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1   Om dette dokumentet

1 Om dette dokumentet
Dette dokumentet beskriver planleggingen og installasjonen av
adgangskontrollsystemet Aliro, og i tillegg informasjon om strømforsyning, kabler og
kapasiteter i systemet. Dokumentet beskriver også fremgangsmåten for å klargjøre
det obligatoriske programvaremiljøet, hvordan Aliro-programvaren installeres og
hvordan systemet startes. Ytterligere innstillinger kan deretter velges i
brukergrensesnittet, som inkluderer elektronisk hjelp for hver funksjon.

1.1 Relaterte dokumenter
Aliros adgangskontrollsystem består av AP-er, kortlesere og programvare. Følgende
dokumenter er relatert til Aliros adgangskontrollsystem:

Komponent Dokument Omfatter

AP AP01P AP01PAliro
AccessPoint, 1 dør

Installasjonshåndboksom beskriver
hvordan du installerer
maskinvareenheten for
AP kontrolleren

AP AP01P Dataark for AP Tekniske data for AP

Kortlesere
VRxxS-MF

Kortleser
illustrert veiledning

Illustrert veiledning for montering av
kortleseren

Kortleser
VRxxS-MF

Kortleser
installasjonshåndbok

Installasjonshåndbok for montering og
tilkobling av kortleseren, inkludert
tilkobling til systemer

Kortleser
VRxxS-MF Dataark for kortleser Tekniske data for kortlesere

Aliro Elektronisk hjelp og
PDF-dokument

Forklaringer for alle relaterte
programvareemner,
for eksempel brukerrettigheter, kort,
adgangsplaner og hendelseslogg. I
tillegg hvordan du redigerer Aliro-
komponenter ved hjelp av
brukergrensesnittet. PDF-dokumentet
er en utskriftsvennlig
versjon basert på den elektroniske
hjelpen.

Aliro Dataark Tekniske data for Aliro
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2   Systemoversikt

2 Systemoversikt
Adgangskontrollsystemet for Aliro består av maskinvare og programvare.
Maskinvaren, for eksempel lesere og AP-er, er koblet til programvaren via et nettverk.
Programserveren er tilgjengelig via Internett, og de fleste maskinvareinnstillingene kan
endres i brukergrensesnittet. De ulike delene av Aliro-programvaren installeres
samtidig. En webserver, SQL-server og programserver er inkludert i installasjonen.
Maskinen som programvaren installeres på, fungerer som en server. Programvaren
kan brukes fra en hvilken som helst maskin og smarttelefonapp, såfremt disse er
koblet til Internett. Programvaren er beskyttet av et brukernavn og passord. AP-ene er
tilkoblet via et lokalt nettverk eller en nettverkskabel, for eksempel RS485.
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2   Systemoversikt

2.1 Komme i gang
Aliros adgangskontrollsystem har en rekke komponenter:

Kortlesere – kan brukes til å samhandlemed
adgangskontrollsystemet, og de er koblet til AP-ene.

AP-er – kommuniserer med Aliro-programvaren via
Ethernet, LAN eller RS485. Ett AP kontrollerer opptil fire

kortlesere.

Smarttelefon – Aliro-appen er tilgjengelig på
App Store- og Android-markedet.

Nettverksinnstillinger – Aliro-systemet bruker
Ethernet til å kommuniseremed AP-ene.

Standardinnstillingen er DHCP, men denne kan endres
for å kjøres på andre parametere. AP-ene håndterer

også RS485. I dette tilfellet fungerer ett AP som hoved
AP som er koblet slave AP-er.
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2   Systemoversikt

Strømforsyning – adgangskontrollsystemet kan hente
tilstrekkelig strøm fra en sentral eller lokal

strømforsyning.

Programvareinstallasjon – når komponentene er
konfigurert og tilkoblet, sørger programvaren for at

systemet kan brukes og tilpasses etter behov. De fleste
komponenter kan redigeres via

programvaren.

Programvare for bruk – programvaren installeres på
en servermaskin. Brukergrensesnittet er tilgjengelig via

Internett, enten fra servermaskinen eller en annen
maskinmed Internett-tilgang og i tillegg en smarttelefon

med Aliro-appen.
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2   Systemoversikt

2.2 Systemkrav
Aliro adgangskontrollsystem forutsetter følgende:

Systemkrav
Systemkrav for
vertsdatamaskin

Prosessor

Minne

Minstekrav Anbefalt for opptil
25 dører

Anbefalt for opptil
100 dører

Anbefalt fra 100
dører og oppover

Intel® Core™ i3
1,8 GHzeller
tilsvarende

Intel® Core™ i5
2,6 GHzeller
tilsvarende

Intel® Core™ i7
2,6 GHzmed 4
kjerner eller
tilsvarende

Intel® Core™ i7
3,4 GHzmed 6
kjerner, Intel®
Xenon® eller
tilsvarende

4 GB 8GB* 8GB* 16GB*

*Obs! 4GBbrukes for 32-biters operativsystemer.

Krav til
vertsdatamaskin

Microsoft .NET Framework, nyeste versjon
Microsoft Silverlight, nyeste versjon
Microsoft SQL Server (2008/2012) .
Aliro søker og installerer automatisk, etter behov.

Obs! For adgangskontrollsystemer som støtter mer enn 100 AP-er, eller
systemer der det totale minnet overskrider 10 GB, anbefales
serveroperativsystemet. Det anbefaleså installere en SQL-server som kan
lagremer data enn SQLExpress-serveren.

