
Adgangskontrol
Aliro-systemet

Installationsvejledning
MP1.15

Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Product Line Access Control



Data og design kanændresuden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed.
© 2015 Copyright Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Vi forbeholder osalle rettigheder til dette dokument og dets indhold. Ved at acceptere dokumentet anerkender modtageren disse rettigheder og
forpligter sig til ikke at offentliggøre dokumentet eller dets emne i sin helhed eller delvist eller at stille dem til rådighed for tredjemand uden for-
udgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra oseller at bruge det til andre formål end det, der var gældende, da det blev leveret til denne.

Dokumentnr.: A-100247-5



Indholdsfortegnelse

1 Om dette dokument 4
1.1 Beslægtede dokumenter 4

2 Oversigt over systemet 5
2.1 Kom godt i gang 6
2.2 Systemkrav 8
2.3 Systemkapaciteter 9

3 Aliro komponenter 10
3.1 Læsere 10
3.1.1 Ledningsføring af OSDP-læsere til AP 10
3.1.2 Ledningsføring af 500-serien af Clock-Data-læsere til AP 11
3.1.3 Ledningsføring af Clock-Data-læsere til AP 12
3.1.4 Ledningsføring af Wiegand-læsere til AP 13

3.2 AP-controller 14
3.2.1 Montering af AP´et 14

3.3 Opsætning af AP 15
3.3.1 Nulstilling af AP´et til fabriksindstillinger 16

3.4 Kommunikationsindstillinger for AP 17
3.5 Programindstillinger for AP 19
3.5.1 Indgange 19
3.5.2 Udgange 20
3.5.2.1 Relæudgange 20
3.5.2.2 Open Collector-udgange 20

4 Strømforsyning 21
4.1 Central DC-strømforsyning 22
4.2 Lokal DC strømforsyning 24

5 Kabler 25
6 Netværksindstillinger 26
7 Aliro Software 28

7.1 Forudsætninger 28
7.2 Installering af en SQL-server 28
7.3 Installering af softwaren 29
7.4 Selvsignerede certifikater 31
7.5 Opgradering af softwaren 33
7.6 Afinstallering af softwaren 33

8 Adgang til brugergrænsefladen 34



1   Om dette dokument

1 Om dette dokument
Dette dokument beskriver planlægningen og installationen af adgangskontrolsystemet
Aliro og indeholder information om adgangskontrolsystemets strømforsyning, kabler
og kapaciteter. Det beskriver også fremgangsmåden for forberedelse af det påkræ-
vede softwaremiljø, hvordan Aliro softwaren skal installeres, samt hvordan systemet
skal startes. Yderligere indstillinger kan redigeres ved hjælp af brugergrænsefladen,
som indeholder en online-hjælp til hver funktion.

1.1 Beslægtede dokumenter
Adgangskontrolsystemet Aliro omfatter Access Points (AP), kortlæsere og software.
Følgende dokumenter er relateret til adgangskontrolsystemet Aliro:

Komponent Dokument Beskriver

AP AP01P AP01PAliro
AccessPoint, 1 dør

Installationsmanual som beskriver instal-
lationen af APControlleren
hardware-enhed

AP AP01P Datablad for AP Tekniske data for AP

Kortlæsere
VRxxS-MF

Illustreret
vejledning for læser

Illustreret vejledning for montering af
kortlæseren

Kortlæser
VRxxS-MF

Illustreret
for læser

Installationsmanual for montering og til-
slutning af kortlæseren, inklusive til-
slutning til systemer

Kortlæser
VRxxS-MF Datablad for læser Tekniske data for kortlæsere

Aliro Online-hjælp og PDF

Forklaring af alle softwarerelaterede
emner såsom brugerrettigheder, kort,
adgangsskemaer og hændelseslog.
Endvidere hvordan Aliro komponenter
kan redigeres ved hjælp af bruger-
grænsefladen. PDF-filen er en udskriv-
ningsvenlig
version, som er baseret på online-hjæl-
pen.

Aliro Datablad Tekniske data for Aliro
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2   Oversigt over systemet

2 Oversigt over systemet
Adgangskontrolsystemet Aliro understøtter både hardware og software. Hardwaren
såsom læsere og AP´ere, er tilsluttet softwareapplikationen via et netværk. Appli-
kationsserveren er tilgængelig via internettet og de fleste hardwareindstillinger kan redi-
geres i brugergrænsefladen. Aliro softwarens forskellige komponenter installeres alle
på samme tid. En webserver, SQL server og en applikationsserver er inkluderet i instal-
lationen. Den computer, som softwaren er installeret på, fungerer som en server. Man
kan få adgang til softwareapplikationen fra en hvilken som helst computer og smartp-
hone-app, forudsat at de har internetadgang. Softwareapplikationen er beskyttet ved
hjælp af et brugernavn og en adgangskode. AP´erne er tilsluttet via LAN eller en lokal
busforbindelse, som f.eks. RS485.
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2   Oversigt over systemet

2.1 Kom godt i gang
Adgangskontrolsystemet Aliro omfatter en række komponenter:

Læsere - Muliggør interaktionenmed adgangs-
kontrolsystemet. Læserne er tilsluttet AP´erne.

AP´ere - Kommunikerer med Aliro softwaren via ether-
net, LAN eller RS485. Et AP styrer op til fire læsere.

Smartphone - - Aliro app´en er tilgængelig i
App Store og Android market.

Netværkstindstillinger – Aliro systemet bruger ether-
net til at kommunikeremed AP´erne. Stan-

dardindstillingen er DHCP, men indstillingen kan
ændres til at køremed andre parametre. AP´erne hånd-
terer også RS485. I dette tilfælde fungerer et AP som
overordnet AP, som er tilsluttet underordnede AP´ere.
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2   Oversigt over systemet

Strømforsyning - Adgangskontrolsystem kan forsynes
med strøm fra en central eller en lokal strømforsyning.

Installation af software - - Når komponenterne er sat
op og tilsluttet, gør softwaren det muligt for systemet at
blive anvendt og redigeret efter personlige præferencer.
De fleste komponenter kan redigeres ved hjælp af

softwaren.

