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Allmänt 
 
RT-909x är en registreringsterminal avsedd för anslutning till ethernet 
10/100Mbit med en RJ45-kontakt.  
 
RT-909x är utrustad med magnetkortläsare, stor tydlig grafisk LCD-skärm med 
bakgrundsbelysning samt tangentbord med 23 tangenter. Fyra stycken tangenter 
är mjukvarustyrda d.v.s. att funktionen på varje tangent är styrd av applikationen 
som körs mot terminalen. Alla tangenter är bakgrundsbelysta för att underlätta 
vid svag allmänbelysning. Styrkan på bakgrundsbelysningen har olika nivåer 
beroende på om terminalen är i s.k. standby-läge eller ej.  
RT-909x-MP är förutom ovanstående funktionalitet även utrustad med en 
kortläsare för beröringsfri avläsning. Allt som beskrivs i denna manual gäller 
båda modellerna såvida inte annat angetts.  
 
 

 
 
 
Notera: 
Innan installation av RT-909x påbörjas skall samtliga avsnitt i detta dokument ha 
lästs och dess innebörd samt eventuella konsekvenser ha förståtts. 



 Installationsanvisning 
TIDOMAT RT-909X 

 

   

VERSION 2.6 © 2009 Tidomat AB 5 
 

 

Montering 
 
RT-909x skall monteras ca 1200 mm från golv och i skyddad miljö (inomhus). 
Reservera ca 200 mm, rörelseutrymme för användare, vid terminalens höger-, 
vänster och översida. 
 
 
Monteringsordning: 
 
1 - Montera fästvinkeln på väggen, välj skruvtyp efter väggens  
   konstruktion/material. 
2 - För in nätverks- samt strömförsörjningskabel via lämpligt genom- 
   förningshål. 
3 - "Häng" terminalens överdel på fästvinkeln. 
4 - Fixera terminalen och lås fast i fästvinkeln. 
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Inkoppling 
 
RT-909x kan spänningsmatas via Power over Ethernet (IEEE 802.3af) eller med 
extern transformator, 17V AC alternativ 24 V DC. 
Vid spänningsmatning via Power over Ethernet, ansluts endast kabeln till 
nätverket. 
 
Anslutningar på enhetens baksida: 

 
 
 
Plinten är löstagbar för att underlätta vid installation.  
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Konfigurationskort 
Med terminalen följer ett kort märkt Konfigurationskort. Detta kort skall 
användas t.ex. när man vill konfigurera terminalens IP-adress. Dra kortet i 
terminalens läsmodul för att aktivera konfigureringsläget. Se rubrik Beskrivning 
av menyval för mer information. 

Operatörskort 
Med terminalen följer ett kort märkt Operatörskort. Detta kort används för att 
bestämma åt vilket håll man skall dra sitt magnetkort för att ”stämpla in”. 
Beroende på terminalens placering är det ibland mer naturligt att dra sitt kort 
från höger till vänster för inregistrering än som fabriksinställningarna är gjorda, 
från vänster till höger för inregistrering. 
Börja med att dra operatörskortet i terminalens magnetkortläsarmodul. Det 
spelar ingen roll åt vilket håll. 
Display visar då enligt nedan. 

 
 
Dra operatörskortet åt det håll som terminalen skall anse som inregistrering. 
Display kommer att visa enligt nedan. 

 
 
Observera att terminalen måste vara online d.v.s. ha kontakt med iTerm-server 
för att operatörskortet skall fungera. 
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Beskrivning av menyval 
 
Under denna rubrik beskrivs vad som skall konfigureras under varje meny. För 
information om hur man kommer till de olika menyerna, se rubrik 
programmeringsordning. 
Dra Konfigurationskortet i terminalens läsmodul för att komma till nedanstående 
meny. 

Startmeny - Configuration 
 
Denna meny upplyser om tangenternas funktion. 
 

