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Smart Card 
Virtual Keyboard 



Virtual Keyboard – jElib 

• Brak kodu kreskowego na karcie 
• Łatwość użycia 

– wystarczy przyłożenie karty do czytnika 
• Odczytanie identyfikatora użytkownika 

(taki sam, jak wartość kodu kreskowego) 



Virtual Keyboard – jElib 
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Virtual Keyboard 



Virtual Keyboard – możliwości 

• Odczyt identyfikatora użytkownika z jElib 
• Odczyt danych studenta z ELS/ELD 
• Tworzenie użytkownika w systemie 

bibliotecznym 
• Odczyt numeru seryjnego MIFARE 

 
• Rejestracja oprogramowania 



Virtual Keyboard – format danych 

• Odczyt wartości numerycznych dziesiętnie 
i szesnastkowo 

• Wstawianie wartości w aktywnym oknie z 
ENTERem lub bez 

• Kopiowanie danych do schowka 
• Automatyczne wypełnianie pól formularzy 



Virtual Keyboard 



Virtual Keyboard – rozbudowa 

• 3 rodzaje wtyczek 
– źródło danych 

nr seryjny mifare, jElib 
– format 

dziesiętny, szesnastkowy 
– cel 

aktywne okno, schowek, formularz 
 

• Istnieje możliwość udostępnienia interfejsów 



Virtual Keyboard – rozbudowa 



Lista obecności 



Lista obecności 

• Tworzenie listy obecności na spotkaniu 
(np. lista obecności studentów na 
wykładzie) 

• Eksport danych do Excela 
• Łatwość użytkowania – przyłożenie karty 

do czytnika 



Lista obecności 



Lista obecności 

• Dwie bazy danych – lokalna oraz na 
serwerze 

• Do działania nie wymaga połączenia z 
serwerem 

• Aktualizacja danych studentów z SELS 



Lista obecności 

• Możliwość pozostawienia aplikacji bez 
nadzoru 
– pełny ekran 
– własne tło aplikacji 
– zabezpieczenie hasłem (kolejne osoby mogą 

jedynie rejestrować swoje wejścia) 



Portiernia 



Portiernia 

• Na podstawie listy obecności 
• Automatyczny tryb pracy 
• Aktualny stan kluczy 
• Eksport danych do Excela 
• Proste dodawanie nowych kart i tokenów 
• Lista użytkowników z kart wydanych przez 

MCPLS w systemie SCMS 



Portiernia 



Portiernia 



Pomysły 

• Rejestr odwiedzających 
– na podstawie listy obecności 
– rejestrowanie osób odwiedzających DSy 
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