Applikationssoftware - Softwaren er installeret på en
server. Brugergrænsefladen er tilgængelig via inter-
nettet, enten fra servercomputeren eller via en hvilken
som helst computer med internetadgang samt en

smartphonemed Aliro app´en.
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2   Oversigt over systemet

2.2 Systemkrav
Adgangskontrolsystemet Aliro kræver følgende:

Systemkrav
Systemkrav til vært-
scomputer

Processor

Hukommelse

Minimumskrav Anbefalet til op til
25 døre

Anbefalet til op til
100 døre

Anbefalet til over
100 døre

Intel® Core™ i3
med 1,8 GHzeller til-
svarende

Intel® Core™ i5
med 2,6 GHz
eller tilsvarende

Intel® Core™ i7
med 2,6 GHz
med 4 kerner
eller tilsvarende

Intel® Core™ i7
med 3,4 GHzmed
6 kerner, Intel®
Xenon® eller til-
svarende

4GB 8GB* 8GB* 16GB*

*Bemærk: Til 32-bit operativsystemer bruges kun 4GBhukommelse.

Krav til vært-
scomputer

Microsoft .NET Framework, seneste version
Microsoft Silverlight, seneste version
Microsoft SQL Server (2008/2012).
Aliro registrerer og installerer automatisk efter behov.

Bemærk: For adgangskontrolsystemer, som understøtter flere end 100 AP'er,
eller i adgangskontrolsystemer, hvor den samlede hukommelse overstiger 10
GB, anbefales serverensoperativsystem. Det anbefalesat installere en SQL-
server, som kan lagre flere data end SQLExpress serveren.

Systemkrav til kli-
entcomputer

Processor 1,4 GHz
2GBRAM
Min. understøttet skærmopløsning 1366x768
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2   Oversigt over systemet

2.3 Systemkapaciteter
Adgangskontrolsystemet Aliro understøtter følgende:

Systemkapaciteter
Operativsystemer Windows7 SP1 32-bit, understøtter maks. 4 GBhukommelse

Windows7 SP1 64-bit
Windows8.1 32-bit, understøtter maks. 4 GBhukommelse
Windows8.1 64 bit
WindowsServer 2008 SP2 (eller senere)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (eller senere)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Webbrowser
Windows

Internet Explorer, minimum version 10 (eller senere)
Mozilla Firefox, minimum version 1.15 (eller senere)
Bemærk, at webbrowseren for Windows8 kun understøttes i desktop-
modus.

APs Ethernet (IPv4) og RS485

Kortlæsere
pr. AP

4

Brugere 10.000

Kort 100.000

Døre 512

Adgangsskemaer 1000

Sikkerhedsundtagelser 100

Adgangsgrupper pr.
bruger

10

Områder Ingen begrænsning

Hændelseslog 80.000 offline-hændelser lagret i AP
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3   Aliro komponenter

3 Aliro komponenter

3.1 Læsere
VRxxS-MF er en serie af eksklusivt designede kortlæsere, som anbefales meget til
adgangskontrolsystemet Aliro. VRxxS-MF serien af læsere kan også køre påOSDP-
protokollen. Adgangskontrolsystemet Aliro understøtter også læseremedWiegand-
eller Clock-Data-protokol.

Fra enhe-
den Til enheden Kabeltype Maks. længde (m)

AP

Læser
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+).
Parsnoet kabelmed skærm
(2 par + skærm), f.eks. Belden 9502

100m, hvis kablet er mindst
0,25mm 2

Læser
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Anbefalet kabel:
Parsnoet kabelmed skærm
(3 par + skærm), f. eks. Belden 9503,
også til to LED´ers ledningsføring.

30m

Læser
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Anbefalet kabel:
Parsnoet kabelmed skærm
(3 par + skærm), f. eks. Belden 9503,
også til to LED´ers ledningsføring.

30m

3.1.1 Ledningsføring af OSDP-læsere til AP
Styring af LED- og lydgiver sker i en OSDP-læser ligesom i VRxxS-MF via protokollen
(bussen) uden behov for ekstra kommunikationsledninger.

Tegningen herunder viser, hvordan de to læsere er forbundet.
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3   Aliro komponenter

3.1.2 Ledningsføring af 500-serien af Clock-Data-læsere til AP
Ledningsføring af 500-serien af Clock-Data-læsere til AP kræver normalt, at AP-
udgangene bruges til styring af LED'erne. Bemærk, at der findes to varianter af disse
læsere, men at ledningsføringen er den samme.

l Cotag kortlæsningsteknologi

l EM 4102 kortlæsningsteknologi (findes ikke i en HF500)

Kommunikationssignalerne Clock og Data er forbundet til de relevante A- og B-ter-
minaler i AP'ets læserindgange. (A til D0 ogB til D1.)

Bemærk også, at EOL-jumperne til læsergrænsefladerne skal være indstillet påOFF
(Fra).

AP-jumperenPower Reader 1&2 er som standard indstillet til Vin, hvilket er korrekt
til disse læsere, hvis AP-strømforsyningsindgangen er 12 V-24 V DC.

To læsere

Tegningen viser, hvordan to Clock-Data-læsere er forbundet med AP'et. Hvis der kun
bruges én læser, er ledningsføringen den samme (men naturligvis uden den anden
læser).

Vi styrer de røde og grønne LED'er via udgangeneOUT1 - OUT2 i AP'et. Disse skal
være hardwaremappet i Aliro-softwaren. Det hedder i øjeblikket "Wiegand - rød" og
"Wiegand - grøn".

UdgangeneOUT3 ogOUT4 kan evt. bruges til en lydgiver og enhver anden LED.
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3   Aliro komponenter

3.1.3 Ledningsføring af Clock-Data-læsere til AP
Ledningsføring af Clock-Data-læsere til AP kræver normalt, at AP-udgangene anven-
des til styring af LED'erne.

Kommunikationssignalerne Clock-Data er forbundet til de relevanteA- og B-terminaler
på AP's læser-indgange. (Clock til A ogData til B)

Bemærk ogsa, at EOL-jumperne til læserindgangen skal være indstillet på for the R
OFF (Fra). JumperenPower Reader 1&2 på AP'et skal også være anbragt korrekt.
Kontrollér læsernes specifikation for spænding, og sæt jumperen på enten Vin (stan-
dard - samme spænding som der kommer ind på tilgangen til AP) eller 12V.