 
 
Scroll : Flytta markören ’>’,  upp eller ner, med piltangenterna [▲] 

eller [▼]. 
Abort : Tryck [ESC] för att avbryta, backa eller radera. 
Continue : Tryck [ENTER] för att bekräfta angivet värde och fortsätta till 

nästa meny. 
 
Terminalen har fyra stycken mjukvarustyrda knappar som används till olika 
saker. Under konfigurationen så visas alltid texten ’Connect’ samt ’Help’ i 
teckenfönstret. Knapparna [A], [B], [C] samt [D] motsvarar det som står i 
teckenfönstret. 
Connect : Tryck på knappen ’Connect’ [A] för att gå ur konfigureringen 

och starta terminalen med nuvarande inställningar. 
Observera att inga inställningar som gjorts efter det att 
konfigurationskortet drogs kommer att gälla. 

Help 
 

: Tryck på knappen ’Help’ [D] för att se hjälptexter. Denna 
funktion finns i samtliga inställningsmenyer. 
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Configuration - Choose 
 
Alternativ för programmering, återställning och omstart. Tryck [▼] för att se 
alternativ '3'. 
 

 
 
1 : Configure 

Detta val för att programmera terminalen. 
2 : Restore default 

Detta val för att återställa terminalen till leverans-inställningarna. 
3 : Restart only (Exit) 

Detta val för att starta om teminalen utan att förändra 
inställningarna. 

 

Configuration – IP Assignment 
 
Här väljs om terminalen skall få en IP-adress av en DHCP-server eller om den 
skall ha en fast adress. Man måste inte välja ’Automatic DHCP’ om det finns en 
DHCP-server i nätverket men se till att inte välja en IP-adress inom det intervall 
som DHCP-server använder för att dela ut adresser. 
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TCP/IP Setup - Terminal IP (static IP) 
 
Inställning för enhetens IP-adress. 
 

 
Ange IP-adress för terminalen, t.ex. 191.123.1.21. Markören fortsätter 
automatiskt till nästkommande fält när tre tecken skrivits i det aktuella fältet. Om 
fältet endast består av ett eller två tecken flyttas markören till nästkommande fält 
genom att trycka [ENTER]. 
Exempel: Ange adress 191.123.1.21: 
 Tryck [1] [9] [1] [1] [2] [3] [1] [ENTER] [2] [1] [ENTER]. 
 
Tryck [ESC] för att radera eller ändra angiven adress. 
Tryck [ENTER] när korrekt adress angivits. 
 

TCP/IP Setup - Net mask 
 
Inställning för nätverkets 'Net mask'. 
 

 
Ange Net mask för nätverket (eller tryck [ENTER] fyra gånger för att använda 
standardvärdet). 
Se även ' TCP/IP Setup - Terminal IP' för funktion och exempel. 
 
Om värde för 'Net mask' ej erhållits från lokal nätverksadministratör kan 
standardvärdet, '255.255.255.0', oftast användas. 
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TCP/IP Setup - Gateway IP 
 
Adressinställning för nätverkets 'Gateway'. 
 

 
Ange IP-adress till nätverkets gateway . 
Se även ' TCP/IP Setup - Terminal IP' för funktion och exempel. 
 
Om adress till 'Gateway' ej erhållits från lokal nätverksadministratör och iTerm-
server endast körs på en dator kan IP-adressen till 'Server 1' användas. 
 

Configuration – Server Assignment 
 
Här väljs om terminalen skall söka efter en dator med iTerm-server installerad 
automatiskt eller om man vill ange en fast IP-adress till den datorn. Observera 
att terminalen enbart kommer att hitta iTerm-server om version 2.13 eller senare 
är installerad. ITerm-server måste också finnas på samma LAN som terminalen 
för att automatisk sökning skall fungera. 
 

 

TCP/IP Setup - Server 
 
Inställning för flera servrar kan göras ('Server 1', 'Server 2' osv.). 
terminalen söker efter 'Server 2' när kommunikation med 'Server 1' ej erhållits 
inom programmerad tid (se även rubrik 'CONFIGURATION - Socket timeout'). 
 