Systemkrav for
klientdatamaskin

1,4 GHzprosessor
2 GBRAM
Minste støttede skjermoppløsning: 1366 x 768
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2   Systemoversikt

2.3 Systemkapasitet
Aliro adgangskontrollsystem støtter følgende:

Systemkapasiteter
Operativsystemer Windows7 SP1, 32-biters, støtter minne påmaks4GB

Windows7 SP1 64-bit
Windows8.1, 32-biters, støtter minne påmaks4GB
Windows8.1, 64-biters
WindowsServer 2008 SP2 (eller senere)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (eller senere)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Nettleser
Windows

Internet Explorer, minimum versjon 10 (eller senere)
Mozilla Firefox, minimum versjon 1.15 (eller senere)
Vær oppmerksom på at nettleserstøtte for Windows8 bare gjelder for
skrivebordsmodus.

AP-er Ethernet (IPv4) og RS485

Kortlesere
per AP

4

Brukere 10 000

Kort 100 000

Dører 512

Adgangsplaner 1000

Sikkerhetsunntak 100

Adgangsgrupper per
bruker

10

Områder Ingen grense

Hendelseslogg 80 000 frakoblede hendelser lagret i et AP
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3   Aliro-komponenter

3 Aliro-komponenter

3.1 Lesere
VRxxS-MF er en serie med designede kortlesere som anbefales på det sterkeste for
Aliros adgangskontrollsystem. VRxxS-MF-serienmed lesere kjører påOSDP-
protokollen. Aliros adgangskontrollsystem støtter også leseremedWiegand- og
Clock-Data-teknologi.

Fra-enhet Til-enhet Kabeltype Maksimumslengde (m)

AP

Kortleser
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Skjermet vridd kabelpar
(2 par + kappe), for eksempel 9502

100m såfremt kabelen er minst
0,25mm2

Kortleser
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Anbefalt kabel:
Skjermet vridd kabelpar
(3 par + kappe), for eksempel
Belden 9503 for kabling av to
lamper.

30m

Kortleser
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Anbefalt kabel:
Skjermet vridd kabelpar
(3 par + kappe), for eksempel
Belden 9503 for kabling av to
lamper.

30m

3.1.1 Kabling av OSDP-lesere til AP
I en OSDP-leser styres lampe- og ringeklokkekontrollen via protokollen, på samme
måte som for VRxxS-MF, og ingen ekstra kommunikasjonslinjer kreves.

Tegningen nedenfor illustrerer hvordan de to leserportene er kablet.
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3   Aliro-komponenter

3.1.2 Kabling av 500-serier med Clock-Data-lesere til AP
Kablingen av 500-serienmedClock-Data-lesere til AP krever vanligvis at utgangene
for AP-et brukes til å kontrollere lampene. Vær oppmerksom på at det finnes to
varianter av disse leserne, men kablingen er den samme.

l Cotag-kortlesingsteknologi

l EM 4102-lesingsteknologi (ikke tilgjengelig for HF500)

Kommunikasjonssignalene Clock og Data er koblet til de forskriftsmessige A- og B-
terminalene for AP-ets lesergrensesnitt. ([1}A{2] til [3}D0{4] til og [5}B{6] til [7}D1{8].)

Vær også oppmerksom på at EOL-jumperne for lesergrensesnittenemå være satt til
AV.

Jumperen forStrøm til kortleser 1&2 for AP-et er som standard satt til Vin, som er
riktig for disse leserne hvis inngangen til AP-ets strømforsyning er 12V-24V DC.

To kortlesere

Tegningen illustrerer hvordan to Clock-Data-lesere er kablet til AP-et. Hvis bare én
leser brukes, er kablingen den samme (men naturlig nok uten den andre leseren).

Vi kontrollerer de røde og grønne lampene via utgangOUT1 ogOUT2 i AP-et. Disse
må væremaskinvaretilordnet i Aliro-programmet. Kalles for tiden "Wiegand – rød" og
"Wiegand – grønn".

UtgangOUT3 ogOUT4 kan også brukes for en ringeklokke og en annen lampe.
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3   Aliro-komponenter

3.1.3 Kabling av Clock-Data-lesere til AP
Kablingen av Clock-Data-lesere til AP krever vanligvis at AP-ets utganger brukes til å
kontrollere lampene.

Kommunikasjonssignalene Clock og Data er koblet til de forskriftsmessigeA- og B-
terminalene for AP-ets lesergrensesnitt. (Clock til A ogData til B)

Vær også oppmerksom på at EOL-jumperne for lesergrensesnittenemå være satt til
AV. Jumperen forStrøm til kortleser 1&2 for AP-et må også være riktig plassert. Se
leserspesifikasjonen for spenningsskalaen, og plasser jumperen i en av Vin-utgangene
(standard) eller 12V.

To kortlesere

Tegningen illustrerer hvordan to Clock-Data-lesere er kablet til AP-et. Hvis bare én
leser brukes, er kablingen den samme (men naturlig nok uten den andre leseren).

Vi kontrollerer de røde og grønne lampene via utgangOUT1 ogOUT2 i AP-et. Disse
må væremaskinvaretilordnet i Aliro-programmet. Kalles for tiden "Wiegand – rød" og
"Wiegand – grønn".

UtgangOUT3 ogOUT4 kan også brukes for en ringeklokke og en annen lampe.
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3   Aliro-komponenter

3.1.4 Kabling av Wiegand-lesere til AP
Kablingen av Wiegand-lesere til AP krever vanligvis at AP-ets utganger brukes til å
kontrollere lampene.

Kommunikasjonssignalene Clock og Data er koblet til de forskriftsmessige A- og B-
terminalene for AP-ets lesergrensesnitt. (D0 til A ogD1 til B). Hvis kortleseren ikke
fungerer, kan du prøve å reversere D0 og D1. Noen kortlesere har reverserte
tilkoblinger.

Vær også oppmerksom på at EOL-jumperne for lesergrensesnittenemå være satt til
AV. Jumperen forStrøm til kortleser 1&2 for AP-et må også være riktig plassert. Se
leserspesifikasjonen for spenningsskalaen, og plasser jumperen i en av Vin-utgangene
(standard) eller 12V.

