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Helppo asennus ja hallinta
Yleinen laitteisto
Ethernet-, lähiverkko- ja/tai RS485-yhteys
Monipuolinen käyttöliittymä ohjetiedostoineen
15 kielivaihtoehtoa
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Järjestelmän yleiskuvaus

Ominaisuudet ja edut
Aliro-järjestelmän matala arkkitehtuuri muodostuu yhden oven Access Point -ovikeskuksista,
joiden avulla luodaan jopa 512 ovea käsittävä, verkoksi yhdistetty kulunvalvontajärjestelmä.
Virtalähteellä varustetut tai ilman omaa virtalähdettä toimivat Access Point -ovikeskukset
asennetaan erikseen suojattavalle alueelle. Ne voidaan kytkeä suoraan verkkoon tai niissä voidaan
käyttää aikaisemmin vedettyä kaapelointia.
Lukijat asennetaan ovelle ja kytketään käyttämällä RS485-, Clock/Data- tai Wiegand-liitäntää.
Access Point -ovikeskukseen (AP) voidaan liittää neljä lukijaa (RS485 Siemens-OSDP) poistumisen ja
sisäänpääsyn valvontaan. Niitä voidaan sijoittaa eri korkeuksille helpottamaan käyttöä esimerkiksi
pyörätuolista tai autosta.
Aliro Access Point-ovikeskukset (AP) on nopea ja helppo liittää verkkoon Ethernet-yhteyden
välityksellä. Laitteiden automaattisella tunnistuksella varustettu Web-käyttöliittymä mahdollistaa
kaikkien ovikeskusten automaattisen määrityksen suojatun Internet-yhteyden (https) kautta ja
varmistaa mahdollisimman kevyen IT-hallinnon.
MIFARE®-älykortinlukijoiden VR*/AR-tuotevalikoimamme on erityisesti suunniteltu toimimaan
yhdessä Aliro-järjestelmän kanssa. Niiden huippunykyaikainen DESfire® EV1 -teknologia antaa
käyttöön ylivertaisen turvallisuuden ja suojauksen. Ne kytketään käyttämällä suojattua RS485-
protokollaa. Valokehysohjauksen ansiosta lukijassa voidaan käyttää mukautettavia värejä
ilmaisemaan eri tapahtumia.
Kun käyttäjä on muodostanut yhteyden Aliro-järjestelmään Web-käyttöliittymän kautta, hän
pystyy tarkastelemaan järjestelmän hallintapaneelia ja tilaa tosiaikaisesti. Lisäksi käyttöliittymän
kautta on mahdollista tarkastella ja analysoida kaikkia historiatapahtumia.
Kaikki tapahtumat (sisäänpääsyt ja poistumiset) tallennetaan ovikeskuksen ja Web-palvelimen
lokiin.
Rakennuksen evakuoimista edellyttävän hätätilanteen yhteydessä voidaan käyttää
nimenhuutotoimintoa täsmällisten tietojen saamiseksi. Tämä tapahtuu käyttämällä
kokoontumisraporttia, joka sisältää luettelon tietyssä rakennuksessa tai tietyllä alueella
järjestelmän mukaan olevasta henkilöstöstä.
Henkilökohtaisen koodin ja/tai ryhmäkoodin ollessa käytössä kulku alueille tiettyinä aikoina
voidaan sallia käyttämällä yksilöllistä koodia ilman tarvetta esittää kulunvalvontakorttia.
Ohjelmointi voidaan suorittaa yksinkertaisesti ja luotettavasti Web-selaimella missä tahansa
Internet-yhteydellä varustetussa laitteessa.
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Access Point (AP) -ovikeskus voidaan määrittää käyttöönottoliittymäksi (liitettynä mihin tahansa
lukijaan), mikä varmistaa korttien joustavan ohjelmoinnin ja samalla oviympäristön valvonnan.

