】para assignar uma justificativa de saída à lista. 

Para alterar uma justificativa, selecione-a na lista, altere os campos desejados, e depois clique em

【Modificar】para salvar as alterações. 

Para deletar uma justificativa, selecione-a na lista, e depois clique em【Deletar】. 

3.3.7 Código de Trabalho 

Existe a possibilidade de que um usuário ocupe posições diferentes na mesma empresa, com turnos de 

trabalho diferentes. Para estes casos, pode-se habilitar a entrada de um código específico, referente a um 

determinado turno, junto com o método de identificação.  

 

Informação do código de trabalho 

Número：：：：Número referente ao código que se deseja implementar.  Ex: 9527. 

Nome：：：： Nome para o código que se deseja implementar.  Ex: turno matutino. 

Regras：：：： 

Unidade：：：：Minutos, horas, dias. 
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Mínimo：：：：Tempo mínimo considerado de 0.5 horas e 1 minuto. 

Controle de arredondamento：：：：segue o mesmo sistema da sessão【Parâmetros de frequência】. 

Após as alterações, pressione 【Adicionar】para armazenar um novo código de trabalho à lista de 

códigos de trabalho. 

Caso necessário alguma modificação, clique no código onde se deseja modificar algum campo e, após 

as modificações, clique no botão【Modificar】para salvar as mudanças. 

Para apagar códigos da lista, selecione o código e depois clique em【Deletar】. 

3.3.8 Lista de Feriados 

Nesta sessão são definidos os feriados que serão automaticamente exibidos nos relatórios. 

 
  

Descrição 

Nome：：：：Inserir nome referente ao feriado desejado. 

Data Inicial : Selecione o primeiro dia, caso seja um feriado prolongado. 

Duração em dias : Inserir a quantidade de dias (diferente de 1), caso seja um feriado prolongado. 

Após as alterações, pressione【Adicionar】para armazenar um novo feriado à lista de feriados. 

Caso necessário alguma modificação, clique no feriado onde se deseja modificar algum campo e, após 

as modificações, clique no botão【Modificar】para salvar as mudanças. 

Para apagar feriados da lista, selecione o feriado e depois clique em【Deletar】. 
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3.3.9 Definir Ciclos / Turnos de Trabalho 

Esta sessão subdivide-se em três etapas. 

 

Turnos：：：： 

Define o tempo de trabalho de um determinado turno, por exemplo, existem dois turnos em uma 

empresa, 08:00-12:00 e 13:00-17:00, então, seria necessário adicionar dois turnos nesta sessão, com as suas 

devidas características preenchidas nos campos ao lado direito, que serão descritos abaixo: 

Nome do turno : Inserir o nome característico do turno, exemplo: Turno da manhã. 

Horário de entrada : Horário em que se inicia o turno, exemplo: 08:00. 

Horário de saída : Horário em que se finaliza o turno, exemplo: 12:00. 

Início do período de entrada : A partir de que horas o software começará a assimilar o primeiro 

registro como registro de entrada, exemplo: 07:45. 

Fim do período de entrada : A partir de que horas o software encerrará a assimilar o registro como 

registro de entrada, exemplo: 08:15.  

Início do período de saída : A partir de que horas o software começará a assimilar o registro como 

registro de saída, exemplo: 11:55. 

Fim do período de saída : A partir de que horas o software encerrará a assimilar o registro como 

registro de saída, exemplo: 12:10.  

Tolerância por atraso : Exemplo: 5; registros de entrada até as 08:05 não serão tratados como atraso. 
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Tolerância por saída antecipada: Exemplo: 5; registros de saída de 11:55 em diante não serão tratados 

como saída antecipada. 

Contar como dia de trabalho : Porcentagem referente ao turno diário. Exemplo: 0,5. 

Contar como tempo de trabalho : Quantidade de minutos trabalhados dentro de um determinado 

turno (A contagem é estabelecida de acordo com os parâmetros preenchidos nos campos anteriores). 

Selecione【【【【Deve registrar entrada】e【Deve registrar saída】caso sejam obrigatórios os registros para 

este turno, e então pressione【Adicionar】para gravar o turno. 

Nota： Todos os itens deverão ser preenchidos. Horário de Entrada e Horário de Saída podem ser 

implementados em dias diferentes, porém não podem possuir uma diferença maior que 24 horas entre eles. 

As operações【Contar como dia de trabalho】e【Contar como tempo de trabalho】devem ser 

configuradas com atenção e precisão, pois afetam diretamente o relatório final de horas trabalhadas. 

Funções “Deve registrar entrada” e “Deve registrar saída” : Afetarão os resultados conforme os 

exemplos: Se algum usuário tiver em seu cronograma de trabalho, um turno com ambas funções 

selecionadas, e o mesmo não registre a entrada, somente a saída, o software entenderá como ausência. 

Caso nenhuma das funções seja selecionada e o usuário somente registrar saída, e não entrada, o software 

entenderá como registro normal. 

Tempo Livre： Marca somente o horário e o registro no sistema, não calculando atrasos ou saídas 

antecipadas. 

Hora Extra：Seleciona-se quando se trata de um turno habitual de hora extra. 

Modificar：：：：Selecione na lista de turnos o turno a ser modificado, altere os campos desejados e na 

sequência clique em【Modificar】para armazenar as alterações. 

Deletar：：：：Selecione na lista de turnos o turno a ser apagado, e na sequência clique em【Deletar】para 

apagar o turno. 

Nota : Os registros efetuados fora do range definido entre o “Início do período de entrada” e o “Fim do 

período de saída” serão entendidos pelo software com Registros Inválidos, verifique com atenção o 

preenchimento dos turnos de acordo com as necessidades de sua empresa. 

Definir Ciclos：：：： 

Nesta sessão, atribuímos aos ciclos de trabalho, os turnos previamente editados na sessão【Turnos】, 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

podendo-se adicionar até quarto turnos por ciclo. Também atribuímos quantos e quais serão os dias de 

trabalho para cada ciclo, que serão descritos com mais detalhes abaixo. 

 
Nome do Ciclo : Ciclo de trabalho a ser inserido. Exemplo: Jornada Semanal.  

Unidade : Unidade a ser trabalhada para implementação dos Ciclos, podendo ser dia, semana ou mês. 

Ciclos : Quantidade de ciclos de acordo com a unidade selecionada a serem editados, podendo ir de 1 a 

100 ciclos. Padrão: 1. Exemplo de aplicação: Quando em uma empresa, intercalam-se os sábados 

trabalhados, pode-se ajustar a unidade Semana com 2 ciclos, onde no primeiro sábado, atribui-se o 

turno, e no segundo sábado, não. 

