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1 Introducere

Cititorul de carduri ACS ACR83 este unul dintre cele mai vândute cititoare pentru cardul de sănătate.

Venim  în  întâmpinarea  utilizatorilor  cu  un  mic  ghid  de  instalare  al  cititorului  precum   i  cu  informa ii
generale despre cerin ele de sistem necesare bunei func ionări a cititorului ACS ACR83.
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2 Cerin e minime

Cerin e minime ale sistemului de calcul

Frecven a minimă a procesorului de 800 MHz;
Memorie RAM minim 128 MB;
Memorie stocare minim 600 MB liber pe HDD;
Microsoft Windows XP - 32 bi i, Windows XP - 64 bi i, Windows Vista - 32 bi i, Windows Vista - 64 bi i,
Windows 7 - 32 bi i, Windows 7 - 64 bi i, Windows 8, Windows 8.1;
Un port USB liber.



Instalare driver 

III



Manual de instalare ACS ACR838

© 2003 - 2014 Rosistem

3 Instalare driver

Descarcati  fi ierul  zip  care  con ine  driverul  de  aici  (http://www.rosistem.com/files/
ACS_Unified_PCSC_Driver_Installer_bin-4.0.5.0-20141030_all.zip)  i dezarhivati con inutul.

Din folderul în care a i realizat  dezarhivarea,  lansa i setup.exe  i  pe ecran se va afisa imaginea  de  mai
jos.

Selecta i limba pe care o dori i  i apăsa i OK.

Se afi ează utilitarul de instalare. Apăsa i Următorul/Next pentru a continua instalarea.

Pentru a selecta folderul în care dori i să păstra i fi ierele de instalare apăsa i pe Modificare/Browse.

Instalarea ACS Unified PC/SC Driver 4.0.0.4 se face ini ial  în  folderul  C:\Program  Files\Advanced  Card
Systems  Ltd\ACS\ACS  Unified  PCSC  Driver  4.0.0.4\  unde  C  este  drive-ul  local  unde  s-a  instalat
sistemul  de  operare  Windows.  Vă  recomandăm  să  nu  schimba i  această  loca ie   i  să  continua i
apăsând butonul Următorul/Next.

http://www.rosistem.com/files/ACS_Unified_PCSC_Driver_Installer_bin-4.0.5.0-20141030_all.zip
http://www.rosistem.com/files/ACS_Unified_PCSC_Driver_Installer_bin-4.0.5.0-20141030_all.zip
http://www.rosistem.com/files/ACS_Unified_PCSC_Driver_Installer_bin-4.0.5.0-20141030_all.zip
http://www.rosistem.com/files/ACS_Unified_PCSC_Driver_Installer_bin-4.0.5.0-20141030_all.zip
http://www.rosistem.com/files/ACS_Unified_PCSC_Driver_Installer_bin-4.0.5.0-20141030_all.zip
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Apăsa i Instalare/Install pentru a începe instalarea.

A tepta i finalizarea procedurii de instalare.
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Odată finalizată instalarea, apăsa i Terminare/Finish pentru a părăsi utilitarul de instalare.
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4 Cum se conectează la PC

Cititorul de carduri de sănătate ACS ACR83 se conectează doar după instalarea driverelor.

Echipamentul se conectează prin introducerea cablului USB în orice port USB liber.
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5 Verificarea corectitudinii instalării

Descărca i  utilitarul  QuickView  de  aici  (http://www.rosistem.com/files/TOL-QuickView.zip).  Dezarhiva i
con inutul fi ierului descărcat.

Lansa i QuickView.exe  i apoi apăsa i butonul Initialize, aflat în partea din dreapta a panoului.

Introduce i cititorul în portul USB, apăsa i butonul Reset, apoi butonul Initialize.

Din coloana din stânga extinde i PC/SC Readers, apoi extinde i Connected.

Căuta i cititorul pe care dori i să îl verifica i  i face i click pe acesta.

În panoul din dreapta vor fi afi ate caracteristicile acestuia  i în ultimul rând vi se va raporta prezen a sau
absen a cardului din cititor.  În  cazul  detectării  prezen ei  cardului  în  cititor  se  va  afi a  mesajul  Card  is
detected on reader.

Testul poate fi efectuat cu orice card pe care îl ave i la dispozi ie. În cazul în care cititorul nu vede cardul,
problemele pot  fi  datorate programului cu care vă conecta i  în  sistemul  cardului  de  sănătate  sau  chiar
cardului.  În acest  caz,  vă rugăm să luati legătura cu producătorul programului prin care  vă  conecta i  în
sistemul cardului de sănătate sau cu furnizorul cardului.

http://www.rosistem.com/files/TOL-QuickView.zip
http://www.rosistem.com/files/TOL-QuickView.zip
http://www.rosistem.com/files/TOL-QuickView.zip
http://www.rosistem.com/files/TOL-QuickView.zip
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