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1. Montaż i konfiguracja emulatorów

• W budynku / w terenie

• Weryfikacja czytników  

• Dobór emulatorów i obudów

• Instalacja emulatorów

• W panelu administratora

• Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)

• Nadanie uprawnień do administrowania instalacją

• Skonfigurowanie stref dostępu

• Ustawienie parametrów emulatorów
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1. Montaż i konfiguracja emulatorów

• W budynku / w terenie

• Weryfikacja czytników  

• Dobór emulatorów i obudów

• Instalacja emulatorów

• W panelu administratora

• Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)

• Nadanie uprawnień do administrowania instalacją

• Skonfigurowanie stref dostępu

• Ustawienie parametrów emulatorów

a) Ustal typ i rodzaj czytnika
b) Sprawdź wsparcie Venite dla tego 

czytnika
c) Zweryfikuj działanie emulatorów w 

rzeczywistym środowisku (wpływ 
zakłóceń)
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1. Montaż i konfiguracja emulatorów

• W budynku / w terenie

• Weryfikacja czytników  

• Dobór emulatorów i obudów

• Instalacja emulatorów

• W panelu administratora

• Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)

• Nadanie uprawnień do administrowania instalacją

• Skonfigurowanie stref dostępu

• Ustawienie parametrów emulatorów

a) Ustal liczbę potrzebnych emulatorów:
- ładowanych indukcyjnie 
- zasilanych ze stałego źródła napięcia

b) Ustal sposób montażu emulatorów:
- Wewnątrz obudowy czytnika
- Bezpośrednio na obudowie czytnika
- Na zewnątrz czytnika z dodatkową 

przykrywą
- Pod obudową czytnika, między 

ścianą o spodem obudowy czytnika
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1. Montaż i konfiguracja emulatorów

• W budynku / w terenie

• Weryfikacja czytników  

• Dobór emulatorów i obudów

• Instalacja emulatorów

• W panelu administratora

• Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)

• Nadanie uprawnień do administrowania instalacją

• Skonfigurowanie stref dostępu

• Ustawienie parametrów emulatorów

a) Wykonaj montaż emulatorów
b) Sprawdź ich działanie przy użyciu 

aplikacji mobilnej Venite
c) Zaewidencjonuj numery emulatorów i 

miejsce ich instalacji
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1. Montaż i konfiguracja emulatorów

• W budynku / w terenie

• Weryfikacja czytników  

• Dobór emulatorów i obudów

• Instalacja emulatorów

• W panelu administratora

• Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)

• Nadanie uprawnień do administrowania instalacją

• Skonfigurowanie stref dostępu

• Ustawienie parametrów emulatorów

a) Przy pomocy administratora Venite 
zarejestruj dane budynku w systemie 
Venite

b) Podaj dokładny adres i dane GPS 
lokalizacji

c) Uzgodnij nazwę własną budynku dla 
potrzeb ewidencji w systemie Venite
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1. Montaż i konfiguracja emulatorów

• W budynku / w terenie

• Weryfikacja czytników  

• Dobór emulatorów i obudów

• Instalacja emulatorów

• W panelu administratora

• Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)

• Nadanie uprawnień do administrowania instalacją

• Skonfigurowanie stref dostępu

• Ustawienie parametrów emulatorów

a) Ustal dane osób, które będą uprawnione 
do administrowania danymi budynku

b) Każdy z administratorów budynku musi 
założyć konto w systemie Venite

c) Administrator Venite przydzieli 
odpowiednie uprawnienia wskazanym 
osobom

1. 
Montaż i 

konfiguracja 
emulatorów

2. 
Przygotowani

e systemu 

3. 
Zarządzanie 
użytkownika
mi i kartami



1. Montaż i konfiguracja emulatorów

• W budynku / w terenie

• Weryfikacja czytników  

• Dobór emulatorów i obudów

• Instalacja emulatorów

• W panelu administratora

• Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)

• Nadanie uprawnień do administrowania instalacją

• Skonfigurowanie stref dostępu

• Ustawienie parametrów emulatorów

a) Ustal i nazwij strefy dostępu, do których 
będą przydzielane uprawnienia za 
pomocą wirtualnych kart

b) Zarejestruj strefy w systemie Venite
c) Przypisz zainstalowane emulatory do 

poszczególnych stref.
d) Nadaj emulatorom nazwy własne, które 

będą widoczne dla użytkowników 
systemu
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1. Montaż i konfiguracja emulatorów

• W budynku / w terenie

• Weryfikacja czytników  

• Dobór emulatorów i obudów

• Instalacja emulatorów

• W panelu administratora

• Inicjalne zarejestrowanie budynku (lokalizacji)

• Nadanie uprawnień do administrowania instalacją

• Skonfigurowanie stref dostępu

• Ustawienie parametrów emulatorów

a) Ustal odległość, przy której będzie 
możliwa komunikacja ze smartfonem

b) Jeśli istnieje taka potrzeba, zwiększ 
długość trwania emulacji (dostosowanie 
emulatora do charakterystyk czasowych 
czytników)

c) Ustal tryb autoryzacji emulatora
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2. Przygotowanie systemu