To kortlesere

Tegningen illustrerer hvordan toWiegand-lesere er kablet til AP-et. Hvis bare én leser
brukes, er kablingen den samme (men naturlig nok uten den andre leseren).

Vi kontrollerer de røde og grønne lampene via utgangOUT1 ogOUT2 i AP-et. Disse
må væremaskinvaretilordnet i Aliro-programmet. Kalles for tiden "Wiegand – rød" og
"Wiegand – grønn".

UtgangOUT3 ogOUT4 kan også brukes for en ringeklokke og en annen lampe.
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3   Aliro-komponenter

3.2 Kontroller for AP
AP brukes til å kontrollere et ettdørsmiljø som en del av et adgangskontrollsystem for
Aliro. Det kan konfigureres fra Aliros brukergrensesnitt via Ethernet, eller en
kombinasjon av Ethernet og RS485, og i tillegg via den innebygde webserveren for AP
ved hjelp av USB-porten. AP laster også opp eventuelle hendelser til serveren.

AP har kortleserkontroll og inngangs- og utgangsfunksjonalitet.

3.2.1 Montering av AP
Vurder følgende når du skal montere AP-et:

Beskyttet område

AP-et er ikke bærbart, og det måmonteres i et beskyttet område.

Kabinett

Det mekaniske designet tillater robust montering. Det finnes fire monteringshull for å
feste kabinettet på en vegg. Sørg for å ha nok plass rundt kabinettet slik at lokket
enkelt kan fjernes.

Festing av kabel

Hvis du for eksempel vil sikre monteringenmot påvirkning fra støt og vibrasjoner, er
det viktig å feste kabelen på riktig måte. Kabinettet har noen festeanordninger der du
kan bruke kabelklemmer. Se element 1 i illustrasjonen nedenfor.
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3   Aliro-komponenter

3.3 Konfigurasjon av AP
Designet og funksjonaliteten til AP-enheten gjør at den er enkel å konfigurere og bruke.
Du kan konfigurere hovedinnstillingene på tomåter:

1. I det samme lokale nettverket

Hvis AP-et installeres på et lokalt nettverk der PC-en befinner seg, kan Aliro-
programvaren sende ut enmelding om automatisk registrering til AP-et. Denne
meldingen inneholder alle de nødvendige innstillingene som AP-et trenger for å
opprette en kobling til PC-en der systeminnstillingene deretter kan angis.

2. Utenfor det lokale nettverket

AP-et må konfigureres lokalt med parameterne for kommunikasjonen til Aliro-PC-en.
Gjør følgende:

1. Start AP-et.

2. Koble en USB-kabel fra montørens PC til USB-B-kontakten.

3. Installer USB-driveren fra programvare-DVD-en eller fraWindows Update for å
opprette en Ethernet over USB-tilkobling. Hvis Windows Update brukes, må du
kontrollere at driverinstallasjonen er tillatt.

4. Start nettleseren på PC-en og gå til standard IP-adresse 192.168.250.1.

5. Angi "admin" i feltet Brukernavn og "spirit" i feltet Passord i webgrensesnittet for
AP-et.

6. Det vises et vindumed innstillingene for AP. Vær oppmerksom på at alle AP-
enheter på samme lokale nettverk er oppført, og at dumå velge én enhet.

7. Konfigurer IP-innstillingene og -adressen for verten til Aliro-serveren. Ikke
bruk 192.168.250.0/24. Den adressen er reservert for intern USB-kommunikasjon.

8. Nå skal AP-et kunne kommuniseremed Aliro-programvaren.

Systeminnstillingene kan nå angis på Aliro-PC-en. Se installasjonshåndboken for AP
hvis du vil hamer informasjon. Hvis en leser er koblet til AP-et og systeminnstillingene
konfigureres, kan et kort eller en kode brukes til å bekrefte funksjonene.
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3   Aliro-komponenter

3.3.1 Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger for AP
AP-et har en tilbakestillingsknapp som kan brukes når det er behov for å tilbakestille
maskinvaren. Dette kan gjøres uten å slå av AP-et.

Gjør følgende:

1. Fjern lokket på AP-et. Vær forsiktig når du gjør dette mens strømmen er på.

2. Finnmerkelappen "Fabrikkinnstillinger" på kretskortet.

3. Trykk en penn eller lignende, ikke-metallisk enhet mot tilbakestillingsknappen og
hold den inn i fem sekunder.

4. En lyd, som varer i omtrent fem sekunder, angir at AP-et starter tilbakestillingen til
fabrikkinnstillinger. Hvis du slipper tilbakestillingsknappen før de fem sekundene
har gått, avbrytes tilbakestillingen. Hvis du vil utføre tilbakestillingen til
fabrikkinnstillinger, holder du inne knappen Fabrikkinnstillinger til lyden opphører.

5. Det tar omtrent fem sekunder før lyden stoppen, og åtte sekunder før lampene
slukkes. AP-et bruker nå fabrikkinnstillinger.

Hvis AP-et ikke starter, stopper ikke lyden og lampene slukkes ikke. Vær
oppmerksom på at dette antyder at AP-et har mistet kontaktenmed verten. Konfigurer
AP-et som beskrevet tidligere."Konfigurasjon av AP" På forrige side hvis du vil hamer
informasjon.

Husk at når lokket er fjernet, fungerer sabotasjebryteren i henhold til innstillingene.
Dette kan aktivere lyden.
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3   Aliro-komponenter

3.4 Kommunikasjonsinnstillinger for AP
I tilfeller der AP-et ikke kan registreres av Aliro-programvaren, må
installasjonsprogrammet konfigurere IP-adresseparameterne direkte ved hjelp av et
USB-grensesnitt. Se "Konfigurasjon av AP" På side 15 på side 11 hvis du vil hamer
informasjon om kommunikasjonmedUSB via Ethernet. Når AP-et har etablert
kommunikasjonmed Aliro-programvaren, vises det en enhetsliste med alle enhetene
som er registrert på det lokale nettverket.