Adicionar turno：：：：clique em【Adicionar turno】para assignar os turnos e os respectivos dias de trabalho 

para estes turnos, de modo que se complete um Ciclo. Após a seleção dos turnos e seus respectivos dias, 

clique em【Ok】, e depois em【Adicionar】para armazenar o Ciclo. 
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Deletar turno：：：：Após completada a tabela do ciclo, caso deseje apagar um turno assignado em 

específico, selecione-o dentro da tabela e clique em【Deletar turno】. 

Limpar turnos : São apagados todos os turnos da tabela de ciclos. 

Adicionar : Após assignados todos os turnos e atribuídas as datas, clique em【Adicionar】 para 

armazenar o ciclo na lista de Ciclos. 

Modificar：：：：Selecione na lista de ciclos o ciclo a ser modificado, e após as modificações, clique em

【Modificar】. 

Deletar：：：：Selecione na lista de ciclos o ciclo a ser deletado, e então clique em【Deletar】.  

Padrão：：：：  Selecione este item para definir o ciclo como padrão. Assim, os próximos usuários 

cadastrados já terão este ciclo automaticamente assignado. 

 

Cronograma  

Nesta sessão atribuímos os ciclos definidos anteriormente aos usuários, podendo-se assigná-los 

individualmente ou de forma coletiva, sendo os cronogramas permanentes ou temporários. 

 

Nos campos【Usuário No.】e【Nome do Usuário】pode-se inserir as informações dos usuários quais se 

deseja atribuir um ciclo de trabalho. Os usuários também podem ser encontrados na lista de departamentos 

que se encontram ao lado esquerdo da tela.  

Use o mouse ou as teclas shift e/ou ctrl  para selecionar dois ou mais usuários, os botões   

【Selecionar todos】e/ou【Não selecionar nenhum】auxiliam na seleção dos usuários. Após selecionados, 
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clique em【Atribuir】para preencher o cronograma de trabalho dos usuários escolhidos. 

 

Sem cronograma：：：：Assigna ao usuário um cronograma sem nenhum ciclo pré-programado.  

Quando selecionado, não haverá opções de atrasos ou saídas antecipadas nos relatórios, o sistema irá 

apenas atrelar o registro de saída com o registro de entrada, somando-se as horas entre um e outro 

constantemente. Para escolher esta opção, selecione a caixa【Sem cronograma】e depois clique em

【Salvar】. 

Cronograma Normal：：：：Assigna ao usuário um cronograma com ciclo pré-programado. 

Ao selecionar esta opção, escolha o turno a ser atribuído no campo【Nome do turno】, depois selecione 

a data onde o cronograma entrará em vigor no campo【Início】, e depois a data final para este cronograma, 

em【Fim】. Pressione【Adicionar】para atribuir o ciclo ao cronograma, depois clique em【Salvar】para 

armazenar as informações. 

Os usuários deverão seguir os ciclos e turnos atribuídos em seus cronogramas, os relatórios serão 

mostrados de acordo com as informações ali preenchidas. 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

Cronograma inteligente ：：：：Quando o usuário necessita um cronograma diferente em um determinado 

período, a função【Cronograma inteligente】é utilizada para facilitar as definições.  

 

Selecione o(s) turno(s) desejado(s) em【Nome do turno】, e depois clique em【Adicionar】. 

Temporário：：：：Quando se deseja atribuir um cronograma temporário a um usuário, selecione o【Espaço 

de Tempo 】 para o turno temporário, em seguida clique em 【 Adicionar Temporário 】 .
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Pressione【Sim】e depois clique em【Adicionar】para adicionar turnos temporários. 

 

Selecione o turno desejado, depois selecione as datas desejadas para este turno, e para finalizar, clique 

em【OK】e depois em【Salvar】para armazenar as alterações. 

3.3.10 Controle de Acesso 

Gerenciamento de grupos para acessos restringidos a horários configurados previamente para 

dispositivos que suportam tal função (VF30, VP30, T60, TC550, P7, etc). Favor consultar o manual específico 

de cada produto. 
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O software Anviz Crosschex suporta até 32 períodos temporários e 16 grupos de controle de acesso, 

onde em cada grupo, pode-se adicionar até 4 períodos temporários diferentes, com o objetivo de definir 

permissões de acesso a determinado grupo de usuários em horários restritos, onde antes ou após o horário 

estabelecido, este mesmo grupo de usuários não tenha acesso ao perímetro protegido pelo equipamento. 

Como configurar：：：： 

1、、、、Defina os períodos temporários：：：： 

No exemplo abaixo, temos o período temporário : 1-Semanal, 

 

Em Informação de períodos temporários, foi configurado para que usuários com este período 

temporário tenham acesso ao perímetro protegido pelo equipamento de segunda-feira à sexta-feira, das 

07:00 às 18:00. Pode-se editar e definir até 32 períodos diferentes, bastando clicar em【Aplicar】para 

armazenar as alterações. 

2、、、、Definindo Grupos de acesso 

Na lista de grupos consta【0-Grupo 0 (Não aciona Relé)】e【1-Grupo 1 (Aciona Relé)】. Estes grupos não 

podem ser modificados. 

0-Grupo 0：：：：Todos os usuários neste grupo NUNCA terão acesso ao perímetro protegido. 

1-Grupo 1：：：：Todos os usuários neste grupo SEMPRE terão acesso ao perímetro protegido. 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

 

O administrador pode definir todos os grupos. 

Configuração de grupos 

Nome do grupo : Insira o nome do grupo 

Período temporário (1 a 4)：：：：Escolha os períodos temporários para este grupo. 

   Pressione【Aplicar】para armazenar as alterações. 

3、、、、Usuários por grupo 

 

Escolha os usuários na【Lista de usuários】e então clique【-->】】】】para movê-los individualmente 

ou【-->>】】】】para mover todos para a lista de grupos, para reverter o procedimento use【<--】】】】ou【<<--】】】】, 

após definidas as configurações, clique em【Atualizar permissões de acesso para o dispositivo】para 

enviar as informações para o(s) equipamento(s). 
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3.3.11 Administradores do software 

Define as permissões para os usuários e administradores dentro do software.  

 

O gerenciamento é dividido em duas partes: 

Parte Superior：：：： Pode-se gerenciar grupos de usuários admins, editando suas permissões. 

 

Existem dois grupos padrões na lista de administradores, 【Admin】e【User】(usuário), o【Admin】
possui permissão para gerenciar todo o sistema, e o【User】pode ser definido de acordo com as 

necessidades. É recomendado que se tenha pelo menos um administrador com direitos totais sobre o 

software. 

