
Nota de Aplicação

Exemplo de gerenciamento de usuários 
nas IHMs Magelis utilizando como 
acessório leitor biometrico XB5S5B2L2.

Suporte Técnico Brasil

Versão: 1.0



Hardware: Firmware:

Especificações técnicas

HMIGTO4310                      
XB5S5B2L2

Software: Versão:

Suporte Técnico Brasil

Vijeo Designer                6.1 SP1(no minimo)



Compatibilidade
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Esquema de ligação - Configuração

USB
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Esquema de ligação - Aplicação

USB
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Vijeo Designer
●Adicionando o botão biométrico

Uma vez que o modelo da
IHM ja tenha sido definida no
projeto, em IO Manager,
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projeto, em IO Manager,
clique com o botão direito do
mouse e selecione a opção
New Driver.



Vijeo Designer
●Adicionando o botão biométrico

Em seguida, em Manufacturer,
selecione, Schneider Electric
USB Acessories e abaixo,
selecione o leitor biométrico e
clique em OK.
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Vijeo Designer
●Criação dos grupos de usuário
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Em Enviroment, dê um duplo
clique em Security e crie um
Security Group clicando no
botão New Group.



Vijeo Designer
●Criação dos grupos de usuário
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Em Password/Fingerprints,
selecione a opção Fingerprint
para utilizar o leitor Biométrico
para identificação dos
usuários, as demais
configurações devem ser
ajustadas conforme desejado.



Vijeo Designer
●Criação dos usuários - PC
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Conecte o leitor biométrico na
porta USB do PC.



Vijeo Designer

Crie um novo usuário clicando

●Criação dos usuários - PC
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Crie um novo usuário clicando
no botão New User.

Habilite a segurança da IHM,
selecionando Use Security.



Vijeo Designer
●Configuração e cadastro dos usuários - PC

Na janela Create
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Na janela Create
User, digite o nome e
senha desejados para
o usuário, selecione o
grupo de segurança
criado anteriormente e
clique no botão Start
para cadastrar as
digitais.

Cadastre duas digitais
por usuário, inserindo
cada digital três vezes
no leitor.



Vijeo Designer
●Configuração e cadastro dos usuários - PC
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Após o procedimento
anterior, será exibida
uma mensagem
informando que o
cadastro foi realizado
com sucesso Ao
visualizar esta
mensagem clique em
OK.



Vijeo Designer
●Configuração e cadastro dos usuários - IHM
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É possivel inserir ou
remover usuários
diretamente na tela
IHM, vá em Toolchest
e selecione a pasta
Security.



Vijeo Designer
●Configuração e cadastro dos usuários - IHM
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Dentro do Toolchest,
selecione o objeto
UserManager e
arraste-o para a tela
desejada.



Vijeo Designer
●Configuração e cadastro dos usuários – IHM

Uma vez que o leitor
biométrico esteja
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biométrico esteja
conectado a IHM, é
possivel gerenciar os
usuários da IHM,
processo semelhante
ao que é feito quando
cadastrado
diretamente pelo PC.



Vijeo Designer
●Carregando o programa
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Ao efetuar o download da aplicação para IHM, uma tela será exibida,
marque a caixa de diálogo Delete all Run-Time Data e clique em Yes. Este
procedimento irá atualizar todas as modificações de segurança de acordo
com a configuração do projeto. (Security Settings e apagará os usuários
inseridos diretamente na IHM (pag 14), sendo necessário recadastra-los
novamente. Após o download conecte o leitor biométrico na porta USB da
IHM.



Vijeo Designer
●Simulando o programa
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É possível utilizar o simulador do Vijeo Designer para
validar as configurações, basta que o leitor biométrico
esteja conectado ao seu PC durante a execução da
simulação.



Avisos Importantes

• Equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e manuseados apenas por 
pessoas qualificadas. 

• Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimentos relacionados 
com a construção, instalação e operação de equipamentos elétricos e recebeu 
treinamento adequado para reconhecer e evitar os perigos envolvidos.

• Nenhuma responsabilidade é assumida pela Schneider Electric por qualquer 
conseqüências decorrentes da utilização deste material.
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conseqüências decorrentes da utilização deste material.

•Todas as  informações contidas neste documento estão corretas de acordo com o 
conhecimento do autor. Esta abordagem foi projetada e testada em condições de 
laboratório. O ambiente pode influenciar o comportamento de dispositivos eletrônicos e, 
portanto, o usuário assume toda a responsabilidade para aplicar as soluções 
apresentadas.

• Este documento está disponível no site http://www.schneider-electric.com


