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1  Tietoja tästä asiakirjasta

1 Tietoja tästä asiakirjasta
Tämä asiakirja pohjautuu käytönaikaiseen ohjeeseen, joka on käytettävissä Aliro-ohjelmisto -sovelluksessa. Osa
ohjeista liittyy online-siirtymistoimintoon.

Ota huomioon, että myös tämän käyttöoppaan sähköinen versio (PDF-muodossa) sisältää siirtymislinkkejä
aiheeseen liittyviin ohjeisiin.

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja:

Komponentti Asiakirja Kattavuus

Aliro-ohjelmisto Asennusopas Ohjelmiston asennuksen ja tärkeiden käsitteiden kuvaus.

Aliro-ohjelmisto Aliro Tuotetiedot Ohjelmiston ominaisuudet ja tekniset tiedot.

AP-ovikeskus
AP01P Asennusopas AP-ovikeskuslaitteen asentaminen

AP-ovikeskus
AP01P AP-ovikeskuksen tuotetiedot AP-ovikeskuksen tekniset tiedot

Kortinlukija
ARxx-MF Lukijan kuvaopas Kortinlukijan kuvitettu asennusopas

Kortinlukija
ARxx-MF Lukijan asennusopas Asennusopas, joka sisältää kortinlukijan kiinnitys- ja

kytkentäohjeet sekä ohjeet sen liittämiseksi järjestelmään

Kortinlukija
ARxx-MF Lukijan tuotetiedot Kortinlukijan tekniset tiedot
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2  Aliro-yleiskuvaus

2 Aliro-yleiskuvaus
Tervetuloa käyttämäänAliro Access Control -järjestelmää. Se on innovatiivinen, uuden sukupolven
kulunvalvontajärjestelmä, joka tuo turvatekniikan uusimmat ominaisuudet käyttöösi. Voit hyödyntäämuunmuassa
seuraavia ominaisuuksia:

l Yksinkertainen ja helppokäyttöinenWeb-selainpohjainen ohjelmisto.
l Yksinkertaistettu laitevalikoima, jokamahdollistaa IP-yhteyden ovelle.
l Laitteiden automaattinen haku ja joustavat laitteistovaihtoehdot.
l Älypuhelinyhteensopivat sovellukset, jotkamahdollistavat etähallinnan ja tosiaikaisen valvonnan.
l Yhden käyttöoikeuden asennus jamonipuoliset online-päivitysmahdollisuudet.
l Usean kielen tuki, jota on helppomukauttaa käyttäjäkohtaisesti.
l Kortinhaltijan suora vuorovaikutus OLED-lukijanäyttöjen välityksellä.
l Useiden ovityyppien tuki.
l Täysin mukautettava kulunvalvontajärjestelmä, jossa on käytettävissä ennalta määritettyjä

asetusvaihtoehtoja.

2.1 Yleiskuvaus
Yleiskuvaus-sivu on Aliro-järjestelmän aloitussivu, joka sisältää yleisnäkymän koko kulunvalvontajärjestelmästä.
Tällä sivulta voi siirtyä käyttämään yksittäisiä ominaisuuksia tai ohjattuja tehtäviä sekä tarkastella yleisiä
Järjestelmän tila -sanomia.

KULUNOHJAUS-
ominaisuudet VALVONTA-ominaisuudet MALLIT-ominaisuudet

Käyttäjät Tapahtumaloki Korttimallit

Alueet Varmuuskopiointi/palautus Ovimallit

Ovet Järjestelmäasetukset Laitteistomallit

Kulunvalvontaryhmät Valvo ja ohjaa Lukijan valaistusmallit

Kulkuoikeusajastukset
Nimenhuuto

Toimipaikkakaaviot

Roolit

Laitteisto

Valokehystehosteet
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2  Aliro-yleiskuvaus

Järjestelmän tila
Järjestelmän tila -kohdassa on yksityiskohtaisia sanomia laitteiston, palvelimen ja tietokannan tilasta. Katso
"Järjestelmän tila" sivulla 14
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2  Aliro-yleiskuvaus

2.2 Aliro-työtila
Erilaisten joustavien työkalujen avulla Aliro-työtilaa voi käyttää tehokkaasti. Useimmat näistä työkaluista sijaitsevat
ylhäällä olevassa Aliron päätyökalurivissä. Alla on yksityiskohtaisia tietoja työkaluista.

