
1. Obsah balení

2. Zapojení čtečky

3. Instalace

4. První spuštění

Do zadní strany čtečky připojte dodaný kabel 
stranou s RJ-45 konektorem.

Z druhé strany připojte kabel do USB portu pokladny 
nebo počítače. V případě, že nemáte volný žádný 
USB port, zakupte USB rozbočovač.

Po úspěšném připojení 2krát zablikají všechny LED 
kontrolky na čtečce a zůstane svítit pouze červená 
kontrolka Power.
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Pro použití čtečky je zapotřebí nainstalovat aplikaci ISIC Check. Instalaci může provést pouze uživatel s oprávněním 
administrátora. 

Stáhněte instalátor z www.isiccheck.cz.

Poklepáním na stažený soubor spusťte instalátor.

Zvolte složku, kam se má aplikace nainstalovat.

Potvrďte instalaci ovladače čtečky.

Vyčkejte na dokončení instalace.
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Po dokončení instalace se automaticky spustí průvodce nastavením aplikace. 

Zvolte požadovaný jazyk aplikace.

Vyplňte přidělené přihlašovací údaje, po kliknutí na 
tlačítko Další dojde k jejich automatické kontrole.

V následujícím okně se zobrazí potvrzení, zda byla 
čtečka detekována. Pokud jste ji ještě nepřipojili, 
učiňte tak nyní a klikněte na tlačítko Znovu vyhledat. 
V případě, že je k počítači připojena více jak jedna čtečka, 
vyberte tu správnou a klikněte na tlačítko Další. 

Zvolte, zda chcete používat dotykovou klávesnici a zda 
se má na ploše zobrazovat ISIC widget pro rychlou verifikaci.

Dokončete průvodce. Funkčnost čtečky můžete následně 
vyzkoušet přiložením testovací karty.
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Testovací karta

USB kabel pro připojení k PCČtečka PCR340-IRB Uživatelská příručka



D ě k u j e m e ,  ž e  j s t e  s e  r o z h o d l i  p r o  I S I C  C h e c k .

6. Ověření průkazů

Nejčastější otázky a odpovědi

Pomoc

Online pomoc a další informace jsou vždy dostupné na:
www.isiccheck.cz

Pokud potřebujete technickou pomoc při nastavení čtečky, kontaktujte prosím:
support@gtsalive.com
226 222 324

S obchodními otázkami se můžete obracet na:
info@isiccheck.cz
226 222 333

Co je to ISIC?
ISIC (International Student Identity Card) je jediný 
celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta 
střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných 
jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz 
vydává již více než 60 let světová organizace ISIC 
Association pod záštitou UNESCO. Kromě průkazu ISIC 
je též možné ověřovat  průkaz ITIC pro pedagogickou 
veřejnost, IYTC pro mládež do 26 let a kartu ALIVE. 

Nemám přihlašovací údaje, kde je mohu získat?
Kontaktujte nás na e-mailu info@isiccheck.cz, rádi Vám 
přihlašovací údaje zašleme.

Kde mohu získat ISIC Check?
Aplikace ISIC Check je k dispozici zdarma ke stažení na 
webu www.isiccheck.cz.

Jaké jsou systémové požadavky?
Aplikace vyžaduje Windows 7 nebo novější a aktivní 
připojení k internetu. 

Zákazník přiložil kartu a nic se nestalo
Pravděpodobně se jedná o nečipovou kartu. Vyvolejte 
ověření ručně jedním ze způsobů popsaných výše a 
zadejte licenční číslo průkazu. 

Na čtečce nesvítí červená LED kontrolka Power
Čtečka pravděpodobně není připojena, zkontrolujte USB 
kabel a případně ji připojte do jiného portu.

Čtečka se hlásí jako odpojená přestože na ní svítí 
červená LED kontrolka Power. 
V případě, že jste například čtečku přepojili do jiného 
USB portu, může být zapotřebí provést opětovnou 
detekci. V sekci “O aplikaci” klikněte na tlačítko “Spustit 
průvodce aplikací”. V kroku Připojení čtečky klikněte na 
tlačítko “Znovu vyhledat” a v případě úspěšné detekce 
dokončete průvodce. 

5. Hlavní okno aplikace

Nápověda k programu

Informace o programu 
včetně možnosti spustit 
znova průvodce aplikací

Nastavení programu
a používaného účtu

Indikátor připojení čtečky
(připojená / odpojená)

Seznam poskytovaných slev 
včetně případných omezení

Tlačítko pro ruční 
ověření průkazu

Historie poskytnutných slev 
s možností dodatečného 
storna slevy

Ověření průkazu lze vyvolat jedním z následujících způsobů:

Přiložením karty ke čtečce.

Kliknutím na ISIC widget na ploše.

Klávesovou zkratkou Alt + I. 

Kliknutím na tlačítko Ověřit průkaz v 
hlavním okně aplikace v sekci Verifikace.

Pravým kliknutím na ikonu programu na hlavním 
panelu a zvolením Ověřit průkaz.

Při ověření se zobrazí přes celou obrazovku dialogové okno 
aplikace, při poskytování slevy se řidťe jeho instrukcemi. 
Aplikace též může vyžadovat zadání hodnoty transakce.