Pressione【Adicionar】para criar um novo grupo (Primeiro digite o nome do grupo, e depois clique 

em【Adicionar】), e então, selecione as suas permissões ao lado direito. Após definidas, clique em
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【Aplicar】para armazenar as alterações. Essa função é prática e conveniente para se criar um 

gerenciamento multinível. 

Parte inferior：：：：Aqui existem 3 funções, “Lista de administradores”, “Lista de departamentos” e “Lista 

de dispositivos”. No primeiro campo à esquerda, seleciona-se um determinado usuário dentro do grupo 

escolhido na parte superior, onde se podem editar suas permissões de dispositivos e departamentos nas 

demais funções à sua direita. 

 

Para criar um novo usuário dentro do grupo pré-selecionado anteriormente na parte superior, digite 

o seu respectivo nome no campo em branco à esquerda e depois clique em 【Adicionar】, após 

adicionado, pode-se escolher quais departamentos este usuário terá acesso e quais dispositivos o 

mesmo poderá manejar. Após as definições, clique em【Aplicar】para armazenar as alterações. 

Atribuir a senha padrão (888888) : Caso a senha de um determinado usuário seja esquecida, o 

administrador total do sistema pode alterar a senha de um usuário em específico para o padrão “888888” 

selecionando este usuário e clicando na função【Atribuir a senha padrão (888888)】. Pressione【Aplicar】
para armazenar as alterações. 

3.3.12 Modificar Senha  

 

Para modificar a senha, coloque a【Senha anterior】, e depois insira a【Nova Senha】 duas vezes, após 

confirmados os dados, clique em【Aplicar】para salvar as alterações. 

Nota：Caso a nova senha permaneça em branco, os próximos acessos serão efetuados sem inserir 

senha, somente usuário. 
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3.3.13  Terminar Sessão 

Ao pressionar esta função, o software efetuará o Logoff do sistema, para acessá-lo outra vez será preciso inserir novamente 

a senha. 

 

3.3.14  Trocar de Administrador 

Ao pressionar esta função, o software efetuará o Logoff do sistema. Porém agora, o software retira o antigo usuário do 

campo【Usuário】, e para acessá-lo novamente será preciso inserir usuário e senha. 

3.3.15  Sair 

Encerra o software com segurança. 

3.4 Gerenciamento de Usuários. 

Na sessão Gerenciamento de Usuários ou【Usuários】pode-se adicionar, modificar, importar, exportar, e 

outras funções relacionadas ao gerenciamento total dos usuários no sistema. 

 

No canto superior esquerdo desta tela, pode-se procurar usuários existentes no sistema utilizando a 

função【Buscar usuário】, inserindo o seu número ou nome. Um pouco a direita, pode-se adicionar 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

usuários ao sistema, ou quando um é selecionado, pode-se modificá-lo ou deletá-lo utilizando os botões

【Adicionar】,【Modificar】e【Deletar】. 

3.4.1 Adicionar Usuário 

Clicando em【Adicionar】, o pop-up【Adicionar/Modificar usuário】aparece conforme a seguinte 

imagem: 

 

1、 Neste pop-up pode-se inserir as informações do usuário de acordo com os campos. Os campos 

em cor vermelha são de preenchimento obrigatório. 

2、 O 【ID nos dispositivos】 tem o limite máximo de 8 dígitos. O 【Usuário No.】, ou número de 

usuário, limite máximo de 20 dígitos. 

3、 Os campos【ID nos dispositivos】e【Usuário No.】são os números de identificação dos usuários 

nos dispositivos e no software, respectivamente. Estes números não podem se repetir para com 

outros usuários e devem ser diferentes de zero. 

4、 A aplicação dos campos【ID nos dispositivos】 e 【Usuário No.】 é principalmente conveniente 

para se exportar/importar, de maneira prática e flexível, a informação de acordo com possíveis 

requerimentos de softwares terceiros. 

5、 【Grupo No.】 : refere-se ao grupo de controle de acesso. É onde se atribui o grupo de usuário 

para uma determinada restrição de horário. (Verificar o item【Controle de Acesso】do manual). 
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6、 Tipo de usuário : Pode-se escolher entre um usuário normal ou administrador. 

7、 Identificação : Os dispositivos ANVIZ aceitam diferentes métodos de verificação de usuário, 

combinando suas tecnologias de acesso. Neste campo pode-se escolher qual é a combinação 

que o usuário terá de executar para obter acesso através do equipamento. 

8、 O software permite o cadastro de uma foto por usuário, podendo ser tirada por uma câmera 

(geralmente webcam) conectada ao computador ou descarregada do disco rígido. 

9、  Para selecionar uma foto já existente, clique 【 】para abrir a janela【Editar Foto】: 

 

Ao clicar no botão【Visualizar】, a caixa de seleção se abrirá, e após a escolha da foto, use o mouse para 

selecionar a posição da foto, e a ferramenta【Zoom +/-】 para ajustar o tamanho da imagem. 
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Após ajustar a imagem, utilize o mouse clicando e arrastando para enquadrar a foto, em seguida clique 

em【Recortar】e【Salvar】para armazenar a foto para o respectivo usuário, voltando para a janela

【Adicionar/Modificar】usuário. 

 
2, Tirar fotos: 

Clique no ícone 【 】 para abrir a janela【Tirar foto】, que selecionará seu dispositivo de vídeo (geralmente 

webcam) conectado ao computador, como na imagem abaixo: 
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Ao clicar em【Tirar foto】, o software tira uma foto, que será mostrada logo abaixo da área referente ao 

dispositivo de vídeo. Use o mouse e a ferramenta de zoom para ajustar e enquadrar a foto, clicando em 

【Recortar】e depois em【Salvar】para armazenar a imagem.  

Clique no ícone 【 】 para apagar a foto de um usuário. 

Regras de frequência : as regras de frequência para novos usuários é definida diretamente, porém 

pode-se editar neste campo caso seja diferente de suas necessidades. 

Definir cronograma de trabalho : define o tipo de cronograma de trabalho a ser seguido pelo usuário, 

caso o mesmo o tenha. (Verificar item 3.3.9 do manual). 

Campos personalizados : Para maiores detalhes por favor verifique o item 1.3.2 do manual. 

3.4.2 Modificar usuário 

Selecione o usuário que necessita de alguma modificação e depois clique no ícone【Modificar】, ou 

apenas dê um clique duplo sobre o usuário a ser modificado, abrindo a janela【Adicionar/Modificar 

usuário】. Após as modificações, clique em【Salvar】para armazenar as alterações. 

3.4.3 Deletar usuário 

Selecione um ou mais usuários com as teclas [shift] ou [ctrl] que se deseja deletar do banco de 

dados, em seguida clique no ícone【Deletar】, o pop-up de confirmação aparecerá: 

 

Selecione a caixa【Deletar usuários do dispositivo selecionado】para deletar os usuários não só do 

banco de dados, mas também da memória dos dispositivos físicos (hardware) selecionados. 