• Po stronie organizacji wydającej karty
• Zarejestrowanie organizacji (klienta)

• Nadanie uprawnień administratorów organizacji

• Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie 
im uprawnień

• Integracja z systemem kontroli dostępu 
(opcjonalnie)

• Skonfigurowanie recepcji wydającej karty 
(opcjonalnie)

• Po stronie użytkowników końcowych
• Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów

• Zarejestrowanie konta w systemie Venite
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2. Przygotowanie systemu

• Po stronie organizacji wydającej karty
• Zarejestrowanie organizacji (klienta)

• Nadanie uprawnień administratorów organizacji

• Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie 
im uprawnień

• Integracja z systemem kontroli dostępu 
(opcjonalnie)

• Skonfigurowanie recepcji wydającej karty 
(opcjonalnie)

• Po stronie użytkowników końcowych
• Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów

• Zarejestrowanie konta w systemie Venite

a) Ustal dane organizacji korzystającej z 
systemu Venite (nazwa własna, dane 
adresowe)

b) Przy pomocy Administratora Venite 
zarejestruj organizację klienta w systemie

c) Uzgodnij z klientem logo organizacji oraz 
zdjęcie identyfikacyjne organizacji 
wykorzystywane w systemie do 
wizualnej identyfikacji klienta

d) Za pomocą Administratora Venite dodaj 
organizację do wcześniej 
zarejestrowanego(bych) budynku(ów).
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2. Przygotowanie systemu

• Po stronie organizacji wydającej karty (klient)

• Zarejestrowanie organizacji (klienta)

• Nadanie uprawnień administratorów organizacji

• Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im 
uprawnień

• Integracja z systemem kontroli dostępu 
(opcjonalnie)

• Skonfigurowanie recepcji wydającej karty 
(opcjonalnie)

• Po stronie użytkowników końcowych

• Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów

• Zarejestrowanie konta w systemie Venite

a) Ustal osoby, które będą uprawnione do 
administrowania danymi klienta i do 
wprowadzania kart dostępowych

b) Każdy z administratorów organizacji 
(klienta) musi się zarejestrować i założyć 
konto w Systemie Venite

c) Administrator Venite przydzieli 
wskazanym osobom odpowiednie 
uprawnienia
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2. Przygotowanie systemu

• Po stronie organizacji wydającej karty (klient)

• Zarejestrowanie organizacji (klienta)

• Nadanie uprawnień administratorów organizacji

• Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im 
uprawnień

• Integracja z systemem kontroli dostępu 
(opcjonalnie)

• Skonfigurowanie recepcji wydającej karty 
(opcjonalnie)

• Po stronie użytkowników końcowych

• Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów

• Zarejestrowanie konta w systemie Venite

a) Ustal numery tagów RFID kart, które 
mają być zarejestrowane w systemie

b) Ustal z klientem sposób personalizacji 
wydawanych kart:
- sposób nadawania nazw własnych 

kartom (np. poprzez imię i nazwisko 
osoby, której jest wydawana lub 
poprzez nazwy stref)

- Rodzaj zdjęcia publikowanego na 
wirtualnej karcie (np. zdjęcie 
budynku lub organizacji)

c) Uzgodnij dodatkowe parametry 
bezpieczeństwa karty 

d) Przypisz kartom uprawnienia do 
wcześniej zdefiniowanych zamków i stref
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2. Przygotowanie systemu

• Po stronie organizacji wydającej karty (klient)

• Zarejestrowanie organizacji (klienta)

• Nadanie uprawnień administratorów organizacji

• Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im 
uprawnień

• Integracja z systemem kontroli dostępu 
(opcjonalnie)

• Skonfigurowanie recepcji wydającej karty 
(opcjonalnie)

• Po stronie użytkowników końcowych

• Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów

• Zarejestrowanie konta w systemie Venite

a) Uzgodnij sposób wymiany danych 
pomiędzy aktualnym SKD (System 
Kontroli Dostępu) a systemem Venite

b) Do konfiguracji systemu wykorzystaj 
standardowe funkcje importu danych 
dostępne w Venite (opcja)

c) Uzgodnij modyfikacje systemu pod 
indywidualne potrzeby klienta (opcja)
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2. Przygotowanie systemu

• Po stronie organizacji wydającej karty (klient)

• Zarejestrowanie organizacji (klienta)

• Nadanie uprawnień administratorów organizacji

• Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im 
uprawnień

• Integracja z systemem kontroli dostępu 
(opcjonalnie)

• Skonfigurowanie recepcji wydającej karty 
(opcjonalnie)

• Po stronie użytkowników końcowych

• Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów

• Zarejestrowanie konta w systemie Venite

a) Możliwe jest skonfigurowanie w 
Systemie Venite recepcji, której jedynym 
zadaniem jest wydawanie wcześniej 
przygotowanych karty

b) Ustal karty i ich RFID, które mają być 
skierowane do recepcji.

c) Ustal osoby, które będą pełnić rolę 
recepcjonisty. Osoby te muszą 
zarejestrować się w systemie Venite.