Følgende parametere gjelder:

Fanen Generelt

Parameter (bare eksempler) Kommentar

Enhetsinformasjon

Maskinvareversjon 1.1 Kan ikke redigeres

Programvareversjon 1.0.0.866 Kan ikke redigeres

Serienummer 9000129 Kan ikke redigeres

Enhetsinnstillinger

Enhetsnavn MyAccessPoint Kan redigeres

Kan registreres Ja/Nei

Avmerkingsboks. Hvis det er merket
av for dette alternativet, kan dette AP-
et registreres fra Aliro-programvaren.
Dette gjelder også når flere Aliro-
systemer bruker det samme
nettverket.

Fanen Nettverk

Parameter (bare eksempler) Kommentar

IP-innstillinger

DHCP Ja/Nei Avmerkingsboks

IP-adresse 10.1.11.128 Kan redigereshvis ingen DHCPer
valgt

Nettverksmaske 255.255.248.0 Kan redigereshvis ingen DHCPer
valgt

Gateway 10.1.11.249 Kan redigereshvis ingen DHCPer
valgt

DNS 1 10.1.11.201 Kan redigereshvis ingen DHCPer
valgt

DNS 2 Kan redigereshvis ingen DHCPer
valgt

Bruk Brukpå aktuell enhet Knappekommando

Bruk på alle
enheter Brukpå alle oppførte enheter Knappekommando hvisDHCPer

valgt
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3   Aliro-komponenter

Fanen Proxy

Parameter (bare eksempler) Kommentar

Proxyinnstillinger

Bruk
nettverksproxy Ja/Nei Avmerkingsboks

Proxyserver IP-adresse eller
navn på datamaskin Kan redigereshvisProxyer valgt

Proxyport 0 Kan redigereshvisProxyer valgt

Proxybrukernavn MyUserName Kan redigereshvisProxyer valgt

Proxypassord MyPassword Kan redigereshvisProxyer valgt

Bruk Brukpå aktuell enhet Knappekommando

Bruk på alle
enheter Brukpå alle oppførte enheter Knappekommando

Fanen Kommunikasjon

Innstillinger for
vertskommunikasjon Parameter (bare eksempler) Kommentar

Vertsadresse Ja/Nei Kan redigeres

Sluttpunkt /access Kan redigeres

Bruk Brukpå aktuell enhet Knappekommando

Bruk på alle enheter Brukpå alle oppførte enheter Knappekommando
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3   Aliro-komponenter

3.5 Innstillinger for bruk av AP
Når AP-et tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, brukes standardinnstillingene som
vanligvis er egnet for de vanligste bruksområdene til et dørmiljø. Dette betyr at det er
svært enkelt å komme i gang, og AP-et er klargjort for å kontrollere en lås og bruke en
utgangsknapp. Du kan imidlertid når som helst endre innstillingene fra
brukergrensesnittet og laste endringene ned til AP-et.

Maskinvaretilkoblinger

AP-et har inngangs- og utgangsterminaltilkoblinger for tilkobling til eksternt utstyr. Den
inkluderte installasjonshåndboken for AP beskriver oppsettet av disse tilkoblingene,
men det er viktig å vurdere hvordan disse inngangene og utgangene brukes og kables.
Det finnes to releutganger, fire åpenkollektorutganger og fire innganger.

Programvare definert med standard funksjonsinnstillinger

Aliros brukergrensesnitt gir muligheten for endringer i funksjonaliteten for inngangene
og utgangene. Standard fabrikkinnstillinger blir gjenopprettet hvis en tilbakestilling av
maskinvaren utføres i AP-et.

Valgfrie funksjonsinnstillinger

Brukerhåndboken og/eller den elektroniske hjelpen for Aliro forklarer alternativene som
er tilgjengelige for hver inngang og utgang.

For eksempel: Standardinnstillingene for et AP skal bruke to av
åpenkollektorutgangene til advarsler og varsler. Hvis enWiegand-leser, som krever at
de fire åpenkollektorutgangene som defineres somWiegand –alarm, Wiegand – grønn,
Wiegand – rød ogWiegand – gul, kobles til, kan disse deretter enkelt redigeres i
programvaren.

3.5.1 Innganger
Følgende inngangskontakter er tilgjengelige:

Kontakt Funksjon
Generell inngang
1 Standardfunksjonen erUtgangsknapp

Generell inngang
2 <ikke forhåndskonfigurert>

Generell inngang
3 Standardfunksjonen erDørovervåkingskontakt

Generell inngang
4 <ikke forhåndskonfigurert>
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3   Aliro-komponenter

3.5.2 Utganger
Det finnes to typer tilgjengelige utgangstilkoblinger – rele og åpenkollektor.

3.5.2.1 Releutganger
De to releutgangene har følgende standardfunksjoner:

Kontakt Funksjon
Releutgang 1 Potensialfri NC-COM-NO. Bistabil funksjon.

Releutgang 2 Potensialfri NC-COM-NO. Monostabil funksjon.
Standardfunksjonen er Lås.

3.5.2.2 Åpenkollektorutganger
De fire utgangene har følgende standardfunksjoner:

Kontakt Funksjon
Åpenkollektor ut 1 Standardfunksjonen erAdvarsel – dør holdt åpen
Åpenkollektor ut 2 <ikke forhåndskonfigurert>

Åpenkollektor ut 3 Standardfunksjonen erDørvarsel – dør holdt åpen for
lenge

Åpenkollektor ut 4 <ikke forhåndskonfigurert>

Kabling ved bruk av
strømforsyning til AP

RL =Resistive belastninger , for
eksempel releer og summer.

