
Aliro
Kontrola přístupu

Snadná instalace a správa
Generický hardware
Komunikace přes Ethernet, LAN anebo RS485
Obsáhlé uživatelské rozhraní doplněné o soubory nápovědy
Dostupné v 15 jazycích



Aliro
Kontrola přístupu

Přehled systému

Vlastnosti a výhody
Aliro využívá přímočarou systémovou architekturu, která je jednoduše složena z přístupových
bodů (AP) jednotlivých dveří a umožňuje vytvořit síťový systém řízení přístupu s až 512 dveřmi.
Přístupové body (AP) s napájecími zdroji, nebo bez nich, se instalují samostatně v zabezpečené
oblasti a umožňují přímé zapojení do bezdrátové či stávající kabelové sítě.
Čtečky se instalují ke dveřím a připojují přes rozhraní RS485, Clock/Data nebo Wiegand. K jednomu
přístupovému bodu (AP) lze připojit čtyři čtečky (RS485 Siemens-OSDP) pro řízení vstupu nebo
výstupu, které lze umístit do různých výšek a zajistit tak přístup např. vozíčkářům nebo řidičům v
garážích.
Přístupové body Aliro lze rychle a snadno připojit do sítě pomocí rozhraní Ethernet. S funkcí
automatické detekce zařízení lze přes webové rozhraní automaticky konfigurovat přístupové body
prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení HTTPS a omezit tak IT správu na
minimum.
Naše řada čteček čipových karet MIFARE® VR*/AR byla navržena speciálně pro začlenění do systému
Aliro a nabízí vynikající zabezpečení a ochranu při využití nejnovější technologie DESFire® EV1. K
připojení slouží zabezpečený protokol RS485. Díky nastavitelnému světelnému rámečku čtečka
umožňuje použít vlastní barevné označení a sekvence pro různé typy událostí.
Když se uživatel připojí ke svému systému Aliro přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci, může
prohlížet panel nastavení a stav systému v reálném čase a také zobrazit a analyzovat všechny
dřívější události.
Všechny události (vstupy a výstupy) jsou zaznamenávány v přístupovém bodě (AP) i na webovém
serveru.
V případě mimořádné situace, kdy je zapotřebí evakuovat budovat, je možné pomocí funkce
hlášení prezence systému poskytnout přesné informace ve formě prezenční zprávy se seznamem
všech pracovníků, kteří se nacházejí v určité budově nebo oblasti.
Osobní kód anebo skupinový kód lze použít ve formě jedinečného kódu, který povolí přístup do
určitých oblastí po vymezený čas, bez nutnosti přístupové karty.
Přes libovolné zařízení s webovým prohlížečem, které je připojené k internetu, lze systém
jednoduše a spolehlivě programovat.
Přístupový bod (AP) lze nakonfigurovat na rozhraní pro personální registraci (po připojení k
libovolné čtečce) a využít tak flexibilní možnosti programování karet, přičemž může současně
sloužit k ovládání prostředí dveří.

* Budoucí řada čteček
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Technické údaje

Aliro

Systémové požadavky
hostitelského počítače

Minimální
požadavky

Doporučeno
pro 25 dveří

Doporučeno
pro 100 dveří

Doporučeno pro
více než 100
dveří

Procesor Intel® Core
™ i3 @ 1.8
GHz nebo
podobný

Intel® Core ™
i5 @ 2.6 GHz
nebo
podobný

Intel® Core ™
i7 @ 2.6 GHz
se 4 jádry
nebo
podobný

Intel® Core ™ i7 @
3.4 GHz se 6
jádry, Intel®
Xenon® nebo
podobný

Paměť 4 GB 8 GB 8 GB 16 GB

*Poznámka: Pro 32bitové operační systémy se používá pouze paměť
4 GB.

Parametry pevného disku 3,25 GB (Aliro, SQL, Silverlight)

Základní požadavky na
hostitelský počítač

Microsoft .NET Framework, poslední verze
Microsoft Silverlight, poslední verze
Server Microsoft SQL (2008/2012)

Aliro automaticky detekuje a instaluje podle potřeby.
Poznámka: Pro systémy řízení přístupu podporující více než 100 AP
nebo u kterých celková paměť překračuje 10 GB se doporučuje
serverový operační systém. Doporučuje se nainstalovat server SQL,
který je schopen uchovat více dat než server SQL Express.

Operační systémy
hostitelského počítače

Windows 7 SP1 32bitový, podpora maximálně 4 GB paměti
Windows 7 SP1 64bitový
Windows 8.1 32bitový, podpora maximálně 4 GB paměti
Windows 8.1 64bitový
Windows Server 2008 SP2 (nebo novější)
Windows Server 2008 R2 SP1 (nebo novější)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Systémové požadavky
klientského počítače

Procesor 1,4 GHz
2 GB RAM
Minimální podporované rozlišení obrazovky 1 366 x 768

Webový prohlížeč Windows s
připojením k internetu (s
podporou Silverlight)

Internet Explorer, minimální verze 10 (nebo novější)
Mozilla Firefox, minimální verze 1.15 (nebo novější)

Podpora webového prohlížeče pro systém Windows 8 platí pouze
pro režim pracovní plochy.

Mobilní aplikace Android
Verze 4.1.0 nebo novější

iPhone
iOS verze 7 nebo novější
iPhone 5 nebo novější

Přístupové body (AP) 512

Počet čteček karet na
přístupový bod (AP)

4

Uživatelé 10 000

Karty 100 000
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Dveře 1–512

Časové plány přístupu 1000

Výjimky zabezpečení 100 na dveře

Přístupové skupiny na
uživatele

10

Skupinové kódy anebo osobní
kódy

Ano, 4–8 číslic

Oblasti Bez omezení

Protokol událostí Ano, s aktualizací v reálném čase

Vyrovnávací paměť událostí Vyrovnávací paměť událostí 80 000 pro každý AP

Denní a noční zámek Ano

Standardní jazyky Čeština, dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština,
němčina, řečtina, italština, norština, polština, portugalština, ruština,
španělština a švédština

Import dat držitelů karet Ano

Export událostí Ano

Uživatelsky konfigurovatelné
vstupy a výstupy

Ano

Podporovaná rozhraní čtečky RS485, Clock-Data a Wiegand
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Details for ordering

Informace k objednání vám sdělí místní zástupce Vanderbilt nebo je naleznete na
www.vanderbiltindustries.com.
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