Nota : quando um usuário é deletado do hardware, ele sera deletado por completo (ID, template 

biométrico, registros), verifique com certeza ao executar este procedimento. 

Após o processo descrito acima, clique em【Sim】para confirmar ou【Não】para retornar à tela 

anterior sem apagar os usuários. 
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3.4.4 Exportar usuários 

Exporta os usuários selecionados na lista de usuários, em formato Excel. Ao selecionar um ou mais 

usuários da lista, utilizando as teclas [Ctrl] ou [Shift], e clicando no ícone【Exportar】, a seguinte 

janela aparecerá:  

 

Selecione o diretório e o nome do arquivo para exportação. 

 

Após concluir, clique em【Fechar】para completar a operação. 
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3.4.5 Importar usuários 

Importa usuários de uma planilha Excel para a lista de usuários do software. A planilha deve estar no 

formato aceitável e compatível com o software. Ao clicar no ícone【Importar】, a seguinte janela surgirá: 

 

 

Selecione o arquivo Excel desejado, e depois clique em【Abrir】, passando para a caixa de confirmação:  

 

 

 

Clique【Sim】para confirmar, ou【Não】para cancelar. Após a importação, clique em【Fechar】 para 

encerrar a operação. 
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3.4.6 Transferir departamento 

Com esta função pode-se transferir usuários entre diferentes departamentos. 

A partir da lista de usuários pode-se selecionar um ou mais usuários utilizando as teclas [Ctrl] ou [Shift], 

para os usuários que necessitam serem transferidos de departamento, após a seleção, clique no ícone

【Transferir departamento】:  

 

Selecione o departamento e em seguida clique【OK】para armazenar as informações. Clique【Cancelar】 para 

anular a operação. 
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3.4.7 Desabilitar Usuário 

 Esta função permite separar um ou mais usuários do banco de dados, ou seja, retira o usuário dos 

departamentos do dispositivo, porém não elimina suas informações e templates do banco de dados. Para 

desabilitar usuários, selecione um ou mais da lista de usuários utilizando as teclas [Ctrl] ou [Shift], e na 

sequência clique no ícone【Desabilitar】, a caixa de confirmação surgirá: 

 

 

Ao selecionar o campo【Deletar usuários do dispositivo selecionado】, os usuários selecionados serão 

apagados da memória interna dos dispositivos, caso os mesmos estejam conectados a rede. Clique em【Sim】 

para confirmar ou【Não】para cancelar a operação. Os usuários desabilitados poderão ser encontrados 

dentro do diretório【Separar usuários】, na lista de departamentos. 

3.4.8  Definir Permissões 

Define as permissões particulares de acesso para os usuários em um ou mais dispositivos. 

A partir da lista de usuários, selecione um ou mais usuários usando as teclas [Shift] e/ou [Ctrl] quais se 

deseja definir suas permissões de acesso. Em seguida, clique em【Definir permissões】e a seguinte janela 

será mostrada:  
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Selecione os dispositivos desejados para que os usuários selecionados tenham acesso, e então clique 

em【OK】para armazenar as definições. 

Voltando à lista de usuários, pode-se observar na coluna【Dispositivos】quais os equipamentos que 

determinado usuário terá permissão de acesso. 

3.4.9 Copiar Permissões 

A função【Copiar permissões】seleciona as permissões de um usuário previamente configurado e as 

copia para os demais selecionados. 

Dentro da lista de usuários, usando as teclas [Shift] e/ou [Ctrl], selecione os usuários que receberão as 

mesmas configurações de permissões do usuário previamente configurado, em seguida clique em【Copiar 

permissões】. A seguinte janela será mostrada: 

 

Insira a ID do usuário que terá suas permissões copiadas. Caso sejam desconhecidas as permissões que 
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esse usuário possui, clique no ícone de busca【 】 e assim pode-se verificar suas permissões de acesso: 

 

Nesta função não é possível alterar as permissões do usuário a ser copiado. 

Após verificadas as definições, clique em【OK】 para prosseguir ou 【Cancelar】 para voltar a tela 

anterior. Uma nova janela de confirmação será apresentada: 

 

Para prosseguir, clique novamente em【Sim】, o sistema iniciará a cópia das permissões. 

Após a conclusão, o pop-up de término será mostrado. 

 

Clique【OK】para encerrar o procedimento. 

3.4.10 Download Usuários 

A função Download usuários, também conhecida como【Backup usuários】carrega as informações de 

acesso dos usuários (ID, nome, cartão, e senha) da memória interna de um ou mais dispositivos e as importa 

para o banco de dados do software. Para executar o download, selecione quais os dispositivos se deseja 

obter tais informações, depois dentro da aba【Usuários】, clique em【Download usuários】. 
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Após o download/backup dos usuários, pode-se verificar todas as informações dos usuários na lista de 

usuários dentro da aba【Usuários】. Também verifica-se as informações de acesso de cada usuário em 

particular, como qual é o número de seu cartão de acesso, se o mesmo cadastrou senha, se possui 

impressão digital armazenada no banco de dados, entre outros. 

 

Nota : Para executar o download dos templates biométricos, utiliza-se a função【Download templates】, que 

será comentada na sequência deste manual. 

3.4.11 Upload usuários 

É a operação contrária ao Download/Backup de usuários: é usada para enviar as informações de acesso 

dos usuários (ID, nome, cartão e senha) do banco de dados (Software) para a memória interna de um ou 

mais dispositivos.  

A partir da lista de usuários, utilizando as teclas [Shift] e/ou [Ctrl], seleciona-se um ou mais usuários 

para o upload e então se clica em【Upload usuários】. A janela de transferência será apresentada:  
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O processo de upload se iniciará. Quando a operação chegar aos 100%, o processo de upload será 

concluído. Clique então em【Fechar】para encerrar o procedimento. 

Nota : Para executar o upload dos templates biométricos, utiliza-se a função【Upload templates】, que será 

comentada na sequência deste manual. 

3.4.12 Download templates 

A função Download templates transfere os templates biométricos armazenados na memória interna de 

um ou mais dispositivos e os transfere para o banco de dados do software. Para executar o download dos 

templates, é necessário ter executado o download dos usuários previamente. Após executado o download 

dos usuários, selecione os usuários que se deseja obter os templates biométricos dentro da lista usuários e 

clique em【Download templates】. A seguinte caixa de download será mostrada: 
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Após concluir o download, pode-se verificar dentro da lista de usuários do software, que as colunas 

referentes aos templates biométricos (Digital 1, Digital 2, Face, etc.) estarão preenchidas de acordo com as 

informações contidas no(s) equipamento(s). 