Första menyn innehåller adressinställning för 'iTermServer 1'. 
 

 
Ange IP-adress till den första datorn där iTermServer körs. Tryck [ENTER] när 
korrekt adress angivits. 
Se även ' TCP/IP Setup - Terminal IP' för funktion och exempel. 
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Första undermenyn innehåller portinställning för 'iTermServer 1'. 
 

 
Ange vilken port som terminalen skall använda vid kontakt med iTerm-server. 
Tryck [ENTER]. Observera att om port 8080 redan är upptagen av t.ex. Live 
update program så kan inte denna port användas. Ange istället ett portnummer 
som är ledigt. Man måste även ändra portnummer i konfigurationsfilen 
'iTermsrv.ini'. Se mer information om detta i handboken för iTerm. 
 
Andra menyn innehåller adressinställning för 'iTermServer 2'. 
 

 
 
Ange IP-adress till den andra datorn där iTermServer körs, enligt ovanstående, 
eller ange adress '0.0.0.0' om fler servrar ej skall användas. 
 

Configuration - Socket timeout 
 
Inställning för hur länge kommunikation med server får utebli innan RT-9090 
växlar till annan server eller övergår till "offline"-läge. 
Se även rubrik 'Configuration - Internal server'. 
 
Ange tidsintervall, mellan 1 och 15 minuter. 
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Configuration - Terminal id 
 
Inställning för enhetsnummer/löpnummer. När ett system består av fler än en 
RT-9090 och separat enhetsidentifikation önskas kan respektive enhet tilldelas 
eget enhetsnummer/löpnummer. Denna funktion skall användas då man vill 
spärra personer från att stämla i vissa terminaler samt om man vill namnge de 
olika terminalerna i systemet. Man kan då få en unik text att visas i displayen på 
varje terminal.  
Samtliga enheter har normalt samma enhetsnummer. 
 

 
 
Terminal id får aldrig vara 0.
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Configuration - Application id 
 
Inställning för val av skript. Flera olika skript kan köras parallellt i iTermServer 
alternativt kan samtliga enheter köras med samma skript. 
 
Application id innebär att man kan olika funktionalitet på olika terminaler 
genom att ladda ut olika skript. Vilket skript som skall laddas ut till terminalen 
bestäms här. Observera att det krävs ingående kunskaper systemet som helhet 
för att kunna skapa nya funktioner i teminalen. Normalt behöver denna 
inställning inte ändras. 
 

 

 

Configuration - Internal server 
 
Inställning för "off-line" drift. 
'Internal server' = 'On' - Terminalen lagrar registreringar i det 
 interna minnet. 
'Internal server' = 'Off' - Terminalen accepterar ej registreringar när  
      
    kommunikaion med server 
saknas. 
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Programmeringsordning 
Fabriksinställningarna i terminalen är sådana att man normalt inte skall behöva 
göra några inställningar i terminalen vid driftsättning.  Det första terminalen gör 
är att söka efter en DHCP-server för att få en egen IP-adress. Det andra som 
terminalen försöker göra är att hitta den dator som iTerm-server är installerad 
på. Kravet är dock att det är version 2.13 eller senare av iTerm-server som är 
installerad och att den datorn är ansluten till samma LAN som terminalen.  
 
Vid driftsättning och det finns en DHCP-server kommer display att se ut enligt 
nedan. 

 
 
Om terminalen hittar iTerm-server kommer display att se ut enligt nedan. Detta 
utseende innebär att terminalen är on-line och färdig att använda. 

 
 
Om terminalen inte hittar någon iTerm-server kommer display att se ut enligt 
nedan. I detta läge är terminalen off-line och kommer att spara alla 
registreringar lokalt tills den får kontakt med iTerm-server. 