Kabling ved bruk av ekstern
strømforsyning

RL =Resistive belastninger , for
eksempel releer og summer.
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4 Strømforsyning
Strømforsyningen er en viktig del av et adgangskontrollsystem, og den kan kobles på
fleremåter avhengig av kablingsstrukturen. Både løsningen for 12VDC og 24VDC
støttes. Vurder følgende når du skal planlegge strømforsyningen:

l Kabelavstandene og -områdenemå defineres samt enhetenes strømforbruk.

l Strømforsyningsenhetenemå være av samme type (12V eller 24V).

Strømbrudd

Vær oppmerksom på at AP-et har et litiumbatteri som beholder dataene i minnet ved
strømbrudd. Aliros adgangskontrollsystem har en strømbruddsvarsling. Vanligvis
utløser strømforsyninger som har batteri som reserveløsning, et signal som kan
kobles til et AP som har en definert inngang for strømbrudd.

Strømformidling til lesere

Vær forsiktig når du kobler lesere til AP-et. Det totale strømtrekket kan ikke
overskride 500mA@24VDC eller 200mA @12VDC. En elektronisk sikring ryker når
den totale spenningen for begge lesergrensesnittene overstiger 700mA.

Selv om kommunikasjonsprogramvaren kan håndtere opptil fire lesere for hvert AP,
må det finnes nok tilgjengelig effekt. Hvis mer enn to lesere er i bruk, anbefales det å
bruke 24V.

Vær også oppmerksom på at standardinnstillingenVin for AP-ets
strømutgangsjumper, bare settes til 12V hvis det er spesifikt behov for en 12V-utgang
(i et 24V-miljø). Et normalt 12V-miljø må fortsatt ha jumperen i Vin-posisjon.

Uavbrutt strømforsyning

Sørg for at strømforsyningen er stabil og innenfor enhetens definerte spenningsskala.
Bruk en UPS-enhet (uninterrupted power supply) til å sørge for enhetens kontinuerlige
bruk ved en liten svikt i hovedstrømforsyningen.
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4.1 Sentral DC-strømforsyning
Sentrale strømforsyninger brukes ofte i et adgangskontrollsystem. Fordelenemed å
bruke sentral strømforsyning er blant annet:

l Reservestrøm hvis hovedstrømforsyningen svikter.

l Færre enheter å installere.

l Enklere å utvide systemet (hvis tilstrekkelig margin finnes fra begynnelsen).

Sentral strømforsyning med hoved AP koblet til Ethernet

Illustrasjonen viser et eksempel på hvordan sentral strømforsyning kan brukes når
hoved AP-et er koblet til Ethernet:

Prinsippet er følgende:

l AP-et som er koblet til Ethernet, er hoved AP-et. Alle andre AP-er er slaver.

l AP-ene kommuniserer via RS485. Alle plusskabler (+) er koblet sammen.

l Alle minuskabler (-) er koblet sammen.

Kontaktene, her i nærbilde fra bildet ovenfor, er kablet på følgendemåte:

l Kontakt 1A i hoved AP-et er koblet til kontakt 2A for slave AP-et.

l Kontakt 1B i hoved AP-et er koblet til slavekontakt 2B.

l Tilkobling (S) i hoved AP-et er koblet til tilkobling (S) i slave AP-et.

l Kablene er isolerte.

Sentral strømforsyning med AP-er koblet til Ethernet via en ruter

AP-ene kan også ha en sentral strømforsyning og være koblet til Ethernet via en ruter:
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Illustrasjonen følger prinsippet om at:

l Alle plusskabler (+) er koblet sammen.

l Alle minuskabler (-) er koblet sammen.

l Alle isolerte kabler (S) er koblet sammen
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4.2 Lokal DC-strømforsyning
Sentral strømforsyning brukes ofte i et adgangskontrollsystem. Kontroller at:

l PSU-ene har en stabil spenningsutgang. Selv om Aliro-komponentene tåler
spenningsvariasjoner, kan det hende låsene er mer sensitive.

l Bruk tilstrekkelig kabeltverrsnitt i strømkablene, spesielt ved lange avstander.

Lokal strømforsyning for AP-er

Illustrasjonen viser et eksempel av én hovedstrømføring som er koblet til Ethernet.
Slave AP-ene kommuniserer via RS485. Alle AP-er har sentral strømforsyning, og
minuskablene (-) er koblet sammen.

Kontaktene, her i nærbilde fra bildet ovenfor, er kablet på følgendemåte:

l Kontakt 1A i hoved AP-et er koblet til kontakt 2A for slave AP-et.

l Kontakt 1B i hoved AP-et er koblet til kontakt 2B for slave AP-et.

l Tilkobling (S) i hoved AP-et er koblet til tilkobling (S) i AP-punktet.

l Kablene er isolerte.
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5 Kabler
Det finnes flere kommunikasjonsnivåer i et Aliro-system som krever kabler:

l Fra datamaskin og server til AP-er

l Mellom AP-er

l Fra AP til lesere

l Fra USB for PC til USB for AP

Tabellen nedenfor angir de anbefalte kabeltypene og -lengdene.

Fra-enhet Til-enhet Kabeltype Maksimumslengde (m)

Datamaskin/server AP

Nettverk
Cat-5-kabel, 10/100Mbit.
Hvis du er i tvil, kontakter du IT-
ansvarlig.

Avhenger av
nettverksstrukturen, vanligvis
100m til ruter/bryter/hub.

AP AP

RS485:
Den globale kretsenmellom
AP-ene. Spesifisert kabel:
Skjermet vridd kabelpar (1 par
+ kappe), for eksempelBelden
9502.
ELLER
Kombi 2-hf100 eller 2010-2-
hf100
(tilpasset kabel som har
kommunikasjon og strøm i
samme kabel).