To læsere

Tegningen viser, hvordan to Clock-Data-læsere er forbundet med AP'et. Hvis der kun
bruges én læser, er ledningsføringen den samme (men naturligvis uden den anden
læser).

Vi styrer de røde og grønne LED'er via udgangeneOUT1 - OUT2 i AP'et. Disse skal
være hardwaremappet i Aliro-softwaren. Det hedder i øjeblikket "Wiegand - rød" og
"Wiegand - grøn".

UdgangeneOUT3 ogOUT4 kan evt. bruges til en lydgiver og enhver anden LED.
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3   Aliro komponenter

3.1.4 Ledningsføring af Wiegand-læsere til AP
Ledningsføring af Wiegand-læsere til AP kræver normalt, at AP-udgangene anvendes
til kontrol af LED'erne.

Kommunikationssignalerne D0 og D1 er forbundet til de relevante A- og B-terminaler i
AP's læserindgange. (D0 til A ogD1 til B). Prøv at ombytte D0 og D1, hvis læseren
ikke fungerer. Visse læsere har ombyttede tilslutninger.

Bemærk også, at EOL-jumperne til læsergrænsefladerne skal være indstillet påOFF
(Fra). JumperenPower Reader 1&2 på AP'et skal også være anbragt korrekt. Kon-
trollér læsernes specifikation for spænding, og sæt jumperen på enten Vin (standard -
samme spænding som der kommer ind på tilgangen til AP) eller 12V.

To læsere

Tegningen viser, hvordan toWiegand-læsere er forbundet med AP. Hvis der kun
bruges én læser, er ledningsføringen den samme (men naturligvis uden den anden
læser).

Vi styrer de røde og grønne LED'er via udgangeneOUT1 - OUT2 i AP'et. Disse skal
være hardwaremappet i Aliro-softwaren. Det hedder i øjeblikket "Wiegand - rød" og
"Wiegand - grøn".

UdgangeneOUT3 ogOUT4 kan evt. bruges til en lydgiver og enhver anden LED.
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3   Aliro komponenter

3.2 AP-controller
AP´et bruges til at styre endørsmiljøer, som udgør del af et Aliro adgangs-
kontrolsystem. Det kan konfigureres fra Aliro brugergrænsefladen via ethernet eller en
kombination af ethernet og RS485 samt via den indbyggede AP-webserver ved hjælp
af USB-porten. AP´et uploader også eventuelle hændelser til serveren.

AP´et tilbyder styring af læsere og ind- og udgangsfunktionalitet.

3.2.1 Montering af AP´et
Tag venligst hensyn til følgende vedmontering af AP´et:

Sikkert område

AP'et bør monteres i det sikre område (modsat side af døren hvor kortlæseren sidder).

Hus

Husets mekaniske design giver mulighed for en solid montering. Der er fire mon-
teringshuller til at montere huset på en væg. Husk at sørge for tilstrækkelig plads
omkring huset for at sikre nem demontering af låget.

Fastgørelse af kablet

For at gøremonteringenmodstandsdygtig over for f.eks. stød og vibrationer, er det vig-
tigt, at kablet fastgøres korrekt. På huset er der nogle steder, hvor kabelbindere kan
anvendes. Se pos. 1 i illustrationen nedenfor.
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3   Aliro komponenter

3.3 Opsætning af AP
AP´ets design og funktionalitet muliggør meget nem opsætning og brug. De grund-
læggende indstillinger kan konfigureres på tomåder:

1. I samme lokalnet (LAN)

1. I samme lokalnet (LAN)

2. Uden for lokalnettet (LAN)

AP´et skal konfigureres lokalt med parametrene for kommunikationmed Aliro pc´en.
Gør følgende:

1. Start AP´et.

2. Slut et USB-kabel fra den pc, som installationsprogrammet er installeret på, til
USB-B konnektoren.

3. Installer USB-driveren fra software-dvd´en eller viaWindows Opdatering for at
oprette en Ethernet over USB-tilslutning. Hvis Windows Opdatering bruges, skal
du kontrollere, om driverinstallation er tilladt.

4. Start webbrowseren på pc´en, og gå til IP-adressen 192.168.250.1.

5. Indtast brugernavnet "admin"og adgangskoden "spirit" i AP´et web-
grænseflade.

6. Der vises et vinduemed indstillingerne for AP´et. Bemærk, at alle AP´ere på
samme lokalnet er anført, og at du skal vælge én enhed.

7. Konfigurér IP-indstillingerne og adressen på værten til Aliro serveren. Brug
ikke 192.168.250.0/24. Den er reserveret til intern USB-kommunikation.

8. Nu skal AP´et kunne kommunikeremed Aliro softwaren.

Samtlige systemindstillinger kan angives på den pc, som Aliro softwaren er installeret
på. Se installationsmanualen for AP´et for mere information. Hvis en læser er tilsluttet
AP´et og systemindstillingerne er konfigureret, kan funktionerne verificeres ved hjælp
af et kort eller en etiket.
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3   Aliro komponenter

3.3.1 Nulstilling af AP´et til fabriksindstillinger
AP´et er forsynet med en reset-knap, som kan bruges, når hardwaren skal nulstilles.
Det kan gøres uden at slukke for AP´et.

Gør følgende:

1. Tag AP´ets låg af. Vær forsigtig, når du gør det og strømmen ikke er afbrudt.

2. Find "Factory Settings" (fabriksindstillinger) på etiketten.

3. Tryk med en spids genstand, som ikke er af metal, på reset-knappen i fem sekun-
der.

4. En lang summetone på ca. fem sekunder, angiver, at AP´et bliver nulstillet til fabrik-
sindstillingerne. Når den slippes før eller under den lange summetone, afbrydes
nulstillingen til fabriksindstillingerne. For at nulstille AP´et til fabriksindstillingerne,
skal du sørge for at trykke på knappen "Factory Settings", til summetonen stopper.

5. Det tager ca. fem sekunder at stoppe summetonen og otte sekunder for at slukke
LED´erne. Nu er AP´et nulstillet til fabriksindstillingerne.

Hvis AP´et ikke starter, stoppes hverken summetonen eller slukkes LED´erne.
Bemærk, at der herved angives, at AP´et har mistet forbindelsen til værten. Opsæt
AP´et som beskrevet tidligere. "Opsætning af AP" På forrige side for nærmere
oplysninger.