2.2.1 Ilmoitukset
Ilmoitukset-ominaisuuden avulla Aliro-asiakas voidaanmäärittää hälyttämään tai ilmoittamaan tapahtumista, kun
niitä esiintyy järjestelmässä. Uutena käyttäjänä näet Ilmoitukset-paneelin käyttöliittymän alaosassa.
Huomautus: Näytetyt ilmoitukset koskevat parhaillaan Aliro-järjestelmään kirjautuneena olevaa käyttäjää.

Ilmoitusten määrittäminen

1. Napsauta Aliro-käyttöliittymän alaosassa olevaaMääritä ilmoitukset -linkkiä.
2. Valitse ikkunassa näkyvästä Tapahtumat-puurakenteesta tapahtumat, joista haluat ilmoituksen.

Huomautus: Laajentamalla kunkin tapahtuman voit tarkastella erityisiä tapahtumia. Esimerkiksi
Järjestelmä-laajennuspainiketta napsauttamalla voit valitaArkistointi ja tyhjennys epäonnistui -
tapahtuman ja tarkastella sitä.

3. Valitse Tallenna.

Ilmoitukset-ikkunan näyttäminen/piilottaminen

Näyttö Kuvaus Tarvittava toimenpide

Ilmoitukset-
ikkuna Näkyy käyttöliittymän alaosassa. Voit laajentaa tämän ikkunan tai piilottaa sen

nuolipainiketta napsauttamalla.

Ilmoitukset-
painike

Tämä painike näkyy käyttöliittymän
ylätyökalurivissä. kun järjestelmässä on
vähintään yksi kuittaamaton ilmoitus.

Voit laajentaa tämän Ilmoitukset-ikkunan tai
piilottaa sen tätä painiketta napsauttamalla. Kun
ikkuna piilotetaan, painikemuuttuu keltaiseksi.

Ilmoitusten valvominen
Ilmoitukset-ikkunan eri sarakkeissa on yksityiskohtaisia tietoja tapahtumasta. Voit myös valita, että ilmoitukset
kuitataan niiden esiintyessä. Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.

Sarakkeet ja
painikkeet Kuvaus

Luokka Tapahtuman tyyppi.

Esiintyi Tapahtuman esiintymisen päivämäärä ja kellonaika.

Sanoma Esiintyneen tapahtuman tiedot.

Käyttäjä Tapahtuman aiheuttanut käyttäjä.

Lähde Sijainti, josta tapahtumamuodostettiin.
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2  Aliro-yleiskuvaus

Sarakkeet ja
painikkeet Kuvaus

Kuittaa
valitut
ilmoitukset

Tämän toiminnon avulla voit valita yhden ilmoitusrivin tai useita ilmoitusrivejä ja
kuitata ne.
Valitse Ilmoitukset-ikkunassa

1. Valitse yksi ilmoitusrivi tai pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja valitse useita
rivejä.

2. Napsauta Kuittaa valitut ilmoitukset.

Kuittaa
kaikki
nykyiset
ilmoitukset

Tämän toiminnon avulla voit kuitata kaikki tällä hetkellä näkyvissä olevat
ilmoitukset. Ilmoitukset-ikkunassa:

1. Napsauta Kuittaa kaikki nykyiset ilmoitukset.

Ilmoitusten näyttökielen vaihtaminen
1. Napsauta käyttöliittymän ylätyökalurivinValikko-painiketta.
2. ValitseKieli.
3. Valitse haluamasi näyttökieli. Ilmoitukset ja koko tämän käyttäjän Aliro-käyttöliittymä näytetään nyt valitulla

kielellä.