1 200m

AP

Kortleser
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Skjermet vridd kabelpar
(2 par + kappe), for eksempel
9502

100m såfremt kabelen er
minst 0,25mm2

Kortleser
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Anbefalt kabel:
Skjermet vridd kabelpar
(2 par + kappe), for eksempel
9502

30m

Kortleser
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Anbefalt kabel:
Skjermet vridd kabelpar
(2 par + kappe), for eksempel
9502

30m

USB for PC (A) USB for AP
(B) USB-kabel 3m
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6 Nettverksinnstillinger
Aliro-systemet bruker hovedsakelig Ethernet til å kommunisere. Et AP som er koblet
til via nettverket, må finne veien til Aliro-programvaren. AP-et kobler til og starter
kommunikasjonenmed serveren.

Vanligvis bruker AP-et en DHCP til denne kommunikasjonen. Ellers må følgende
parametere brukes i henhold til nettverkstopologien:

l nettverksadresse

l nettverksmaske

l gateway

l DNS

En oversikt over parameterne finnes i dette dokumentet. Se
"Kommunikasjonsinnstillinger for AP" På side 17 for å vise parameterne. Hvis du vil ha
informasjon om ulike og relevante nettverksinnstillinger, ta kontakt med ansvarlige IT-
og/eller nettverksteknikere. Sørg også for at brannmuren på Aliro-serveren ikke
blokkerer innkommende HTTPS-tilkoblinger i port 443. Denne porten brukes av AP-er
til kommunikasjonmed Aliro-serveren.

Aliro-systemets registreringsprosess gjør det mulig å konfigurere AP-ene automatisk
fra programvaren, og dermed blir installasjonsprosessen enkel og problemfri. Om AP-
et befinner seg i samme LAN-nettverket eller ikke, kan påvirke Aliro-systemets
registreringsprosess.

Konfigurere et AP på samme LAN

Kontroller at brannmuren for nettverket er midlertidig deaktivert hvis du vil bruke
registreringsprosessen. Hvis servermaskinen har en aktiv brannmur, kan det hende
registreringsprosessen ikke klarer å konfigurere AP-et. Brannmuren kan blokkere
portene som brukes til registrering. Slik unngår du dette:

l Deaktiver brannmuren på servermaskinenmidlertidig.

l Systemet bruker automatisk port 51526 for innkommende og port 20000 for
utgående.

Konfigurere et AP på et annet LAN

Kommunikasjonsparameternemå angis direkte i AP-et via nettleseren. Se
"Kommunikasjonsinnstillinger for AP" På side 17 for opplysninger om hvordan du
konfigurerer AP-et frakoblet.

AP-er som bruker RS485

AP-ene kan også håndtere RS485-nettverk for å kommunisere. Vær oppmerksom på
at ett hoved-AP støtter tilkobling av sju andre AP-er/slaver, noe som dermed skaper
grupper påmaks åtte AP-er, og ett av disse AP-ene fungerer som hoved-AP ogmå
kobles til Ethernet. Hoved-AP-et som er RS485-kablet, må kobles til de andre AP-ene
i henhold til følgende prinsipp:
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Hvilket som helst av AP-ene kan være hoved-AP som er koblet til Ethernet, men
hoved-AP-et må bruke 1A og 1B. De andre AP-ene er tilkoblet via 2A og 2B.

EOL (EndOf Line) må settes i AP-er som er koblet til med terminalblokker som brukes
i RS485. EOL er en resistor som velges på begynnelsen og slutten av en RS485-buss.
AP-er midt i en RS485-kabel, kan ikke ha EOL valgt. Slik velger du EOL-jumperen:

1. Definer hvilken av AP-kontaktene som skal fungere som første og siste EOL.

2. Plasser EOL-jumperne i henhold til EOL-informasjonen som vises på plastlokket,
som angitt av element 1 i illustrasjonen nedenfor. EOL avsluttes når jumperen er i
høyre posisjon. Se element 2 i illustrasjonen. I element 3 er jumperen i venstre
posisjon, og EOL blir dermed ikke avsluttet.
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7 Aliro-programvare
Programvareinstallasjonen er en prosess som er basert på en veiviser. Når
programvaren er installert, kan funksjoner, som for eksempel brukere, adgangsplaner
og områdeplaner, opprettes og redigeres etter behov.

7.1 Innstillinger
Når DVD-enmed Aliro-programvaren settes inn i maskinen, blir Aliro-systemet
installert automatisk. Følgende komponenter installeres:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Hvis noen av disse komponentene ikke installeres påmaskinen, startes det
automatisk en installasjonsveiviser for hver respektive komponent. Følg
instruksjonene og fullfør veiviserne. Når de ovennevnte ressursene er installert, vises
vinduet for installasjon av Aliro-system.

7.2 Installere en SQL-server
For systemer som støtter mer enn 100 AP-er, eller for systemer der det totale minnet
overskrider 10GB, anbefales det å installere en SQL-server som kan lagremer data
enn SQL Express-serveren Hvis du vil hamer informasjon om SQL-lisensen, kan du
seMicrosoft. Hvis du vil installere en standard SQL-server, gjør du følgende:

1. Sett inn SQL server DVD. Installasjonen av SQL-serveren vil finne ut om
eventuelle programvarekomponenter kreves. Hvis det er tilfelle, vises vinduet
Microsoft SQL Server Setup. Installasjonen av SQL-serveren installerer om
nødvendig følgende:

Støttefiler for installasjon av
l .NET Framework 3.5 SP1
l Server Native Client SQL
l Server

Klikk OK for å starte installasjonen.

2. Når alle programvarekomponenter er tilgjengelige, vises vinduet SQL Server
Installation Centrer.

3. I delen Installation, klikker duNew installation or add features to an existing
installation.

4. I vinduet Setup Support Rules klikker duShow Details eller fortsetter
installasjonen ved å klikkeOK.

5. Oppgi SQL Product Key, og klikk Next.

6. Accept lisensavtalen og klikk Next.

7. I Setup Support Files klikker du Install.
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7   Aliro-programvare

8. I vinduet Setup Support Rules er kanskje et par advarsler uthevet. Kontakt en
IT-ekspert for informasjon om disse advarslene.