Husk, at når låget er fjernet, fungerer sabotagekontakten i overensstemmelsemed
indstillingerne. Dette kan aktivere lydgiveren.
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3   Aliro komponenter

3.4 Kommunikationsindstillinger for AP
I tilfælde, hvor Aliro softwaren ikke kan finde AP´et, skal den person, der installerer
softwaren, opsætte parametrene for IP-adressering direkte ved hjælp af en USB-for-
bindelse. "Opsætning af AP" På side 15 for nærmere oplysninger om kom-
munikationenmedUSB via Ethernet. Når AP´et har etableret kommunikationmed
Aliro softwaren, vises der en liste over enheder med alle de enheder, der er fundet på
lokalnetværket (LAN).

Følgende parametre gælder:

Fanen Generelt

Parametre (kun eksempler) Bemærkning

Information om enheden

Hardwareversion 1.1 Kan ikke redigeres

Softwareversion 1.0.0.866 Kan ikke redigeres

Serienummer 9000129 Kan ikke redigeres

Enhedsindstillinger

Enhedsnavn MyAccessPoint Kan redigeres

Synlig Ja/Nej

Vælges ved at markere afkrydsnings-
feltet. Hvis der er sat kryds i feltet -
dette AP er synlig i Aliro softwaren. Det
er også tilfældet, hvis der anvendes
flere Aliro systemer i samme netværk.

Fanen Netværk

Parametre (kun eksempler) Bemærkning

IP-indstillinger

DHCP Ja/Nej Vælges ved at markere afkrydsnings-
feltet.

IP 10.1.11.128 Kan redigeres - hvis ikke DHCPer
valgt

Netmaske 255.255.248.0 Kan redigeres - hvis ikke DHCPer
valgt

Gateway 10.1.11.249 Kan redigeres - hvis ikke DHCPer
valgt

DNS 1 10.1.11.201 Kan redigeres - hvis ikke DHCPer
valgt

DNS 2 Kan redigeres - hvis ikke DHCPer
valgt

Anvend Anvend på aktuel enhed Knap kommando

Anvend på alle
enheder Anvend på alle anførte enheder Knap kommando - hvisDHCPer valgt
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3   Aliro komponenter

Fanen Proxy

Parametre (kun eksempler) Bemærkning

Indstillinger for proxy

Brug net-
værksproxy Ja/Nej Vælges ved at markere afkrydsnings-

feltet.

Proxyserver F. eks. IP-adresse eller
computernavn Kan redigeres - hvis proxyer valgt

Proxyport 0 Kan redigeres - hvis proxyer valgt

Proxy brugernavn MyUserName Kan redigeres - hvis proxyer valgt

Proxy adgangs-
kode MyPassword Kan redigeres - hvis proxyer valgt

Anvend Anvend på aktuel enhed Knap kommando

Anvend på alle
enheder Anvend på alle anførte enheder Knap kommando

Fanen Kommunikation

Indstillinger for vært-
skommunikation Parametre (kun eksempler) Bemærkning

Værtsadresse Ja/Nej Kan redigeres

Slutpunkt /access Kan redigeres

Anvend Anvend på aktuel enhed Knap kommando

Anvend på alle enhe-
der Anvend på alle anførte enheder Knap kommando
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3   Aliro komponenter

3.5 Programindstillinger for AP
Når AP´et nulstilles til fabriksindstillingerne, har det nogle standardindstillinger, der nor-
malt passer til denmest almindelige anvendelse i et dørmiljø. Det betyder, at opsæt-
ningen og ibrugtagningen er meget ligetil og at AP´et er forberedt til styring af en lås og
brug af et ud-tryk (knap for ud-passage). Men det er altid muligt at ændre stan-
dardindstillingerne i brugergrænsefladen og downloade indstillingerne til AP´et.

Hardwaretilslutninger

AP´et har indgangs- og udgangsterminalblokke til tilslutning af eksternt udstyr. Den
medfølgende AP installationsmanual beskriver disse ind-/udganges layout, men det er
vigtigt at overveje, hvordan disse ind- og udgange skal anvendes og tilsluttes. Der er
to relæudgange og fire Open Collector-udgange samt fire indgange.

Softwaredefineret med indstillinger for standardfunktioner

Aliro brugergrænsefladen giver mulighed for at ændre ind- og udgangenes funk-
tionalitet. Men der anvendes en standardindstilling, når hardwaren i AP´et nulstilles;
det er fabriksindstillingen.

Indstillinger for valgfrie funktioner

Aliro brugermanualen og/eller online-hælpen forklarer demuligheder, som er til-
gængelige for hver af disse ind- og udgange.

Eksempel: Hvis standardindstillingerne for et AP skal bruge to af de Open Collector-
udgange for advarsel og alarm. Hvis enWiegand læser, som kræver, at de fire Open
Collector-udgange er defineret somWiegand summer, Wiegand grøn,Wiegand rød og
Wiegand gul LED skal tilsluttes, kan disseændres let ved hjælp af softwaren.

3.5.1 Indgange
Følgende indgange er tilgængelige:

Konnektor Funktion
Indgang 1 Standard indstillet til Ud-Tryk
Indgang 2 <ikke prækonfigureret>

Indgang 3 Standard indstillet til Dørkontakt
Indgang 4 <ikke prækonfigureret>
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3.5.2 Udgange
To typer af udgange er tilgængelige - relæ-udgange ogOpen Collector-udgange.

3.5.2.1 Relæudgange
De to relæudgange har som standard følgende funktioner:

Konnektor Funktion
Relæudgang 1 Potentialefri NC-COM-NO. Bistabil funktion.

Relæudgang 2 Potentialefri NC-COM-NO. Monostabil funktion.
Standardfunktionen er Lås.

3.5.2.2 Open Collector-udgange
De fire udgange har som standard følgende funktioner:

Konnektor Funktion
Udgang 1 Standardfunktionen erAdvarsel - Dør holdes åben
Udgang 2 <ikke prækonfigureret>

Udgang 3 Standardfunktionen erDøralarm - Dør for lang tid åben
Udgang 4 <ikke prækonfigureret>

Ledningsføring, når spæn-
ding fra AP´et bruges

RL = Resistive belastninger som
relæer og lydgivere.