2.2.2 Asettelut
Aliro-työtilaa voidaanmukauttaa omienmieltymystenmukaan. Sen ominaisuuksien avulla voidaan tarkastella
samanaikaisesti useiden ominaisuuksien paneeli-ikkunoita.

Siirtyminen Asettelut-toimintoon:
1. Napsauta Aliro-käyttöliittymän päätyökalurivin Asettelut-painiketta.

Moninäkymät

DynaamisenMoninäkymä-työkalun avulla voit näyttää aiheeseen liittyvien ominaisuuksien ikkunapaneeleja
samalla, kun keskityt käyttämään jotain ominaisuutta. Esimerkiksi Käyttäjät-moninäkymässä voit tarkastella
samanaikaisesti käyttäjien, kulkuoikeusryhmien, alueiden, ovien ja kulkuoikeusajastusten paneeleita.
Käytettävissä ovat seuraavatmoninäkymävaihtoehdot:

Moninäkymä Kuvaus

Käyttäjät Käyttäjät-, Kulkuoikeusryhmät-, Alueet-, Ovet- jaKulkuoikeusryhmät-
ominaisuuksien ikkunapaneelien näyttäminen samanaikaisesti.

Alueet Alueet- jaOvet-ominaisuuksien ikkunapaneelien näyttäminen
samanaikaisesti

Toimipaikkakaaviot Toimipaikkakaaviot-, Ovet- jaAlueet-ominaisuuksien ikkunapaneelien
näyttäminen samanaikaisesti
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2  Aliro-yleiskuvaus

Moninäkymä Kuvaus

Tila Valvo ja ohjaa- sekä Tapahtumalokit-ominaisuuksien näyttäminen
samanaikaisesti.

Voit muuttaa eri paneelien sijaintia nykyisessämoninäkymäasettelussa vetämällä ja pudottamalla.

Moninäkymämallit

Voit tarkastella joko yhtä paneelia tai useita paneeleita samanaikaisesti valitsemalla vastaavan vaihtoehdon
moninäkymämalleista. Kunmalli on näkyvissä työtilassa, valitse kuhunkin paneeliin haluamasi ominaisuus.

Moninäkymämalli Kuvaus

Valitun alueen yksittäisen paneelin tuominen näyttöön. Jos erityistä ominaista
ei ole valittuna, oletusarvonmukaan näyttöön tuleeYleiskuvaus-sivu.

Näytetään kaksi erillistä pystysuuntaista paneelia.

Näytetään kaksi erillistä vaakasuuntaista paneelia.

Näytetään yhteensä kolme paneelia: yksi pystysuuntainen pääpaneeli ja sen
vieressä kaksi vaakasuuntaista paneelia.
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2  Aliro-yleiskuvaus

2.2.3 Valikko
Valikko sisältää erilaisia vaihtoehtoja Aliro-käyttöliittymän asetustenmukauttamiseen. Voit tarkastella eri
vaihtoehtojen tietoa napsauttamalla haluamaasi vaihtoehtoa.

Kieli
Koko Aliro-käyttöliittymän kielen näyttäminen.

1. ValitseValikko > Kieli
2. Valitse haluamasi kieli luettelosta.

Valittu kieli otetaan käyttöön käyttöliittymässä.

Määritykset
Tässä kohdassa olevien vaihtoehtojen avulla voidaanmäärittää luetteloiden näyttöasetuksia, aktivoida ensisijaisia
kirjautumislukijoita ja ottaa käyttöön automaattinen uloskirjautuminen Aliro-järjestelmästä. Alla oleva taulukko
sisältää kunkin ominaisuuden kuvauksen ja sen kokoonpanon.

1. ValitseValikko > Asetukset.

Kenttä Kuvaus Asetusten määritys

Kohdetta sivulla Tämä asetus määrittää
pääluettelossa1 . Tämän jälkeen
näyttöön voi tuoda lisää kohteita
käyttämällä pääluettelon
alaosassa olevia painikkeita.