9. Klikk Next for å fortsette.

10. I Setup Role velger duDefault SQL server Feature installation. Klikk Next.

11. I Feature Selectionmerker du av for det som kreves for Aliro:

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

Alle andre funksjoner er valgfrie. Klikk Next.

12. I delen Installation Rules klikker duShow Details eller fortsetter installasjonen
ved å klikkeNext.

13. I vinduet Instance Configuration velger duDefault instance ellerNamed
instance. Fyll ut informasjon for sistnevnte valg.

14. I vinduet Server Configuration velger duSQL Server Database Engine og SQL
Server Browser. Klikk Next for å fortsette.

15. I konfigurasjonsvinduet Database Engine velger duMixed Mode og legger til en
SQL Server-systemadministrator. Klikk Next.

16. I vinduet Error Reporting leser du om alternativene.

17. Klikk Next, og dermed starter installasjonen.

18. Vinduet Complete bekrefter at SQL-serveren er installert.

7.3 Installere programvaren

1. Sett inn DVD-enmed Aliro-programvaren, og følg fremgangsmåten for angivelse
av innstillinger. Vinduet for installasjon av Aliro-system vises.

2. Klikk Lisens for å lese vilkårene og betingelsene.

3. KlikkSpråk og velg et språk. Windows-språket brukes som standard.

4. Klikk Dokumentasjon for å få tilgang til og lese Aliro-dokumentene.

5. KlikkInnstillinger for å vise og velge hvilken SQL Server-utgave du vil bruke.
Standardvalget er navnet på databaseserveren. Klikk rullegardinlisten hvis du vil
velge en annen SQL Server-utgave. Systemet trenger 1,6 GB ledig plass til
installasjonen. Det angis hvor mye ledig plass du har til installasjonen på den
valgte plasseringen.

6. Velg én av eller begge funksjonene som er valgt som standard. Begge funksjoner
kan installeres på servermaskinen. Et annet alternativ er å installere én funksjon
på servermaskinen og den andre på en annenmaskin. I dette tilfellet velger du
funksjonen som skal installeres påmaskinen du velger, og deretter fortsetter du
ved å følge instruksjonene. Hvis du vil installere en funksjon på en annenmaskin,
setter du inn DVD-enmed programvaren i denmaskinen og følger instruksjonene.
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l Adgangskontrollserver – installerer serverkomponentene og -
databasene. Klikk rullegardinmenyen for å velge en SQL Server-utgave på
den lokale maskinen.

l Web Server (IIS) – installerer webserverkomponentene. Hvis du velger
dette alternativet, må du oppgi en adresse til adgangskontrollserveren.
Navnet på adgangskontrollserveren er datamaskinnavnet eller
maskinens IP-adresse.

7. Hvis alternativet Unntak for brannmur er tilgjengelig, merker du av for Legg til
unntak for Windows-brannmur.

8. Klikk OK for å lagre innstillingene, eller klikk Avbryt for å bruke
standardinnstillingene.

9. Klikk Installer. Det vises en installasjonsoversikt. Hvis endringer må utføres,
klikker du Innstillinger og redigerer etter behov.

10. Oppgi produktnøkkelen, som du finner på DVD-omslaget, i-feltet.

11. Les lisensen. Merk av for Jeg godtar vilkårene og betingelsene i lisensen for å
godta.

12. KlikkFortsett . Vinduet Installasjonsfremdrift vises under installasjonen.

13. Klikk Start for å starte Aliro-system. En nettleser startes og programmet kjører.

14. Oppgi verdier i felteneBruker og Passord. Standard påloggingsinformasjon for
begge er "admin". Se den elektroniske hjelpen for å konfigurere det
områdespesifikke adgangskontrollsystemet.

Vær oppmerksom på at når du installerer Aliro-tjenesten (adgangskontrollserveren), vil
den kjøre under en lokal systemkonto. Det er ikke sikkert at denne kontoen har tilgang
til de konfigurerte nettverksstasjonene. Hvis du ikke har slik tilgang, kan du dermed
ikke konfigurere sikkerhetskopien for å lagre filen på en nettverksstasjon.

I dette tilfellet må påloggingskontoen endres manuelt til en kjent domenekonto som har
tilgang til den angitte nettverksstasjonen:

1. ÅpneStart > Kontrollpanel > Administrative verktøy > Tjenester.

2. VelgEgenskaper for adgangskontrollserver og åpne Logg på.-fanen. Endre
kontoopplysningene til en kjent domenekonto som har tilgang til den angitte
nettverksstasjonen.

.

7.4 Egensignerte sertifikater
For at kommunikasjonen i Aliros adgangskontrollsystem skal være så sikker som
mulig, oppretter og bruker hver installasjon et vilkårlig, egensignert sertifikat.
Identiteten for dette sertifikatet kan ikke bekreftes av nettleseren, og derfor vises det
kanskje en advarsel når du går til Aliro-systemet. Dette betyr ikke at installasjonen
ikke er sikker. Hvis en rekke klienter brukes til å administrere Aliro-systemet, må det
egensignerte sertifikatet installeres.

Vær oppmerksom på at det anbefales å bruke et offisielt sertifikat for å forbedre
sikkerheten.

Eksportere et egensignert sertifikat
Hvis du vil eksportere et egensignert sertifikat, gjør du følgende:
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1. Logg på servermaskinen derAliro Web server (IIS) er installert.

2. Klikk startknappen i Windows. Skriv inn InetMgr.exe og trykk Enter. IIS
Manager åpnes. Dobbeltklikk ikonet Serversertifikater .

