
Ilmoittaa, mikä vierailijaluettelo näytetään.
Varattu tai esirekisteröity: Vierailijat, joiden tiedot 
on syötetty ennen heidän saapumistaan (varaustila).
Kirjautunut sisään: Vierailijat, jotka ovat jo 
kirjautuneet sisään.
Kirjautunut ulos: Vierailijat, jotka ovat 
kirjautuneet ulos.
Napsauta     -painiketta valitaksesi vierailijaluettelon.
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Näyttää valitun vierailijaluettelon.
Lajittele luettelo napsauttamalla sarakkeen nimeä. 
Muuta sarakkeen leveyttä vetämällä sen rajaa.

Etsi tietoja näytetystä vierailijaluettelosta.
Selaa luetteloa ylös tai alas napsauttamalla
      tai      .

D Tulostaa hätäraportin.
Tulostaa vierailijatunnuksen, kirjaa vierailijan 
sisään tai kirjaan hänet ulos.
Toiminto riippuu esitetystä vierailijaluettelosta.E
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Uusi: Syötä uuden vierailijan tiedot.
Poista: Poista valitun vierailijan tiedot.
Varaa: Syötä uuden vierailijan tiedot ja tallenna ne 
[Varattu]-luetteloon.
Korvaa: Muokkaa tietoa korvaamalla näytetyt 
vierailijatiedot.

Näyttää vierailijan kuvan.
Ota kuva vierailijasta valitsemalla      (edellyttää, 
että tietokoneeseen on asennettu kamera).

Syötä vierailijatiedot.
* merkitty tieto ON täytettävä.

Syötä isännän tiedot (isäntä on se henkilö, jota 
vierailija tapaa).
* merkitty tieto ON täytettävä.
Valitse      , jos haluat etsiä isäntätietokannasta 
tiedot, jolla isäntätiedot täytetään.

Esikatselu: Näytä vierailijatunnus ennen tulostusta.
Tulosta tunnus: Tulostaa vierailijatunnuksen.
Tulosta pysäköintilupa: Tulostaa pysäköintiluvan.

Kun vierailija saapuu: Kirjoita vierailijatiedot. Jos vierailijalle on tehty varaus, valitse vierailija 
[Varattu]/[Esirekisteröity]-luettelosta. Valitse                                      -painike, jos haluat kirjata vierailijan 
sisään ja tulostaa vierailijatunnuksen.

Jos haluat tulostaa vierailijatunnuksen ennen vierailijan saapumista, valitse vierailija [Varattu]/[Esirekisteröity]-luettelosta 
ja valitse                               -painike. Kun vierailija saapuu, valitse luettelosta vierailijan tunnuksen ID ja valitse 
                             -painike (J).

Kun vierailija lähtee: Kun haluat kirjata vierailijan ulos, valitse vierailijan tiedot [Kirjautunut sisään] 
-luettelosta (A) ja valitse                    -painike (J).
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Napsauta      -painiketta. Kirjoita [Käyttäjätunnus] 
ja [Salasana]. Valitse
           -painike. 

Valitse                                , 
jos haluat näyttää tai tulostaa 
raportin.

Oma kirjautuminen -tilasta

Vastaanottotila

Hätäraportit

Kirjautuminen ulos oma kirjautuminen -tilasta

DK-rullan vaihtaminen (tilausnumero: DK-N55224)

Hätätapauksessa napsauta                                -painiketta.
Tällöin voidaan tulostaa tai näyttää luettelo sisäänkirjautuneista 
vierailijoista.

Hätäraportteja ei tulosteta Brother QL Label Printer -kirjoittimella. Hätäraportit tulostetaan 
oletustulostimella, jonka järjestelmänvalvoja määrää. Suosittelemme, että määritetään oletustulostin, 
joka tulostaa A4-kokoiselle paperille.

Napsauta      -painiketta. Kirjoita [Käyttäjätunnus] 
ja [Salasana]. Valitse
           -painike.            

Voit kirjautua ulos valitsemalla 
                          -painikkeen.

Jos sinun on vaihdettava DK-paperirulla, viittaa QL-kirjoittimen käyttöoppaseen.
VM-100-mallit on suunniteltu käytettäväksi DK-N55224-rullien kanssa. Jos kuitenkin käytetään 
toisenlaista DK-paperia, malli skaalataan automaattisesti vastaamaan sitä.
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