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Introduktion
Hvad er en bordlæser og hvad er ProxRead?
Bordlæseren er en lille boks som tilsluttes USB porten på din computer.
Med bordlæseren tilsluttet, kan du aflæse nummeret på en PROX brik.
Aflæsning af brik nummer kan især være nyttigt ved oprettelse af nye
brugere eller når man skal søge efter hvem der ejer en given brik.
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Hvordan installeres bordlæseren?
Første gang bordlæseren anvendes fra en computer, skal man
installere en driver. Driveren er et styreprogram der fortæller
computeren hvordan den skal kommunikere med den tilsluttede
enhed (bordlæseren).
Når driveren er installeret, benyttes programmet ProxRead til at aflæse
brikken som føres over læseren, og sende PROX nummeret til det
aktive program - f.eks. AccessFlex administrator.
Se desuden næste side for detaljeret beskrivelse af installationen.
Hvordan benyttes ProxRead programmet?
ProxRead programmet startes ved at dobbeltklikke på ikonet.
Straks efter vil du se:

Bemærk: På Mac OSX kan du blive mødt af en sikkerheds advarsel
om at programmet kommer fra en ukendt udvikler. Her skal
programmet blot godkendes under Systemindstillinger -> Sikkerhed og
anonymitet.

Installation
Windows
1. Hent og installér driveren fra http://www.accessflex.com/
download/ftdi-latest.exe
2. Hvis du ikke har Java i forvejen, så installér via http://www.java.com
3. Hent ProxRead programmet fra http://www.accessflex.com/
download/AccessFlexProxRead.jar
Du kan gemme programmet på skrivebordet.
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Mac OSX
1. Hent og installér driveren fra http://www.accessflex.com/
download/FTDIUSBSerialDriver_v2_3.dmg
2. Hvis du ikke har Java i forvejen, så installér via http://www.java.com
3. Hent ProxRead programmet fra http://www.accessflex.com/
download/AccessFlexProxRead.jar
Du kan gemme programmet på skrivebordet.
Konfiguration
Første gang du starter ProxRead programmet skal du vælge hvilken
port bordlæseren er tilsluttet.
I OSX vil dine porte hedde noget med /dev/tty.usbserial-xxxxxx og i
Windows hedder de COM3 og opefter. Vælg den korrekte port og
tryk på Anvend.
Husk at tilslutte USB kablet til bordlæseren før du starter ProxRead.