3.4.13 Upload templates 

A função Upload templates executa o procedimento oposto à função descrita anteriormente 

(Download templates), ela transfere as característica biométricas (templates) armazenadas no banco de 

dados do software para um ou mais dispositivos físicos. É comumente usada para compartilhar 

características biométricas de usuários entre um dispositivo e outros, ou também enviar usuários 

cadastrados diretamente no software através do leitor U-BIO. 

Dentro da lista de usuários, deve-se selecionar um ou mais usuários desejados para a transferência 

usando as teclas [Shift] e/ou [Ctrl] e então clicar na função【Upload templates】. A seguinte caixa de upload 

será mostrada: 

 

Após o término do upload, pode-se verificar o acesso dos usuários enviados diretamente nos 

dispositivos físicos onde os mesmos usuários foram transferidos.  

3.4.14 Deletar do dispositivo 

Esta função deleta um ou mais usuários selecionados diretamente no(s) dispositivo(s), sem apagar suas 

informações do banco de dados do software.  

Dentro da lista de usuários, seleciona-se os usuários que se deseja deletar do(s) dispositivo(s), e na 

sequência utiliza-se a função【Deletar do dispositivo】. A caixa de delete será mostrada: 
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Após a conclusão do processo, os usuários selecionados já não terão acesso aos dispositivos. 

3.5 Gerenciamento de Dispositivos 

3.5.1 Adicionar Dispositivo 

Dentro da aba【Dispositivos】, ao clicar na função【Adicionar】, o campo de cadastro de dispositivos será 

mostrado na parte inferior esquerda do software: 

 

 

Buscar : Foi desenvolvido para o CrossChex uma ferramenta de busca dos dispositivos através da rede, 

onde o software utiliza um protocolo de comunicação que identifica todos os dispositivos ANVIZ em 
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uma mesma rede local (LAN), facilitando a configuração do sistema. 

Abaixo do botão 【Buscar】encontram-se os campos relacionados aos dispositivos ANVIZ encontrados 

na rede.  

Configurações : Ao selecionar um dispositivo encontrado com a função【Buscar】, quando clicado em 

【Configurações】pode-se visualizar e reconfigurar as informações particulares de rede ali contidas.  

Adicionar : Após o preenchimento dos campos de cadastro do equipamento na parte inferior esquerda 

da tela, clica-se em【Adicionar】(botão localizado ao lado esquerdo do botão 【Buscar】) para armazenar 

as informações e adicionar um novo equipamento à lista de dispositivos do software.  

Tipo de Dispositivo : Campo que define se a biometria a ser cadastrada será um dispositivo para 

reconhecimento de impressão digital ou reconhecimento facial. Dependendo da opção escolhida neste 

campo, os campos de configuração de rede serão alterados. 

No. Dispositivo : Número referente ao dispositivo que será identificado pelo software. Recomenda-se 

ser o mesmo número de ID do equipamento físico. 

ID Dispositivo : Endereçamento do dispositivo físico. O número inserido neste campo deve condizer 

com a identificação (ID) física do dispositivo. 

Nome do Dispositivo : Nome atribuído ao dispositivo a ser cadastrado pelo software, facilitando na 

identificação pelo usuário do software. 

Grupo do Dispositivo : Usado para separar equipamentos por camadas e/ou grupos. Após cadastrado 

em um determinado grupo, pode-se verificar os grupos de dispositivos mais acima à esquerda, na 

mesma tela de software. 

Tipos de Registro : Define como o dispositivo a ser cadastrado armazenará seus registros. 

Manter original : Armazenará de acordo com o que estiver indicado no seu próprio display. 

Marcar como entradas : Armazenará somente registros de entrada. 

Marcar como saídas : Armazenará somente registros de saída. 

O controle interno de ponto é baseado nos registros mencionados acima, por favor verificar com 

atenção caso seu projeto seja relacionado a controle interno de ponto. 

Método de Comunicação：：：： 

USB (sem driver)：Cadastra o dispositivo utilizando o cabo USB como comunicação. 

LAN: Cadastra o dispositivo utilizando a rede LAN como comunicação. É necessário inserir o 

endereço IP local do dispositivo a ser cadastrado. 
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LAN (Cliente) : Cadastra o dispositivo utilizando a rede LAN em modo Cliente. O único computador 

da rede a ter acesso ao equipamento a ser cadastrado (quando deste modo) será o computador com o 

mesmo endereço de IP definido no campo “IP Servidor” do dispositivo físico. 

RS485：Cadastra o dispositivo utilizando o protocolo serial 485 como comunicação. Por padrão de 

fábrica, é usada a porta COM1. 

USB (driver) : Cadastra o dispositivo que necessita de driver, utilizando o cabo USB como 

comunicação. 

Após definidas as configurações, clica-se em【Adicionar】(botão localizado ao lado esquerdo do 

botão【Buscar】) para armazenar as informações e adicionar um novo equipamento à lista de 

dispositivos do software. 

3.5.2 Modificar Dispositivo 

Após o cadastro de um dispositivo, é possível a modificação de uma ou mais configurações de 

endereçamento to mesmo. Para isso, selecione a caixa【□】(tickbox) do dispositivo que se deseja modificar, 

preenchendo-a com【√】, e na sequência clique no botão【Modificar】, a janela 【Gerenciar Dispositivos】 

será apresentada: 

 

Modifique as informações de acordo com o desejado e então clique【OK】para armazenar as novas 

configurações. Clique【Cancelar】para descartar as modificações. 
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Nota : Ao modificar um dispositivo com uma ID já existente, a seguinte mensagem aparecerá: 

 

Clique【OK】e altere a ID do dispositivo a ser modificado. 

3.5.3 Deletar Dispositivo 

Selecione a caixa 【□】do(s) dispositivo(s) que se deseja deletar, preenchendo-a(s) com【√】, e na 

sequência clique no botão【Deletar】. A caixa de confirmação será apresentada: 

 

Clique【OK】para confirmar. Clique【Cancelar】para abortar a operação. 

3.5.4 Sincronizar Data e Hora 

A função 【Sincronizar Data e Hora】 copia a data e o horário atribuído ao computador conectado 

ao dispositivo e envia as informações para os dispositivos selecionados com【√】na lista de dispositivos. 

Após clicar em【Sincronizar Data e Hora】, a janela de confirmação será mostrada: 

 

Clique【Sim】para confirmar o procedimento ou【Não】para abortar a operação. 
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3.5.5 Parâmetros do Dispositivo 

Clique na função【Parâmetros do dispositivo】para abrir a janela de configuração de parâmetros: 

 

Nesta janela estão as principais configurações de uso do dispositivo. 