* Tulevaisuuden lukijamallisto
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Tekniset tiedot

Aliro

Palvelintietokoneen
järjestelmävaatimukset

Vähimmäisvaatimukset Suositellaan
enintään 25
ovelle

Suositellaan
enintään
100 ovelle

Suositellaan
yli 100
ovelle

Suoritin Intel® Core ™ i3 @ 1,8
GHz tai vastaava

Intel® Core
™ i5 @ 2,6
GHz tai
vastaava

Intel® Core
™ i7 @ 2,6
GHz 4
ytimellä tai
vastaava

Intel® Core
™ i7 @ 3,4
GHz 6
ytimellä,
Intel ®
Xenon® tai
vastaava

Muisti 4 Gt 8 Gt* 8 Gt* 16 Gt

*Huomautus: 32-bittisessä käythtöjärjestelmässä käytössä vain 4 Gt.

Kiintolevyvaatimukset 3,25 Gt (Aliro, SQL, Silverlight)

Palvelintietokoneen
vaatimukset

Microsoft .NET Framework, uusin versio
Microsoft Silverlight, uusin versio
Microsoft SQL Server 2008 Express

Aliro tunnistaa nämä ja asentaa ne tarvittaessa automaattisesti.
Huomautus: Yli 100 AP-ovikeskusta tukevissa kulunvalvontajärjestelmissä
tai järjestelmissä, joissa kokonaismuisti on suurempi kuin 10 Gt,
suositellaan palvelinkäyttöjärjestelmää. Järjestelmään on suositeltava
asentaa SQL Server -versio, joka sisältää enemmän tietoa kuin SQL Server
Express.

Palvelintietokoneen
käyttöjärjestelmät

Windows 7 SP1 32-bit, tukee enintään 4 Gt:n muistia
Windows 7 SP1 64-bit
Windows 8.1 32-bit, tukee enintään 4 Gt:n muistia
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2008 SP2 (tai uudempi)
Windows Server 2008 R2 SP1 (tai uudempi)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Asiakastietokoneen
järjestelmävaatimukset

Suoritin 1,4 GHz
2 Gt RAM
Pienin tuettu näytön tarkkuus 1366 x 768

Web-selainkäyttö,
Windows (Silverlight-
tuki)

Internet Explorer, vähintään versio 10 (tai uudempi)
Mozilla Firefox, vähintään versio 1.15 (tai uudempi)

Ota huomioon, että Windows 8 -selaintuki koskee vain pöytäkonetilaa.

Mobiilisovellukset Android
Versio 4.1.0 tai uudempi

iPhone
iOS 7 tai uudempi
iPhone 5 tai uudempi

Access Point (AP) -
ovikeskukset

512

Kortinlukijoita Access
Point –ovikeskusta kohti

4
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Tekniset tiedot
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Käyttäjät 10 000

Kortit 100 000

Ovet 1 - 512

Kulkuoikeusajastukset 1000

Turvapoikkeukset 100 ovea kohti

Kulunvalvontaryhmiä
käyttäjää kohti

10

Ryhmäkoodit ja/tai
henkilökohtaiset koodit

Kyllä, 4–8 numeroa

Alueet Ei rajoitusta

Tapahtumaloki Kyllä, tosiaikainen päivitys

Tapahtumapuskuri Tapahtumapuskuri 80 000 kussakin Access Point -ovikeskuksessa

Päivä- ja yölukitustilat On

Vakiokielivaihtoehdot englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, norja, portugali, puola, ranska,
ruotsi, saksa, suomi, tanska, tšekki ja venäjä.

Kortinhaltijatietojen
tuonti

On

Tapahtumien vienti On

Käyttäjän määriteltävissä
olevat tulot ja lähdöt

On

Tuetut lukijaliitännät RS485, Clock-Data ja Wiegand
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Tilaustiedot

Kysy lisätietoja paikalliselta Vanderbilt -edustajalta, tai lue lisää osoitteessa
www.vanderbiltindustries.com.
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