Ledningsføring, når ekstern
spænding bruges

RL = Resistive belastninger som
relæer og lydgivere.
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4 Strømforsyning
Strømforsyningen er en vigtig del af et adgangskontrolsystem og strømmen kan til-
føres påmange forskelligemåder, afhængigt af anvendelsesmiljøet. Både 12 VDC og
24 VDC er understøttet. Tag venligst hensyn til følgende, når strømforsyningen plan-
lægges:

l Der skal tages hensyn til kabelafstande og områder samt enhedernes strøm-
forbrug.

l Strømforsyningsenhederne skal være af samme type.

Strømsvigt

Bemærk, at AP´et har et litiumbatteri, som, når det er installeret, bevarer dataene i til-
fælde af et strømsvigt. Aliro adgangskontrolsystemet understøtter en strøms-
vigtsfunktion. Sædvanligvis er strømforsyninger forsynet med batteri-backup, og
afgiver et signal, som kan tilsluttes et AP med en indgang, som er defineret som ind-
gang for et strømsvigt.

Strømforsyning til læsere

Vær opmærksom, når du tilslutter læsere til AP´et. Den samlede effekt kan ikke over-
stige 500mA ved 24 VDC eller 200mA ved 12 VDC. En elektronisk sikring springer,
når den samlede strøm, som tilføres de to læser interfaces, overstiger 700mA.

Selv hvis kommunikationssoftwaren kan håndtere op til fire læsere på hvert AP, skal
der være tilstrækkelig strøm tilgængelig. Hvis der anvendes flere end to læsere, anbe-
fales det at bruge 24 V.

Bemærk også, at standardindstillingen Vin for AP´ets koblingskabel på strøm-
udgangen kun indstilles på 12 V, hvis der er et særligt behov for en 12 V udgang (i et 24
V miljø). I et almindeligt 12 V miljø skal jumperen stadig være i positionen Vin.

Den relevante strømforsyning

Sørg for, at strømforsyningen er stabil og inden for enhedens mærkespænding.
Anvend en nødstrømsforsyning (UPS) for at sikre en kontinuerlig funktion af enheden i
tilfælde af spændingsfald i strømnettet.
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4.1 Central DC-strømforsyning
Centralt placerede strømforsyninger anvendes ofte til at strømforsyne et adgangs-
kontrolsystem. Fordele ved centralt placerede strømforsyninger er blandt andet:

l Reservestrømforsyning til låse, når netspændingen falder.

l Der skal installeres færre enheder.

l Det er lettere at udvide systemet (hvis der er tilstrækkelig margen fra begyn-
delsen).

Central strømforsyning med overordnet AP tilsluttet ethernet

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan en central placeret strømforsyning kan
anvendes, når det overordnede AP er tilsluttet ethernet:

Princippet er som følger:

l Det AP, der er tilsluttet ethernet, er det overordnede AP, alle andre AP´ere er sla-
ver.

l AP´erne kommunikerer med hinanden via RS485. Alle plus (+) kabler er tilsluttet
til hinanden.

l Alle minus (-) kabler er tilsluttet til hinanden.

Konnektorerne, her vist forstørret fra ovenstående billede, viser, at konnektorerne er til-
sluttet på følgendemåde:

l Konnektor 1A på det overordnede AP, er tilsluttet slave AP´erne 2A.

l Konnektor 1B på det overordnede AP, er tilsluttet slave AP´erne 2B.

l Konnektorafskærmning (S) på det overordnede AP, er tilsluttet kon-
nektorafskærmningen (S) på slave AP´erne.

l Kablerne er afskærmede.
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Central strømforsyning med AP´ere tilsluttet ethernet via en router

AP´erne kan også have central strømforsyning og kan være tilsluttet ethernet via en
router:

Illustrationen viser situationen, hvor:

l Alle plus (+) kabler er tilsluttet til hinanden.

l Alle minus (-) kabler er tilsluttet til hinanden.

l Alle afskærmede (S) kabler er tilsluttet til hinanden.
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4.2 Lokal DC strømforsyning
Lokale strømforsyninger anvendes ofte til at strømforsyne et adgangskontrolsystem.
Kontrollér, at:

l Strømforsyningsenhederne har en stabil udgangsspænding. Selv når Aliro kom-
ponenterne er tolerante over for spændingsudsving, kan låsene væremere føl-
somme.

l Brug strømkabler med et tilstrækkeligt ledningstværsnit - især hvis der er tale om
lange afstande.

Lokal strømforsyning for AP´ere

Illustrationen viser et eksempel på et overordnet AP, som er tilsluttet ethernet. Slave
AP´erne kommunikerer med hinanden via RS485. Alle AP´ere har lokal strøm-
forsyning.

Konnektorerne, som her vises et forstørret udsnit fra ovenstående billede af, viser, at
konnektorerne er tilsluttet på følgendemåde:

l Konnektor 1A på det overordnede AP, er tilsluttet slave AP´erne 2A.

l Konnektor 1B på det overordnede AP, er tilsluttet slave AP´erne 2B.

l Konnektorafskærmning (S) på det overordnede AP, er tilsluttet kon-
nektorafskærmningen (S) på slave AP´erne.

l Kablerne er skærmede.
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5 Kabler
Der er flere kommunikationsniveauer i et Aliro system, der kræver kabler:

l Fra computer og serveren til AP´er

l Mellem AP´ere

l Fra AP´et til læsere

l Fra pc´ens USB-port til AP´ets USB-port

Tabellen nedenfor viser anbefalede kabeltyper og -længder.

Fra enheden Til enheden Kabeltype Maks. længde (m)

Computer /
server AP

Netværk
Cat-5 kabel, 10/100Mbit.
Hvis du er i tvivl - kontakt den IT-
ansvarlige.

Afhænger af netværks-
strukturen, normalt
100m til router/switch/hub.

AP AP

RS485:
Den globale busmellem AP´erne.
Specificeret kabel: Parsnoet kabel
med skærm (1 par + skærm),
f.eks. Belden 9502.
ELLER
Kombi 2-hf100 eller 2010-2-hf100
(tilpasset kabel bestående af kom-
munikations- og strømkabel i ét
kabel).