Limpar registros do dispositivo : Apaga todos os registros contidos na memória de eventos do 

dispositivo. 

Definir padrões de fábrica : Modifica as configurações do dispositivo para o padrão de fábrica/default.   

Display Aceso : Indica ao dispositivo quanto tempo levará para que o mesmo entre em Stand By. O 

valor zero indica que o display não entrará nunca em modo Stand By.  O valor máximo é de 250 minutos. 

Volume : Representa a intensidade de som emitida pelo dispositivo. Valores de 0 (mudo) a 5. 

Formato de data : Define o formato em que a data será apresentada pelo dispositivo.    

 yy-mm-dd（ano-mês-dia）mm/dd/yy（mês-dia-ano）dd/mm/yy（dia-mês-ano）. 

Formato de hora : Define o formato em que a hora será apresentada pelo dispositivo (12 ou 24 horas). 
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Precisão do algoritmo : Define a qualidade de comparação das biometrias a ser aplicada no dispositivo. 

Valores: Normal, Bom, Excelente. Quanto mais alta a precisão, maior a quantidade de pontos biométricos a 

ser usada na comparação. 

Alerta de memória cheia : Aciona um alarme interno do dispositivo após o mesmo atingir X registros 

faltantes para encher sua memória de registros, onde X é o número a ser inserido neste campo. Valores de 0 

a 5000, onde em 0 o dispositivo não aciona o alarme. 

Intervalo entre registros repetidos : Indica ao dispositivo que, quando um mesmo tipo de registro de 

um mesmo usuário for reconhecido pelo equipamento dentro do intervalo de tempo configurado neste 

campo, o segundo registro não será usado para controle interno de ponto. Os valores deste intervalo vão de 

0 a 250 minutos, onde 0 indica que não haverá intervalo. 

Código de trabalho : Habilita ou desabilita a função código de trabalho. 

Monitorar em tempo real : Habilita ou desabilita o possibilidade de monitoramento em tempo real. 

Campainha : Habilita ou desabilita a função campainha do dispositivo (favor verificar o manual do 

dispositivo para comprovar se o mesmo possui essa função). 

Atualização automática de digitais : Habilita ou desabilita o sistema do dispositivo a sobrescrever o 

template biométrico do usuário em sua memória, caso o template usado na hora do acesso for de maior 

qualidade que o já existente. Padrão de fábrica: desabilitado. 

Modo Wiegand : Define o protocolo Wiegand a ser usado pelo dispositivo. 

Wiegand de código fixo : Utilizado em conjunto com o protocolo “Wiegand de código fixo” na opção 

anterior. Quando um upload do mesmo ID de usuário é executado em dois ou mais dispositivos diferentes 

via Wiegand, o número final do código wiegand é diferente. O código fixo define o mesmo número final para 

os dispositivos, podendo variar de 0 a 254. 

Duração do relé acionado : Define quantos segundos o relé do dispositivo ficará acionado quando um 

acesso for autorizado, em outras palavras, o tempo que o dispositivo permitirá a abertura da porta. O 

tempo pode variar de 0 a 15 segundos. 

Senha do administrador : Define uma senha padrão para acesso via administrador do dispositivo. 

Mostrar valores de fábrica : Exibe nos campos de cada função os seus respectivos valores de fábrica. 
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3.5.6 Definições de Campainha 

Função disponível para equipamentos de controle interno de ponto que possuam um ou mais relés. 

Dentro da aba【Dispositivos】, clique em【Definições de Campainha】para ter acesso a respectiva janela 

de configurações: 

 

Selecione o horário e os dias desejados para o acionamento programado da campainha/sirene e clique 

em【Adicionar】. Para deletar um horário programado já existente, selecione-o na【Lista de campainhas 

programadas】e depois clique em【Deletar】. Ao deletar um horário programado, a caixa de confirmação será 

mostrada: 

 

Clique【Sim】para confirmar, ou clique【Não】para abortara operação. 

Após configurados os horários para a campainha, clique em【OK】, e o software enviará as informações 

para os dispositivos selecionados anteriormente: 
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3.5.7 Download de Novos Registros 

Esta função permite importar os registros da memória de eventos dos dispositivos selecionados para o 

banco de dados do software, desde a última vez em que essa mesma função tenha sido executada. Para isso, 

clique no ícone【Download novos registros】. A seguinte janela será mostrada: 

 

Clique em【Fechar】para concluir a operação. 
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3.5.8 Download de Todos os Registros 

Esta função permite importar todos os registros da memória de eventos dos dispositivos selecionados 

para o banco de dados do software. Para isso, clique no ícone【Download todos registros】. A seguinte janela 

será mostrada: 

 

3.5.9 Backup de Usuários 

Esta função permite importar todas as informações de usuários (ID. Nome, cartão, senha e template 

biométrico) contidas na memória interna dos dispositivos para o banco de dados do software. Para isso, 

clique no ícone “Backup usuários”. A seguinte janela será mostrada: 

 

Clique【Fechar】para encerrar a operação. 
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3.5.10 Retomar Usuários 

Executa o oposto da função【Backup usuários】. Esta função permite exportar todas as informações de 

usuários (ID. Nome, cartão, senha e template biométrico) contidas no banco de dados do software, para a 

memória interna dos dispositivos. Para isso, definem-se as permissões dos usuários na lista de usuários e 

depois se clica em【Retomar usuários】. A seguinte janela será mostrada: 

 

3.5.11 Gerenciar em Tempo Real 

Pode ser executada através do botão【Ativar】dentro da sessão【Gerenciar em tempo real】, na aba de 

Dispositivos. Ao acionada, permite o usuário do software monitorar em tempo real os acessos registrados 

em um ou mais equipamentos. Para cancelar o monitoramento em tempo real, clique em【Desativar】. 

3.5.12 Gerenciar Drive USB 

Permite o tráfego de usuários e registros entre um dispositivo pendrive e um ou mais dispositivos, 

desde que possua(m) esta função. 

Para encontrar um pendrive através do software, certifique-se de que o mesmo tenha sido conectado e 

reconhecido por seu computador, e então dentro da sessão【Gerenciar Drive USB】, na aba【Dispositivos】, 

clique em【Encontrar Drive USB】. 
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Ler registros do Drive USB : Permite ao software descarregar as informações de registros contidas no 

pendrive. Certifique-se de que os registros tenham sido importados de um dispositivo para o mesmo 

pendrive. Para verificar tal informação, acesse a raiz do pendrive e procure pela pasta 00000001 (Ex: 

G:\00000001, onde G representa a letra do pendrive em seu sistema operacional, e [00000001] o ID do 

dispositivo biométrico). 