1. Anna arvoKohdetta sivulla -
kenttään.

2. Valitse Tallenna.

Kirjautumislukija Tämä asetus määrittää, että
kirjautumislukija aktivoidaan
parhaillaan kirjautuneena olevan
käyttäjän käyttöön.
Huomautus: Kirjautumislukija
voidaan aktivoida ja käyttäjä voi
käyttää siihen asti, kun
myöhemmin kirjautuva käyttäjä
valitsee ja aktivoi sen
ensisijaiseksi lukijaksi.

Esimerkiksi jos käyttäjä
parhaillaan käyttää tiettyä
kirjautumislukijaa, ja myöhemmin
toinen käyttäjä valitsee saman
lukijan,
tämä toinen käyttäjä voi aktivoida
lukijan käyttöön itselleen. Tänä
aikana se ei ole ensimmäisen
käyttäjän käytettävissä, ennen
kuin ensimmäinen käyttäjä aktivoi

1. Voit näyttää kaikki järjestelmään
määritetyt kirjautumislukijat
avaamallaKirjautumislukija-
luetteloruudun.

2. Valitse lukija ja valitseAktivoi.
3. Valitse Tallenna.

1näkyvien kohteidenmäärän. Pääluettelo näkyy lähes jokaisen Aliro-ominaisuuden päänäkymän/-ikkunan
vasempana paneelina. Se on yleensä tarkasteltavan ominaisuudenmukaan vaihteleva nimiluettelo yksiköille, kuten
ovet, käyttäjät, laitteisto jne.
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2  Aliro-yleiskuvaus

sen uudelleen.

Ota käyttöön
automaattinen
uloskirjautumisaika

Valitsemalla tämän valintaruudun
voit asettaa ajan (minuuttia), jonka
jälkeen järjestelmä suorittaa
automaattisesti uloskirjaamisen,
jos järjestelmässä ei havaita
käyttäjän toimia (napsautusta tai
tekstin syöttämistä).
Huomautus: Kaikki järjestelmän
tallentamattomat muutokset
hylätään automaattisen
uloskirjautumisen yhteydessä.

1. ValitseOta käyttöön
automaattinen
uloskirjautumisaika -
valintaruutu.

2. Aseta aika (minuutteina)
Uloskirjautumisaika-kenttään.

3. Valitse Tallenna.

Tallenna lokit
Voit tallentaa järjestelmälokitiedostoja, joista voi olla apua tekniselle tuelle vianmäärityksessä. Alla kuvataan
pakatun lokitiedoston tallentaminen.

1. ValitseValikko > Tallenna lokit...
2. Valitse näyttöön tulevassa valintaikkunassa Lataa.
3. Jatka tallentamalla tai avaamalla ladattu pakkaustiedosto.

Tietoja
Tuotteen käyttöoikeuden rekisteröiminen

Aliro-järjestelmäkäyttäjän on rekisteröitävä Aliro-järjestelmänsä käyttämällä tuotteen
käyttöoikeustiedostoa.
Tämä voidaan suorittaa kahdella tavalla:

1. Tuotteen käyttöoikeuden online-rekisteröinti (automaattinen)
2. Tuotteen käyttöoikeuden offline-rekisteröinti (manuaalinen)

Tuotteen käyttöoikeuden online-rekisteröinti (automaattinen)
1. Tietoja-valintaikkuna sisältää kaikki tuotteen käyttöoikeuteen liittyvät tiedot.

Voit avata tämän valintaikkunan Aliron ylätyökalurivistä kahdella tavalla:
1. Napsauta punaista (tuote on rekisteröitävä ... päivän kuluessa) -linkkiä.
2. ValitseValikko > Tietoja.

2. Siirry seuraavaan valintaikkunaan napsauttamallaRekisteröi-painiketta.
3. NapsautaPyydä käyttöoikeus -painiketta.
4. Anna tietosi pakollisiin kenttiin.
5. ValitseRekisteröi.

Jos rekisteröinti onnistui:
1. Suorita rekisteröinti loppuun valitsemallaRekisteröi. Järjestelmä rekisteröidään

automaattisesti Web Service -rekisteröintipalvelussa käyttämällä käyttöoikeustiedostoa.
Jos rekisteröinti epäonnistuu, voit jatkaa suorittamalla rekisteröinnin manuaalisesti offline-tilassa.