1200m

AP

Læser
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+).
Parsnoet kabelmed skærm
(2 par + skærm), f.eks. Belden
9502

100m, hvis kablet er mindst
0,25mm 2

Læser
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Anbefalet kabel:
Parsnoet kabelmed skærm
(2 par + skærm), f.eks. Belden
9502

30m

Læser
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Anbefalet kabel:
Parsnoet kabelmed skærm
(2 par + skærm), f.eks. Belden
9502

30m

PC-USB (A) AP-USB (B) USB-kabel 3m
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6 Netværksindstillinger
Aliro-systemet bruger hovedsageligt ethernet til kommunikation. Et AP, som er til-
sluttet netværket, skal kunne finde vej til Aliro-softwaren. AP'et tilslutter og initierer
kommunikationenmed serveren.

Almindeligvis bruger AP'et en DHCP til denne kommunikation. Ellers bruger AP'et føl-
gende parametre, som skal være i overensstemmelsemed netværkstopologien:

l netværksadresse

l netmaske

l gateway

l DNS

En oversigt over parametrene findes i dette dokument. "Kommunikationsindstillinger
for AP" På side 17 for at se parametrene. For oplysninger om forskellige og relevante
netværksindstillinger, bedes du kontakte den ansvarlige IT- og/eller net-
værksadministrator. Sørg endvidere for, at firewallen på Aliro-serveren ikke blokerer
indgående HTTPS-forbindelser på port 443, da den benyttes af APs til kommunikation
med Aliro-serveren.

Aliro-systemets identifikationsproces gør det muligt at konfigurere APs automatisk
ved hjælp af softwaren, hvilket gør installationen let og hurtig. Om AP'et findes i
samme LAN eller ej, kan påvirke Aliro-systemets identifikationsproces.

Sådan konfigureres et AP på samme LAN

Kontrollér, om netværkets firewall er midlertidig deaktiveret for at anvende iden-
tifikationsprocessen. Hvis server-pc'en har en aktiv firewall, kan iden-
tifikationsprocessenmuligvis ikke konfigurere AP'et. Firewallen kan blokere de porte,
som bruges til identifikationen. Gør følgende for at undgå dette:

l Deaktiver midlertidigt firewallen i server-pc'en.

l Systemet bruger automatisk port 51526 for indkommende trafik og port 20000 for
udgående trafik.

Sådan konfigureres et AP på et andet LAN

Kommunikationsparametrene skal indstilles direkte i AP'et ved hjælp af browseren.
"Kommunikationsindstillinger for AP" På side 17 for nærmere oplysninger om, hvordan
AP'et skal konfigureres offline.

APs der anvender RS485

APs kan også håndtere RS485-netværk for at kommunikere. Vær opmærksom på, at
ét overordnet AP understøtter op til syv andre APs, hvorved der oprettes grupper på
maks. otte APs, hvor et af disse APs fungerer som et overordnet AP, der skal være til-
sluttet netværket. RS485-kablerne for det overordnede AP skal være tilsluttet de
andre APs ifølge følgende princip:
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Ethvert af disse APs kan være det overordnede AP, som er tilsluttet ethernettet, men
det overordnede AP skal bruge 1A og 1B. De andre APs tilsluttes via 2A og 2B.

For APs, der er tilsluttet ved hjælp af terminalblokke, som anvendes i RS485, skal slut-
modstand (End of Line - EOL) anvendes. EOL er enmodstand, som er valgt i starten
og slutningen af en RS485-bus. For alle APs i midten af et RS485-kabel, skal slut-
modstanden (EOL) ikke være aktiveret. Sådan aktiveres EOL-jumperen:

1. Fastlæg, hvilke APs der skal sidde i enderne af bussen.

2. Placer EOL-jumperne i overensstemmelsemed den EOL-tekst, der er trykt på
plastdækslet, og som er vist ved pos. 1 på tegningen nedenfor. EOL er afsluttet,
når jumperen placeres til højre, se tegningens pos. 2. I pos. 3 er jumperen placeret
til venstre, og EOL er derfor ikke afsluttet.
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7 Aliro Software
Softwareinstallationen er let, da den er baseret på en guide. Når softwaren er instal-
leret, kan der oprettes funktioner som brugere, adgangsgrupper og bygningstegninger
og disse kan redigeres efter personlige præferencer.

7.1 Forudsætninger
Når dvd´enmed Aliro softwaren er isat den computer, som Aliro systemet er installeret
på, detekteres og installeres der automatisk efter behov:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Hvis nogen af de ovennævnte softwarekomponenter ikke er installeret på computeren,
starter automatisk en guide for de respektive programmer. Udfør de nødvendige trin,
som guiden beder dig om at udføre. Når ovennævnte ressourcer er installeret, vises
vinduet Aliro-systemet installation.

7.2 Installering af en SQL-server
For systemer, der understøtter flere end 100 AP'er eller for systemer, i hvilke den sam-
lede hukommelser overstiger 10GB, anbefales det at installere en SQL-server, som
kan lagre flere data end SQL Express-serveren. For detaljerede oplysninger om SQL-
licensen, henvises der til Microsoft. Udfør følgende trin for at installere en standard
SQL-server:

1. Isæt SQL server DVD. Opsætningsprogrammet for SQL-serveren detekterer, om
eventuelle softwarekomponenter er nødvendige. Hvis det er tilfældet, vises vin-
duetMicrosoft SQL Server Setup. Opsætningsprogrammet for SQL-server instal-
lerer følgende komponenter, hvis det er nødvendigt:

l .NET Framework 3.5 SP1
l Server Native Client SQL
l Server Setup support files

Klik påOK for at udføre installationen.

2. Når alle softwarekomponenter er tilgængelige, vises vinduet SQL Server Instal-
lation Center.

3. I sektionen Installation, klik påNew installation or add features to an existing
installation.

4. I vinduet Setup Support Rules , klik påShow Details eller fortsæt installationen
ved at klikke påOK.

5. Indtast SQL Product Key, og klik på Next.

6. Accept licensaftalen, og klik påNext.

7. I vinduet Setup Support Files, klik på Install.
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8. Det er muligt, at der er fremhævet en række advarsler i vinduet Setup Support
Rules . Henvend dig til en IT-tekniker for detaljerede oplysninger om disse advars-
ler.