 
 
Finns behov att konfigurera terminalen manuellt kan detta göras enligt nedan. 
Observera att alla programmeringssteg måste gås igenom för att man skall 
kunna spara de eventuella nya inställningar som görs. Innan konfigurering av 
termionalen påbörjas skall följande information finnas tillgänglig; 
- Enhetens IP-adress alternativt om terminalen skall få en adress av en DHCP-
server. 
- Nätverkets omfattning (Net mask) 
- IP-adressen till nätverkets Gateway 
- IP-adressen/adresserna till datorn/datorerna där iTermServer är  
   installerad alternativt automatisk sökning efter iTermserver. 
Informationen kan vanligtvis erhållas av lokal nätverksadministratör. 
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Dra 'KONFIGURERINGSKORT och teckenfönstret visar: 

 
 
Tryck [ENTER] och teckenfönstret visar: 

 
Här väljs om man vill konfigurera IP-adress manuellt eller om man vill återställa 
terminalens inställningar till fabriksinställningar. Här kan man även välja att 
enbart starta om terminalen med bibehållna intställningar.  
 
Tryck [1] eller [ENTER] och teckenfönstret visar: 

 
Här väljs om terminalen skall få en IP-adress av en DHCP-server eller om den 
skall ha en fast adress. 
 
Tryck [2] eller stega ner till Static IP med [▼] piltangenten och tryck [ENTER]. Nu 
visar display enligt nedan. 

 
Ange den IP-adress som terminalen skall ha. 
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När hela IP-adressen är ifylld tryck [ENTER] så visar display enligt nedan:  

 
Ange den nätmask som terminalen skall ha. 
 
När hela nätmasken är ifylld tryck [ENTER] så visar display enligt nedan:  

 
Ange adressen till gateway som terminalen skall ha.  
 
När hela adressen för gateway är ifylld tryck [ENTER] så visar display enligt 
nedan:  

 
Här väljs om terminalen skall söka efter iTermserver automatiskt eller om man 
vill ange en fast IP-adress där iTermserver finns installerad. 
 
Tryck [2] eller stega ner till Static server med [▼] piltangenten och tryck [ENTER]. 
Nu visar display enligt nedan. 

 
Ange IP-adressen till datorn som har iTermserver installerad. 
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När hela adressen är ifylld tryck [ENTER] så visar display enligt nedan: 

 
Ange vilken port som skall användas av terminalen vid kommunikation med 
iTermserver. Observera att om port 8080 redan är upptagen av t.ex. Live update 
program så kan inte denna port användas. Ange ett portnummer som är ledigt. 
Man måste även ändra portnummer i konfigurationsfilen 'iTermsrv.ini'. Se mer 
information om detta i handboken för iTerm. 
 
Tryck [ENTER] när porten är ifylld så visar display enligt nedan: 

 
För ökad driftsäkerhet i ett system kan man ange adresser till flera datorer med 
iTerm-server. Finns bara en dator med iTerm-server installerad, ange 0.0.0.0 
som adress på Server 2 så inaktiveras denna funktion i terminalen. Vid detta 
tillfälle spelar det ingen roll vilken port som anges för Server 2. 

 
 
Tryck [ENTER] som visar ,display enligt nedan: 

 
Ange Socket timeout i minuter. Inställning från fabrik (1) rekommenderas. 
 
Tryck [ENTER] som visar ,display enligt nedan: 

 
Ange vilket id som terminal skall ha. 
Normalt behöver denna inställning inte ändras. 
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Tryck [ENTER] som visar ,display enligt nedan: 

 
Ange vilket Application id som terminalen skall ha. Normalt behöver denna 
inställning inte ändras. 
 
Tryck [ENTER] som visar ,display enligt nedan: 

 
Välj On eller Off genom att flytta markören med piltangenterna eller tryck [2] för 
Off. Normalt behöver denna inställning inte ändras. 
 
Tryck [ENTER] som visar ,display enligt nedan: 

 
Här finns möjligheten att välja att spara alla inställningar som är gjorda eller att 
inte spara dessa. Omstart av terminalen kommer att ske i vilket fall. När 
terminalen startar upp har den de nya inställningarna om det valet gjorts. 
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Egna anteckningar 
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