1. Noudata alla olevassa kohdassa Tuotteen käyttöoikeuden offline-rekisteröinti olevia
ohjeita.

Tuotteen käyttöoikeuden offline-rekisteröinti (manuaalinen)
1. Tarkista, että olet suorittanut edellisen kohdan vaiheet 1–5.
2. Napsauta Lataa rekisteröintitiedosto -linkkiä. Rekisteröintitiedosto luodaan.
3. Valitse Lataa.

12

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



2  Aliro-yleiskuvaus

4. Tallenna paikallinen kopio rekisteröintitiedostosta valitsemalla Tallenna.
5. Sulje valintaikkuna valitsemallaPeruuta.
6. Siirrä tallennettu rekisteröintitiedosto Internet-yhteydellä varustettuun laitteeseen. AvaaWeb-

selaimessa rekisteröintipalvelun URL-osoite, joka näkyi Lataa rekisteröintitiedosto -linkin
alapuolella.

7. NapsautaRekisteröi tuoteavain -kohtaa.
8. Selaa rekisteröintitiedosto (kutsutaanmyös tuoteavaintiedostoksi) esiin ja valitse se.
9. ValitseOK.
10. Tallennamuodostettu käyttöoikeustiedosto ja siirrä se takaisin Aliro-asiakkaaseen.
11. Valitse Tietoja-valintaikkunassaRekisteröi.
12. ValitseSelaa.
13. Selaa käyttöoikeustiedoston paikallisesti tallennettu kopio esiin ja valitse se.
14. ValitseAvaa. Näyttöön tulee rekisteröinnin vahvistuksen valintaikkuna.

Huomautus: Rekisteröityä käyttöoikeutta ei voi muokata.

Nykyisten käyttöoikeustietojen tarkasteleminen
1. Valitse Aliro-päätyökaluriviltäValikko > Tietoja.

Tuotteen nykyisen käyttöoikeuden tiedot näkyvät valintaikkunassa.

Käyttöoikeussopimuksen tarkasteleminen
1. Valitse Aliro-päätyökaluriviltäValikko > Tietoja.
2. NapsautaKäyttöoikeussopimus-linkkiä.
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2  Järjestelmän tila

2 Järjestelmän tila
Järjestelmän tila -kohdassa on yksityiskohtaisia sanomia laitteiston, palvelimen ja tietokannan tilasta.

Järjestelmäraportin tulostaminen
Luodaan järjestelmän yhteenvedon sisältävä järjestelmäraportti. Tämän raportin voi ladata tallennusta tai
tarkastelua varten.

1. Siirry Yleiskuvaus-sivulle.
2. Napsauta Järjestelmän tila -kohdan alla olevaa Tulosta järjestelmäraportti -linkkiä.
3. Valitse Lataa. Raportti avataan uuteen ikkunaan.

Laitteisto

Tila Kuvaus

Online-AP-
ovikeskukset Online-tilassa olevienAP-ovikeskustenmäärä

Parhaillaan
alustettavat AP-
ovikeskukset

Parhaillaan alustettavana olevienAP-ovikeskustenmäärä

Online-lukijat Online-tilassa olevien lukijoidenmäärä.

Lukijaristiriita

Näyttää niiden lukijoidenmäärän, jotka täyttävät jommankumman kahdesta ehdosta:
1. kuuluu erityyppiseen väylään (esimerkiksi OSDP-lukijaWiegand-väylään)
1.
2. lukija on siirretty offline-tilassa olevasta AP-ovikeskuksesta (joka ei näin ollen

pysty ilmoittamaan siirrosta) toiseen AP-ovikeskukseen, joka on online-tilassa.

Palvelin

Tila Kuvaus

Suorittimen käyttö
Kulunvalvontapalvelimen hetkellinen suorittimen käyttöaste. Näyttöön tulee
varoitus, jos tämä tila pysyy suurempana kuin 50 prosenttia yli 10 sekunnin ajan,
mikä voi ilmaista palvelimen suorittimen olevan ylikuormittunut.