Retomar usuários do Drive USB : Importa os usuários contidos na memória do pendrive e os armazena 

no banco de dados software. Para isso, é necessário ter executado o download de usuários previamente de 

um equipamento. 

Backup usuários para o Drive USB : Importa os usuários contidos no banco de dados do software e os 

armazena na memória do pendrive, para depois então, serem enviados para os equipamentos. 

3.6 Gestão de Registros 

Nesta aba verificam-se os registros armazenados no banco de dados, com opções de filtros por data 

e/ou usuários e importação de planilhas customizadas. 
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3.6.1 Buscar Registros 

Mostra os registros contidos no banco de dados de acordo com os filtros previamente selecionados. 

Pode-se filtrar a busca de registros por Departamento, usuário e data. 

 

Após selecionados os filtros, pode-se verificar os resultados encontrados pela busca: 

 

3.6.2 Exportar Registros 

Salva os registros encontrados no banco de dados do software em um novo formato. 

Selecione os campos de acordo com o desejado para a exportação 

 

Formato de exportação : Três tipos de formatos disponíveis: Arquivo de texto (.txt), arquivo CSV (.csv), 

e planilha Excel (.xls). 

 

Campos de exportação : Permite ao usuário escolher quais os campos desejados no relatório a ser 

exportado. 
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Formato de data e hora : Permite ao usuário escolher qual o formato de exibição do tempo desejado a 

ser exportado. 

 

Comprimento de ID de usuário : Campo ao lado direito de【Formato de exportação】. Define a 

quantidade de caracteres utilizados para a identificação de cada usuário. 

Símbolo separador : Campo ao lado direito de【Campos de exportação】. Define qual símbolo separará 

informações compostas dento da tabela/planilha a ser exportada. 

Intervalo separador : Campo ao lado direito de【Formato de data e hora】. Define a quantidade de 

caracteres utilizados para o símbolo separador. 

Após definidos todos os campos da tabela/planilha de exportação, clique em【Exportar Registros】. A 

caixa de【Salvar como】será exibida:  
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Após definido o diretório, clique【Salvar】para armazenar o arquivo no destino desejado. O software 

completará o processo com a seguinte janela: 
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3.7  Gestão de Assiduidade / Frequência 

3.7.1 Análise e Estatística 

Na aba【Frequência】, Clique【Análise e estatística】para obter os registros internos de ponto de um ou 

mais usuários de acordo com o departamento e/ou data selecionada anteriormente: 

 

Clique【Fechar】para concluir a operação. 

3.7.2 Buscar Resultados 

Caso a opção anterior seja inválida, na aba【Frequência】, clique【Buscar Resultados】para prosseguir 

com a busca de registros internos de ponto de um ou mais usuários de acordo com o departamento e/ou 

data selecionada anteriormente: 
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Clique【Fechar】para concluir a operação. 

 

3.7.3 Detalhes de Registros 

Clique na aba【Frequência】para visualizar a seguinte tela: 
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Os detalhes dos registros buscados pelos botões【Análise e estatística】e/ou【Buscar resultados】serão 

mostrados na parte central da tela, e poderão ser filtrados, exportados ou modificados, de acordo com as 

opções no menu de ferramentas posicionado ao lado direito da mesma tela. 

3.7.4 Detalhes de Frequência 

Clique na aba【Detalhes de frequência】para visualizar a seguinte tela: 

 

Os detalhes do controle interno de ponto encontrados com os botões【Análise e estatística】e/ou

【Buscar resultados】serão mostrados na parte central da tela, e poderão ser filtrados, exportados ou 

modificados, de acordo com as opções no menu de ferramentas posicionado ao lado direito da mesma tela. 
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3.7.5 Saídas / Exceções 

Clique na aba【Detalhes de exceções】para visualizar a seguinte tela: 

 

 

Os detalhes de saídas justificadas do trabalho encontradas com os botões【Análise e estatística】e/ou 

【Buscar resultados】serão mostrados na parte central da tela, e poderão ser filtradas, exportadas ou 

preparadas para relatório, de acordo com as opções no menu de ferramentas posicionado ao lado direito da 

mesma tela. 

3.7.6 Estatísticas de Frequência 

Clique na aba【Estatísticas de frequência】para visualizar a seguinte tela: 

 

 

As estatísticas de frequência encontradas com os botões【Análise e estatística】 e/ou 【Buscar 

resultados】serão mostradas na parte central da tela, e poderão ser filtradas, exportadas ou preparadas para 

relatório, de acordo com as opções no menu de ferramentas posicionado ao lado direito da mesma tela. 
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3.7.7 Visualizar Relatório 

Clique no botão【Visualizar relatório】para ter acesso às opções de relatórios mostradas na seguinte 

imagem: 

 

Escolha o relatório de acordo com as suas necessidades. 

3.8 Gestão de Dados 

3.8.1 Justificativas de Saída / Ausência 

Dentro da aba【Dados】, clique no botão【Justificativas de saídas】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Nesta tela pode-se adicionar, modificar e deletar registros de ausências autorizadas para usuários (para 

controle interno de ponto), que não serão descontadas das horas trabalhadas. 
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3.8.2 Adicionar Registro Manual 

Dentro da aba【Dados】, clique【Adicionar registro manual】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Nesta tela pode-se acrescentar registros manuais de acesso a um usuário especifico diretamente para o 

banco de dados do software. 

3.8.3 Adicionar Registros Coletivos 

Dentro da aba【Dados】, selecione【Adicionar registros coletivos】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Nesta tela podem-se acrescentar registros manuais de acesso a dois ou mais usuários diretamente para 

o banco de dados do software. 
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3.8.4 Exportar Registros 

Dentro da aba【Dados】, selecione【Exportar Registros】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Os registros não foram exportados : Exporta os registros que ainda não foram exportados nenhuma 

vez. 

Registros depois da data : Exporta registros a partir da data selecionada no campo à esquerda. 

 

3.8.5 Importar Registros 

Dentro da aba【Dados】, selecione【Exportar Registros】para ter acesso à seguinte tela: 
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Selecione o documento de texto com os registros que se deseja importar ao software e clique em

【Abrir】para iniciar a importação.  

Nota : O arquivo de texto deve estar no formato original reconhecível pelo software (*.txt).  

Number+ Tab key +Attendance Time (time format yyyy-MM-dd HH:mm:ss)+Tab key+ Device Number + 

Tab key+ Attendance Status + Tab key+ Work Code + Tab key+ Verification Mode 

Em caso de dúvida, pode-se exportar os registros e analisar a estrutura do arquivo de texto, antes de 

executar uma importação. 