9. Klik påNext for at fortsætte.

10. I Setup Role vælges Default SQL server Feature installation. Klik påNext.

11. I Feature Selection, sættes kryds i de afkrydsningsfelter, som er nødvendige for
Aliro:

l Database Engine Services
l SQL Server Replication
l SQLClient Tools Connectivity

Alle andre funktioner er valgfrie. Klik påNext.

12. I sektionen Installation Rules klik påShow Details eller fortsæt installationen
ved at klikke påNext.

13. I vinduet Instance Configuration vælges enDefault instance eller enNamed
instance. Udfyld oplysningerne for sidstnævnte.

14. I vinduet Server Configuration vælgSQL Server Database Engine og SQL
Server Browser. Klik på Next for at fortsætte.

15. I vinduet Database Engine configuration vælges Mixed Mode og der tilføjes en
SQL Server system administrator. Klik påNext.

16. Læs om valgmulighederne i vinduet Error Reporting.

17. Klik påNextog installationen starter.

18. I vinduet Complete bekræftes, at installationen af SQL-serveren er fuldført.

7.3 Installering af softwaren

1. Isæt dvd´enmed Aliro softwaren, og kontrollér, at forudsætningerne for instal-
lationen er opfyldt. Vinduet Installation af Aliro-systemet systemet vises på skær-
men.

2. Klik på Licens for at læse licensvilkårene og -betingelserne for softwaren.

3. Klik på Language (sprog) for at vælge dit foretrukne sprog. Som standard anven-
des det sprog, som er indstillet forWindows.

4. Klik på Documentation (dokumentation) for at få adgang til og læse doku-
menterne om Aliro.

5. Klik påSettings (indstillinger) for at få vist og vælge den SQL server, der skal
bruges. Standard valgmuligheden er navnet på databaseserveren. Klik på rul-
lemenuen for at vælge en anden SQL server. Systemet kræver i alt 1,6 GB disk-
plads for installationen. Den tilgængelige diskplads for den valgte placering af
installationen vises.

6. Vælg én eller begge funktioner, som ermarkeret som standard. Begge funktioner
kan installeres på servercomputeren. En andenmulighed er at installere én på
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servercomputeren og den anden på en anden computer. I dette tilfælde skal du
vælge den, som skal installeres på den valgte computer, og følge anvisningerne.
Isæt dvd´enmed softwaren i denne computer, og følg anvisningerne for at instal-
lere en funktion på en anden computer.

l Adgangskontrolserver - installerer serverkomponenter og databaser. Klik
på rullemenuen for at vælge en af de tilgængelige SQL servere på den
lokale computer.

l Web Server (IIS) - installerer webserverkomponenterne. Hvis denne valg-
mulighed vælges, skal adressen på adgangskontrolserveren indtastes. Nav-
net på adgangskontrolserveren er navnet på computeren eller dennes IP-
adresse.

7. Hvis valgmuligheden Firewall Exception (firewall undtagelse) finder anven-
delse, skal Add exceptions to Windows firewall (Tilføj undtagelser til Win-
dows firewall) afkrydses.

8. Klik påOK for at gemme indstillingerne eller klik påCancel (annuller) for at
anvende standardindstillingerne.

9. Klik på Install (installér). Der vises en installationsoversigt. Hvis der skal fore-
tages ændringer, skal du klikke påSettings (indstillinger) og redigere dem som
ønsket.

10. Indtast den Produktnøgle, som står på forsiden af dvd´ens omslag, i ind-
tastningsfeltet.

11. Læs licensen. Sæt kryds i afkrydningsfeltet Jeg accepterer licensvilkårene og -
betingelserne for at acceptere vilkårene og betingelserne.

12. Klik påContinue (fortsæt) . Vinduet Setup Progress (installationsstatus) vises
under installationen.

13. Klik på Launch (start) for at starte Aliro-systemet. En webbrowser startes og
programmet kører.

14. Indtast detaljerne forBruger og Adgangskode. Standard logindetaljerne for
begge er "admin". Se online-hjælpen for at opsætte det adgangskontrolsystem, der
er specifikt for stedet.

Bemærk, at når du installerer Aliro Service (adgangskontrolserver), så kører den under
en lokal systemkonto. Denne konto har muligvis ikke tilladelse til at få adgang til de
konfigurerede netværksdrev. Hvis sikkerhedskopien skal konfigureres til at gemme
filen på et netværksdrev, vil denne handlingmislykkes på grund af manglende til-
ladelse.

I dette tilfælde skal Login-kontoenmanuelt ændres til en kendt domænekontomed til-
ladelse til at få adgang til det angivne netværksdrev:

1. ÅbnStart > Kontrolpanel > Administration > Tjenester.

2. VælgAccess Control Server Properties (egenskaber for adgangs-
kontrolserver) og åbn fanebladet Log On (log på). Redigér kontodetaljerne til en
kendt domænekontomed tilladelse til at få adgang til det angivne netværksdrev.

.
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7.4 Selvsignerede certifikater
For at sikre denmest sikre kommunikation i Aliro adgangskontrolsystemet, oprettes
og anvendes der et randomiseret selvsigneret certifikat ved hver installation. Da web-
browseren ikke kan verificere dette certifikats identitet, kan det generere en advarsel,
når du navigerer til Aliro systemet. Det betyder ikke, at installationen er usikker. Men
hvis der skal bruges en række klienter til at administrere Aliro systemet, skal det selv-
signerede certifikat installeres.

Bemærk venligst, at det anbefales at bruge et officielt certifikat for at øge sikkerheden.

Sådan eksporteres et selvsigneret certifikat
Følg trinnene nedenfor for at eksportere et selvsigneret certifikat:

1. Log på den server-pc, hvor Aliro webserveren (IIS) er installeret.

2. Klik på knappenWindows Start. Indtast “InetMgr.exe”, og tryk påEnter. IIS
Manager åbnes. Dobbeltklik på ikonet Server Certificates (servercertifikater).

3. Find det selvsignerede certifikat med navnet på server-pc´en under kolonnen
Issued To (udstedt til). Højreklik på certifikatet.

