
Panduan Memulai
WM-5000V8



Selamat datang di JWM-Cloud Patrol!
Panduan singkat ini akan membantu Anda mengkonfigurasi semua 
pengaturan dasar yang diperlukan untuk mengatur akun JWM-Patrol Anda 
untuk pertama kalinya dan mempelajari semua langkah yang diperlukan 
untuk mengelola patroli dengan cepat.
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Peluncuran 
http: //www.jwmcloud.net

Memasukkan Nama Perusahaan,Nama pengguna dan Kata Sandi 
pengguna. Kemudian login di software.

Login

Jika Anda ingin membuat Demo menggunakan sistem JWM-Cloud 
Patrol, Anda dapat menghubungi JWMindonesia.com dan dapatkan 
pengguna demo untuk pengujian secara bebas. 

http://www.jwmcloud.net/


Sebelum menggunakan,
unduh driver untuk 
perangkat terlebih 
dahulu dari logo 
pengaturan pop-up 
di pojok kanan atas 
halaman web.
Driver penting untuk 
menghubungkan 
pembaca dengan lancar.

Unduh Driver2
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Instal driver di komputer Anda.

Daftarkan Perangkat

Anda perlu
mendaftarkan
perangkat di perangkat
software cloud terlebih
dahulu. 

Catatan: Jika Anda menemukan intersepsi
perangkat software anti-virus, harap instal
perangkat software.



Klik “Register Device" 
untuk mendaftarkan
perangkat pada perangkat
software cloud.
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Pengaturan 
Perusahaan

Catatan: Silakan klik "Register Device" 
terlebih dahulu dan kemudian 
hubungkan perangkat ke PC 

Anda perlu menambahkan perusahaan baru untuk mengikat
pos pemeriksaan dengan penjaga keamanan.
Klik “Add Company" untuk membuat perusahaan baru.

4 Pengaturan Perusahaan



Dan Anda juga dapat menambahkan anak perusahaan atau 
departemen di bawah perusahaan. 
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Pengaturan Acara

Setelah perangkat membaca tag peristiwa, lalu klik "Baca Read" 
untuk menambahkan peristiwa.

Pengaturan Checkpoint

Setelah pembaca membaca tag checkpoint, klik "Batch Read" 
untuk menambahkan checkpoint lainnya.

6 Pengaturan Acara（Pilihan）



7 Pengaturan Penjaga（Pilihan）

Anda dapat mengubah acara dan menghapus acara di sini.



8 Pengaturan Rencana

Setelah pembaca membaca tag, klik "Batch Read" untuk 
menambahkan satpam.

Anda dapat mengubah satpam dan menghapus satpam di 
sini.



Tetapkan Pembaca: Setelah Anda menetapkan pembaca, 
perangkat ini hanya dapat memantau rencana ini. 

Anda dapat memilih hari istirahat satpam untuk mereka di 
sini.
Dan istirahat khusus untuk penjaga keamanan Anda, seperti 
hari Natal. 



Klik " Report Data Inquiry " untuk menanyakan 
data laporan Anda. Data riwayat akan 
menampilkan semua data Anda.

109 Laporan dan Statistik

Di halaman ini Anda bisa melihat waktu tiba dan 
waktu kelalaian, Anda juga bisa mengekspor laporan.



Klik“Statistic”, Anda dapat melihat semua data Anda 
diurutkan. Dan laporan dan statistik dapat diekspor ke pdf 
dan excel.



1010 Tanya Jawab

1. Perangkat apa yang didukung untuk masuk untuk melihat data?
PC、Telepon genggam、Pad (ponsel dan pad perlu menginstal APP. 

Untuk sistem Android, silakan hubungi manajer penjualan Anda. 
Untuk IOS Anda dapat mengunduh di App Store, cari "Cloud Patrol").

2. Bisakah dua PC masuk ke akun yang sama pada waktu yang 
sama?
Tidak. Satu akun tidak dapat masuk oleh dua PC pada saat yang 

sama, tetapi Anda dapat membuat beberapa operator baru dan 
mengatur izin mereka. 

3. Bagaimana cara membuat operator baru dan mengatur izin 
mereka?
Klik "Pemeliharaan Data" dan "Pengaturan Izin". Klik "Tambahkan 
Peran". Masukkan "Nama Peran" dan klik "Simpan". Pilih Nama 
Peran dan pilih item izin, lalu klik "Simpan Peran".
Klik "Penyiapan Operator" dan "Tambahkan operator". Masukkan 
nama Operator dan Email (opsional). Klik "Simpan". Pilih Operator 
dan klik "Assign Permission", lalu pilih peran di daftar peran.

4. Bagaimana cara mengganti perangkat yang sudah diaktifkan?
Klik "Pemeliharaan Data" dan "Daftar Perangkat", pilih perangkat 

dan klik "Ganti Perangkat".

5. Apakah laporan tersebut dapat diekspor?
Iya. Laporan tersebut dapat diekspor ke Excel dan PDF.

6. Berapa banyak operator yang dapat dibuat kode perusahaan? 
Tidak terbatas.

7. Bagaimana cara mendapatkan APN kartu sim saya?
Hubungi perusahaan kartu sim atau cari di Google.



sales@jwmindonesia.com