Muistin käyttö
Kulunvalvontapalvelimen hetkellinenmuistin käyttöaste. Näyttöön tulee varoitus,
jos arvo on suurempi kuin 90 prosenttia, mikä voi ilmaista palvelinkoneenmuistin
olevan loppumassa.

Levyn käyttö
Levyaseman hetkellinen levyn käyttöaste levyllä levyasemassa, johon
kulunvalvontapalvelin on asennettu. Näyttöön tulee varoitus, jos arvo on suurempi
kuin 90 prosenttia, mikä voi ilmaista palvelinkoneen levytilan olevan loppumassa.

Aktiiviset Web-
asiakkaat Parhaillaan kirjautuneina olevienWeb-asiakkaidenmäärä.

Aktiiviset
mobiiliasiakkaat Parhaillaan kirjautuneina olevienmobiiliasiakkaiden (Android/iPhone) määrä.
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2  Järjestelmän tila

Tila Kuvaus

Suojattu
järjestelmänvalvojan
oletustili

Näkyy, kun asennuksen aikana luodun järjestelmänvalvojan oletustilin salasanaa
ei ole muutettu. Voit poistaa tämän varoituksen vaihtamalla järjestelmänvalvojan
salasanan.

Tietokanta

Tila Kuvaus

Edellinen
varmuuskopiointi

Tietokannan edellisen varmuuskopiointikerran ajankohta, jos varmuuskopiointi on
suoritettu.

Edellinen
varmuuskopioinnin
kesto

Tietokannan edellisen varmuuskopioinnin kesto, jos varmuuskopiointi on suoritettu.

Seuraava
varmuuskopiointi

Seuraavalle varmuuskopioinnille ajastettu ajankohta. Jos ajastettua
varmuuskopiointia ei ole määritetty, tässä kohdassa näkyy varoituskuvake. Voit
poistaa varoituksenmäärittämällä ajastetun varmuuskopioinnin käyttämällä
Varmuuskopiointi/palautus-ominaisuutta.
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3 Ominaisuudet
Alironmonipuoliset kulunohjausominaisuudet on luokiteltu kolmeksi pääryhmäksi: Kulunohjaus, Valvonta ja
Mallit.

Ominaisuutta napsauttamalla voit tarkastella haluamasi ominaisuuden kuvausta ja yksityiskohtaisia tietoja sen
asetustenmäärittämisestä.

KULUNOHJAUS-ominaisuudet VALVONTA-ominaisuudet MALLIT-ominaisuudet

Käyttäjät Tapahtumaloki Korttimallit

Alueet Varmuuskopiointi/palautus Ovimallit

Ovet Järjestelmäasetukset Laitteistomallit

Kulunvalvontaryhmät Valvo ja ohjaa Lukijan valaistusmallit

Kulkuoikeusajastukset Nimenhuuto

Toimipaikkakaaviot

Roolit

Laitteisto

Valokehystehosteet

3.1 Kulku
Kulunohjaus-ominaisuuksien avulla voidaanmäärittää tärkeimmät parametrit, joita tarvitaan
kulunvalvontajärjestelmänmuodostamiseen, kuten Laitteisto-, Ovet-, Käyttäjät- jaKulkuoikeusajastukset-
asetukset ja niin edelleen. Lisätietoja erityisistä ominaisuuksista saat napsauttamalla alla olevia linkkejä.

KULUNOHJAUS-ominaisuudet

Käyttäjät

Alueet

Ovet

Kulunvalvontaryhmät

Kulkuoikeusajastukset

Toimipaikkakaaviot

Roolit

Laitteisto
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Valokehystehosteet

3.1.1 Käyttäjät
Käyttäjä on henkilö, joka on rekisteröity kulunvalvontajärjestelmään. Käyttäjälle pitäämäärittää rooli1 senmukaan,
mikä on hänen asemansa Aliro-järjestelmässä.