3. Finn det egensignerte sertifikatet med servermaskinnavnet under kolonnen
Utstedt til . Høyreklikk dette sertifikatet.

4. Klikk alternativet Eksporter på hurtigmenyen.

5. Bla gjennom og angi plasseringen som sertifikatfilen skal eksporteres til.

6. Skriv inn et passord for å hindre at uautoriserte brukere installerer dette
sertifikatet. Klikk OK.

7. Det egensignerte sertifikatet er nå tilgjengelig på plasseringen som ble angitt i trinn
6.

Installere det egensignerte sertifikatet på klientdatamaskinen i Windows-
operativsystemet.

Gjør følgende:

1. Kopier det eksporterte egensignerte sertifikatet fra instruksjonene forEksportere
egensignert sertifikat til klientdatamaskinen.

2. Dobbeltklikk det egensignerte sertifikatet på klientdatamaskinen.

3. Følg instruksjonene i veiviseren.

4. Hvis du blir bedt om å velge lagringssted for sertifikatet (Gjeldende bruker eller
Lokal maskin), velger du alternativet som egner seg best for konfigurasjonen.

5. Når du blir bedt om å oppgi passordet, må du sørge for å oppgi riktig passord og
bare velge alternativet Inkluder alle utvidede egenskaper. Klikk Neste.

6. Velg plasseringen der det egensignerte sertifikatet skal lagres.

7. Velg alternativet Lagre alle sertifikater på følgende sted.

8. Klikk Bla gjennom og velgKlarerte rotsertifiseringsinstanser.

9. Klikk Neste og deretter Fullfør.

10. Meldingen Importen var vellykket bør vises.

Nå har du tilgang til Aliro-systemet fra en lokal nettleser.

Installere et sertifikat som er utstedt av en klarert instans

Hent et gyldig sertifikat fra en velkjent sertifikatleverandør. Slik fjerner du det
eksisterende egensignerte sertifikatet og installerer det nye sertifikatet:

1. Logg på servermaskinen der AliroWeb server (IIS) er installert.

2. Klikk startknappen i Windows.

3. Skriv inn InetMgr.exe og trykk Enter.

4. IIS Manager åpnes. Finn ikonet Serversertifikater og dobbeltklikk det.

5. Finn det egensignerte sertifikatet med servermaskinnavnet under Utstedt til .
Høyreklikk sertifikatet og velg alternativet Fjern.
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6. Følg instruksjonene fra sertifikatleverandøren for å fullføre installasjonen av
sertifikatet.

Installere det egensignerte sertifikatet på klientdatamaskinen i Mac-
operativsystemet

Hvis du vil installere et egensignert sertifikat på en klientdatamaskin i Mac-
operativsystemet, gjør du følgende:

1. Kopier det eksporterte sertifikatet fra Eksportere egensignert sertifikat, som
tidligere beskrevet, til klientdatamaskinen.

2. Dobbeltklikk det egensignerte sertifikatet på klientdatamaskinen. Legg til
sertifikatverktøy vises.

3. Velg alternativet Nøkkelkjede som egner seg best for konfigurasjonen (Pålogging
ellerSystem).

4. Klikk Legg til. Verktøyet for tilgang til nøkkelkjede åpnes.

5. Skriv inn passordet for å låse opp verktøyet for tilgang til nøkkelkjede.

6. Skriv inn sertifikatpassordet. Klikk OK.

7. Klikk Klarer alltid.

8. Godkjenningsprosedyren blir kanskje gjentatt. Skriv inn passordet for å fortsette.

9. I vinduet Tilgang til nøkkelkjede finner du det egensignerte sertifikatetmed
navnet på klientdatamaskinen under kolonnen Navn.

10. Dobbeltklikk det egensignerte sertifikatet.

11. UtvidKlarert-delen. Finn SSL (Secure Sockets Layer), og sett tillatelsen til
Alltid klarert. Bekreft endringene.

12. Godkjenningsprosedyren blir kanskje gjentatt. Skriv inn passordet for å fortsette.

13. Sertifikatimporten bør være fullført. Nå har du tilgang til Aliro-systemet fra den
lokale nettleseren.

7.5 Oppgradere programvaren

1. Klikk Oppgrader. Det vises en oppgraderingsoversikt med den installerte
versjonen og den nye versjonen.

2. Klikk [1}Bla gjennom{2] for å velge[3} plasseringen for sikkerhetskopien{4], hvis du
vil lagre et annet sted enn standardplasseringen.

3. Klikk Fortsett for å oppgradere.

7.6 Avinstallere programvaren
Slik avinstallerer du Aliro-system:

1. Sikkerhetskopier alle dataene før du avinstallerer systemet, hvis du har behov for å
bruke dataene senere.

2. ÅpneStartmenyen > Kontrollpanel > Programmer og funksjoner > Aliro.

3. VelgAvinstaller. Vinduet med oversikt over avinstallasjonen av Aliro vises.

4. Merk av for Uninstall databases. Dermed fjernes alle data fra SQL Server.
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7   Aliro-programvare

5. Klikk Continue. Vinduet Installasjonsfremdrift vises mens programvaren
avinstalleres.
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8   Tilgang til brukergrensesnittet

8 Tilgang til brukergrensesnittet
Du har tilgang til Aliros adgangskontrollsystem fra servermaskinen, maskiner på
samme nettverk som serveren, eller enmaskin med Internett-tilkobling:

1. Åpne en nettleser.

2. Skriv inn vertsnavnet for Aliros adgangskontrollsystem i feltet Domeneadresse.

3. Oppgi verdier i felteneBruker ogPassord. Standard påloggingsinformasjon for
begge feltene er "admin".

4. Klikk Logg på.

Vær oppmerksom på at Aliros webserver må være offentlig tilgjengelig på Internett
hvis du skal ha tilgang til brukergrensesnittet fra eksterne nettverk.
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