3.8.6 Exportar Usuários 

Dentro da aba【Dados】, selecione【Exportar】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Selecione o diretório onde se deseja armazenar a planilha de exportação de usuários em formato Excel. 

Após selecionado, clique em【Salvar】. 
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Clique【Fechar】para encerrar a operação. Exemplo de planilha exportada: 

 

Nota : As planilhas exportadas não armazenam nenhuma identidade biométrica de usuário(s). 

3.8.7 Importar Usuários 

Para importar usuários de uma planilha ao software, é necessária que a mesma se encontre em um 

formato compatível, de acordo com o preestabelecido no item anterior. 

Em caso de dúvidas, se pode seguir o modelo encontrado dentro do diretório de instalação do software, 

na pasta【ACMode】. 

Dentro da aba【Dados】, selecione【Importar】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Selecione o arquivo Excel desejado para a importação, e então clique em【Abrir】:  
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Clique【Sim】para confirmar, ou【Não】 para abortar a operação. Após completada a operação, clique

【Fechar】para finalizar o processo.. 

3.8.8 Backup do Banco de Dados 

Para uma melhor segurança de seu sistema de controle interno de ponto e/ou controle de acesso, 

recomendamos o Backup das informações contidas no software periodicamente. Para isso, dentro da aba

【Dados】, selecione【Backup do banco de dados】: 

 

Após finalizado, o backup será armazenado na pasta 【Backup】, dentro do próprio diretório de 

instalação do software, com a sigla indicativa referente à data que o mesmo fora criado.  

Exemplo: 20150509.mdb – Backup banco de dados criado no ano de 2015, mês 05 (maio), dia 09. 
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3.8.9 Restaurar Banco de Dados 

Dentro da aba【Dados】, selecione【Restaurar Banco de Dados】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Selecione o diretório onde se encontra o banco de dados ou backup a ser restaurado, então clique em

【Abri】: 

 

Clique【OK】para reiniciar o software. 
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3.8.10 Apagar Dados Antigos 

Dentro da aba【Dados】, selecione【Apagar Dados Antigos】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Selecione a data limite para a remoção dos registros, então clique【Limpar】para completar a operação. 

3.8.11 Log de Operações 

Dentro da aba【Dados】, selecione【Log de alterações nas opções】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Esta função informa todas as operações com dispositivos e alterações feitas em campos por cada 

usuário do software. Para isso, selecione no campo 【Administradores】o usuário do software a ser 

analisado, e o respectivo período de tempo que se deseja consultar. Clique【Buscar】para ter acesso às 

informações. 
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3.8.1 Log de Registros Modificados 

Dentro da aba【Dados】, selecione【Log de alterações em registros】para ter acesso à seguinte tela: 

 

Selecione o Departamento, o ID do usuário e o intervalo de tempo a ser analisado. Clique【Buscar】 

para que o sistema procure e lhe apresente as informações solicitadas. 

Nota : O Log de Registros Modificados mostra todas as modificações manuais editadas em eventos de 

usuários baixados dos dispositivos. Caso as modificações tenham sido feitas de maneira incorreta, selecione 

os registros a serem corrigidos, e clique【Restaurar】para que voltem a sua estrutura original, ponde ser 

posteriormente reeditado. 

3.9  Ajuda 

A aba 【Ajuda】possui botões para【Atualizações】,【Feedback】,【Perguntas frequentes】,【Sobre】
e【Ajuda】, de acordo com a imagem abaixo: 

 

3.9.1 Atualizações 

O Anviz CrossChex Standard permite ao usuário executar atualizações dentro do próprio software. Para 

isso, vá até a aba【Ajuda】, e em seguida, clique no ícone【Atualizações】. O sistema automaticamente 

executará o arquivo【Update.exe】, encontrado no diretório de instalação do software. O software será 

conectado diretamente ao servidor Anviz Biometric Technology Co. Ltd; e encontrará a versão mais recente 
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para o seu software: 

 

Na janela de【Atualização Online】são mostradas as informações referentes à última versão e os 

comentários a respeito do que foi corrigido e alterado desde a última versão. Clique【Atualização】para 

prosseguir, ou【Cancelar】para abortar a operação. 

Nota : Sempre que o software é aberto, o mesmo (quando conectado à internet) consulta o servidor 

Anviz, e caso haja uma nova versão, uma caixa de mensagem pop-up lhe notifica que há uma nova versão 

existente, e se pode atualizar por esta mesma caixa de mensagem clicando em【Sim】.  

 

A atualização de software não comprometerá e nem substituirá nenhuma informação do banco de 

dados. 

3.9.2 Enviar Pergunta / Sugestão 

A Anviz Technology Co., Ltd sempre se importou com as experiências de seus clientes, e usuários de 

seus produtos e softwares. Com isso, criamos uma ferramenta que conecta o usuário do software 

diretamente à central Anviz, onde possuímos técnicos e desenvolvedores capacitados para lhe auxiliarem na 

solução de suas dúvidas. Caso tenha algum problema com nossos equipamentos ou tenha encontrado 
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algum bug / erro em nosso software, por favor, clique em【Feedback】, localizado dentro da aba【Ajuda】, 

e nos envie o seu comentário. 

Nota : Para utilizar esta ferramenta é necessário se registrar e efetuar login. Você pode se cadastrar em 

nosso site www.anviz.com, ou dentro da própria função【Feedback】. 

 

 

3.9.3 Perguntas Frequentes 

Visando melhor atender os clientes e auxiliar na solução de problemas encontrados a nível de software 

e hardware, integramos ao software a ferramenta de 【Perguntas Frequentes】. Dentro da aba【Ajuda】, 

clique em【Perguntas Frequentes】para ter acesso à área onde há informações sobre as principais dúvidas 

referentes aos nossos produtos e como solucioná-las. 



Anviz CrossChex Standard Software V1.0                                                                       

Anviz Technology Co., Ltd.                                          

 

 As informações estão apresentadas em inglês, e só será possível o seu acesso quando conectado a 

internet. 

3.9.4 Sobre o Software 

Dentro da aba【Ajuda】, clique no botão【Sobre】, a seguinte caixa de mensagem será mostrada: 
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Nesta caixa pode-se encontrar o nome da empresa, a versão, nome e o logo do software, e o website 

da empresa. Abaixo ao lado direito está localizada a mensagem de direitos reservados (Copyrights). 

3.9.5 Manual do Usuário 

Dentro da aba【Ajuda】, clique no botão【Ajuda】para ter acesso ao manual de instruções do software. 

O mesmo também se encontra disponível em nosso website, porém sua chamada por dentro do software 

através deste botão facilita e torna a consulta ao manual mais prática e conveniente para o cliente. 

 