4. Klik på emnet Export (eksportér) i kontekstmenuen.

5. Gennemse og indtast den placering, som certifikationsfilen skal eksporteres til.

6. Indtast en adgangskode for at hindre uvedkommende i at installere certifikatet.
Klik påOK.

7. Det selvsignerede certifikat er nu tilgængeligt fra den placering, som du har angivet
i trin 6.

Sådan installeres det selv-signerede certifikat på en klient-pc under ope-
rativsystemet Windows.

Fortsæt som følger:

1. Kopiér det selv-signerede certifikat som beskrevet i anvisningerne Eksportér
selv-signeret certifikat, til klient-pc´en.

2. Dobbeltklik påSelf-Signed Certificate (selv-signeret certifikat) på klient-pc´en.

3. Følg anvisningerne i guiden.

4. Når du bliver opfordret til at vælgeStore Location (lagringsplaceringen) for cer-
tifikatet (Current User [nuværende bruger;] eller Local Machine [lokal
maskine]), vælger du denmulighed, som bedst passer til konfigurationen.

5. Når du bliver opfordret til at indtaste adgangskoden, skal du sørge for at indtaste
den rigtige adgangskoden og kun vælge valgmuligheden Include all extended
properties (medtag alle udvidede egenskaber). Klik påNext (næste).

6. Vælg den placering, hvor det selv-signerede certifikat skal gemmes.

7. Vælg valgmulighedenPlace all certificates in the following store (placér alle
certifikater i følgende lager).

8. Klik på knappen Browse (gennemse), og vælg Trusted Root Certification Aut-
horities (rodcertifikater, du har tillid til).
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9. Klik på Next (næste), og derefter på Finish (fuldfør).

10. Meddelelsen The import was successful (Importen er lykkedes) bør vises.

Nu kanman få adgang til Aliro systemet ved hjælp af en lokale browser.

Sådan installeres et certifikat udstedt af en autoritet, som du har tillid til

Hent et gyldigt certifikat fra en kendt udsteder af certifikater. Gør følgende for at fjerne
det eksisterende self-signerede certifikat og installere et nyt certifikat:

1. Log på den server-pc, hvor Aliro webserveren (IIS) er installeret.

2. Klik på knappenStart i Windows.

3. Indtast "InetMgr.exe", og tryk påEnter.

4. IIS Manager åbnes. Find ikonet Server Certificates (servercertifikater), og dob-
beltklik på det.

5. Find det selvsignerede certifikat kaldt efter navnet på server-pc´en under kolonnen
Issued To (udstedt til). Højreklik på det, og vælg valgmuligheden Remove
(fjern).

6. Følg anvisningerne fra udstederen af certifikatet for at fuldføre installationen af cer-
tifikatet.

Sådan installeres det selv-signerede certifikat på en klient-pc under ope-
rativsystemet Mac.

Følg anvisningerne nedenfor for at installere et selv-signeret certifikat på en kli-
entcomputer, som kører under operativsystemet Mac:

1. Kopiér det eksporterede certifikat fra Eksportér selv-signeret certifikat som
beskrevet foroven, til klientcomputeren.

2. Dobbeltklik påSelf-Signed Certificate (selv-signeret certifikat) på kli-
entcomputeren. Add Certificate Utility (Tilføj hjælpeprogram for certifikat) vises.

3. Vælg denmulighed forKeychain (Nøglekæde), som er bedst for konfigurationen
(Login ellerSystem).

4. Klik på knappen Tilføj. Hjælpeprogrammet Keychain Access (adgang til nøg-
lekæde) åbnes.

5. Indtast adgangskoden til at låse hjælpeprogrammet Keychain Access opmed.

6. Indtast adgangskoden for certifikatet. Klik påOK.

7. Klik på knappen Always Trust (Hav altid tillid til).

8. Godkendelsesproceduren kan gentages. Indtast adgangskoden for at fortsætte.

9. Find det selv-signerede certifikat, som er kaldt efter navnet på klientcomputeren
under kolonnen Navn i vinduet Keychain Access (adgang til nøglekæde).

10. Dobbeltklik påSelf-Signed Certificate (selv-signeret certifikat).

11. Udvid sektionen Trusted. Find Secure Sockets Layer (SSL), og indstil til-
ladelsen påAlways Trusted (Hav altid tillid til). Anvendændringerne.

12. Godkendelsesproceduren kan gentages. Indtast adgangskoden for at fortsætte.

13. Importen af certifikatet er fuldført. Man kan få adgang til Aliro systemet ved hjælp
af den lokale browser.
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7   Aliro Software

7.5 Opgradering af softwaren

1. Klik påUpgrade (opgrader). Der vises en opgraderingsoversigt for den instal-
lerede version samt den nye version.

2. Klik påBrowse (gennemse) for at vælge placeringen for sikkerhedskopien,
hvis du foretrækker en anden placering end softwarens placering.

3. Klik påContinue (fortsæt) for at opgradere softwaren.

7.6 Afinstallering af softwaren
Sådan afinstalleres Aliro-systemet:

1. Lav en sikkerhedskopi af alle data, før du afinstallerer systemet, hvis du eventuelt
har brug for dataene på et senere tidspunkt.

2. Åbnmenuen Start > Kontrolpanel > Programmer og funktioner > Aliro.

3. VælgUninstall (afinstaller). Vinduet Aliro Uninstall Summary (afin-
stalleringsoversigt) vises.

4. Afkryds Uninstall databases (afinstaller databaser). Dette sletter alle data fra
SQL serveren.

5. Klik påContinue (fortsæt). Vinduet Setup Progress (installationsstatus) vises,
mens softwaren afinstalleres.
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8   Adgang til brugergrænsefladen

8 Adgang til brugergrænsefladen
Man kan få adgang til adgangskontrolsystemet Aliro fra servercomputeren, computere
i samme netværk som serveren eller alle computeremed internetforbindelse.

1. Åbn en internetbrowser.

2. Indtast værtsnavnet for adgangskontrolsystemet Aliro på browserens adres-
selinje.

3. Indtast detaljerne for Bruger og Adgangskode. Standard-logindetaljerne for
begge er "admin".

4. Klik på Login.

Bemærk, at Aliro-webserveren skal være offentligt tilgængelig fra internettet for at få
adgang til brugergrænsefladen fra eksterne netværk.
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