d) Administrator Venite lub admin 
organizacji nada odpowiednie 
uprawnienia wskazanym osobom.

e) Przekieruj ustalone karty do recepcji.
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2. Przygotowanie systemu

• Po stronie organizacji wydającej karty (klient)

• Zarejestrowanie organizacji (klienta)

• Nadanie uprawnień administratorów organizacji

• Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im 
uprawnień

• Integracja z systemem kontroli dostępu 
(opcjonalnie)

• Skonfigurowanie recepcji wydającej karty 
(opcjonalnie)

• Po stronie użytkowników końcowych

• Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów

• Zarejestrowanie konta w systemie Venite

a) Poinformuj użytkowników końcowych o 
systemie Venite i zasadach korzystania z 
systemu.

b) Użytkownicy końcowi muszą pobrać ze 
sklepów AppStore lub GooglePlay
darmową aplikację mobilną Venite.
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2. Przygotowanie systemu

• Po stronie organizacji wydającej karty (klient)

• Zarejestrowanie organizacji (klienta)

• Nadanie uprawnień administratorów organizacji

• Wprowadzanie kart dostępowych i przypisanie im 
uprawnień

• Integracja z systemem kontroli dostępu 
(opcjonalnie)

• Skonfigurowanie recepcji wydającej karty 
(opcjonalnie)

• Po stronie użytkowników końcowych

• Pobranie aplikacji mobilnych ze sklepów

• Zarejestrowanie konta w systemie Venite

a) Każdy użytkownik za pomocą apki
mobilnej musi zarejestrować się w 
systemie i założyć swoje konto Venite.

b) Konieczne jest podanie adresu email oraz 
danych osobowych i wyrażenie zgody na 
„Regulamin serwisu Venite”

c) Rejestracja jest potwierdzana za pomocą 
kodu wysyłanego na wskazany przez 
użytkownika adres email.
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3. Zarządzanie użytkownikami i kartami

• Wydawanie kart użytkownikom
• Bezpośrednio lub za pomocą recepcji

• Czasowych lub 

• Zarządzanie kartami 
• blokowanie, unieważnianie

• przypisywanie nowych lub odbieranie uprawnień

• Monitorowanie użycia systemu
• Karty oczekujące na przyjęcie

• Rejestr kart użyczonych

• Statystyki korzystania z kart

1. 
Montaż i 

konfiguracja 
emulatorów

2. 
Przygotowani

e systemu 

3. 
Zarządzanie 
użytkownika
mi i kartami



3. Zarządzanie użytkownikami i kartami

• Wydawanie kart użytkownikom
• Bezpośrednio lub za pomocą recepcji

• Czasowych lub 

• Zarządzanie kartami 
• blokowanie, unieważnianie

• przypisywanie nowych lub odbieranie uprawnień

• Monitorowanie użycia systemu
• Karty oczekujące na przyjęcie

• Rejestr kart użyczonych

• Statystyki korzystania z kart

a) Wydając karty użytkownikom decyduj o 
dodatkowych ograniczeniach dostępu

b) Ustal okresy obowiązywania (ważności) 
karty

c) Nadaj PIN wymagany do przyjęcia karty
d) Nadaj PIN konieczny do użycia karty
e) Umożliwiaj udostępnianie kart osobom 

trzecim (wypożyczanie karty)
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3. Zarządzanie użytkownikami i kartami

• Wydawanie kart użytkownikom
• Bezpośrednio lub za pomocą recepcji

• Czasowych lub 

• Zarządzanie kartami 
• blokowanie, unieważnianie

• przypisywanie nowych lub odbieranie uprawnień

• Monitorowanie użycia systemu
• Karty oczekujące na przyjęcie

• Rejestr kart użyczonych

• Statystyki korzystania z kart

a) Stosownie do sytuacji odbieraj wydane 
karty lub blokuj ich działanie

b) Zmieniaj zakres uprawnień kart
- Dodawaj nowe zamki/emulatory, 

które mogą być otwierane za ich 
pomocą

- Zabieraj uprawnienia do istniejących 
stref zgodnie z polityką klienta

c) Zgłaszaj Administratorowi Venite 
naruszenia Regulaminu i żądaj 
zablokowania wskazanych 
użytkowników
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3. Zarządzanie użytkownikami i kartami

• Wydawanie kart użytkownikom
• Bezpośrednio lub za pomocą recepcji

• Czasowych lub 

• Zarządzanie kartami 
• blokowanie, unieważnianie

• przypisywanie nowych lub odbieranie uprawnień

• Monitorowanie użycia systemu
• Karty oczekujące na przyjęcie

• Rejestr kart użyczonych

• Statystyki korzystania z kart

a) Weryfikuj działanie systemu Venite
b) Sprawdzaj, które karty nadal oczekują na 

ich przyjęcie, a które są już 
wykorzystywane

c) Sprawdzaj wykorzystanie kart poprzez 
raporty statystyczne dostarczane przez 
Administratora Venite.

d) Weryfikuj rejestr użyczeń kart
e) Sprawdzaj funkcjonowanie recepcji.
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