Paneelin ja työkalurivin kuvaus

Paneelit ja painikkeet Kuvaus

Pääluettelo
Tässä näkymässä äärimmäisenä vasemmalla oleva paneeli, jossa
on tallennettujen alueiden nimiluettelo.

Pääpaneeli Sisältää pääpaneelin eri käyttäjäkentät.

Luo Uuden käyttäjän luominen.

Poista Valitun kohteen poistaminen.

Tallenna Nykyisten asetusten tallentaminen.

Peruuta Edellisen tallennuksen jälkeen tehtyjenmuutosten peruuttaminen.

Suodata Suodatuspaneelin näyttäminen tai piilottaminen hakua
käyttäjäluettelosta varten tai näkymän supistamiseksi.

Tuo Ohjattu toiminto käyttäjien tuomiseksi tiedostosta.

Nollaa Kaikki käyttäjien nollaus anti-passback-alueilta.

Aiheeseen liittyviä ohjeita
l Käyttäjän luominen
l Korttien tai koodienmäärittäminen
l Käyttöoikeuksienmäärittäminen
l Käyttäjäkortin tulostaminen

3.1.1.1 Käyttäjän luominen
1. Valitse Yleiskuvaus2 ja valitse sitten Käyttäjät3. Näyttöön tulee Käyttäjät-näkymä.
2. Napsauta Luo4-painiketta.
3. Oletusarvonmukaan Tila-kentän asetuksenaKelvollinen.

1Roolit ovat toiminnallisia määrityksiä. Rooleja voidaanmäärittää turvajärjestelmän eri käyttäjille, joilla on erilaisia
oikeuksia ja vastuita.
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
4Näytä Alirossa napsauttamalla
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Tila Kuvaus

Kelvollinen
Nykyinen päivämäärä on alkamis- ja loppumispäivämäärien välissä nämä päivät mukaan
luettuna tai nykyinen päivämäärä on alkamispäivämäärän jälkeen ja lisäilmoituksen
valitsemiseen asti ja käyttäjää ei ole merkitty ei-aktiiviseksi.

Vanhentunut Nykyinen päivämäärä on loppumispäivämäärän jälkeen eikä käyttäjää olemerkitty ei-
aktiiviseksi.

Odottaa Nykyinen päivämäärä on ennen alkamispäivämäärää jälkeen eikä käyttäjää olemerkitty ei-
aktiiviseksi.

Käyttäjä ei-
aktiivinen

Käyttäjä voidaanmerkitä manuaalisesti ei-aktiiviseksi. Tämämerkitsee, että mitään käyttäjän
korteista ei voida käyttää kulkua varten. Tämä asetus ohittaa kaikki muut asetukset.

4. Anna käyttäjän nimi Etunimi1- ja Sukunimi2-kenttiin.
5. Valitse Rooli3-luetteloruudusta tälle käyttäjälle määritettävä rooli.

Jos kyseessä onmuu rooli kuinKortinhaltija, määritä seuraavat lisäkentät:

Kenttä Kuvaus

Käyttäjänimi Tämä on käyttäjänimi, jota käytetään kirjauduttaessamanuaalisesti Aliro-järjestelmään.

Salasana Tämä on salasana, jota käytetään kirjauduttaessamanuaalisesti Aliro-järjestelmään.

Toimialueen
käyttäjänimi

Arvon syöttäminen tähän kenttään ottaa käyttöön automaattisen sisäänkirjautumisen
käyttämälläWindowsin laillisuustarkistusta. Arvolla pitäisi olla seuraavamuoto:
toimialue\käyttäjänimi

esimerkiksi: toimipaikka340\Virtanen Pekka, jossa toimipaikka340 on toimialueen nimi ja
Virtanen Pekka on kyseisen toimialueen käyttäjänimi, joka käyttää Aliro-järjestelmään
kirjautuneenaWindowsiin tällä tilillä. Saat toimialueen käyttäjänimen järjestelmänvalvojalta.

l Voit kirjautua automaattisesti Aliro-järjestelmään siirtymällä osoitteeseen
https://oman.web-palvelimen.nimi/accesswin osoitteen https://oman.web-
palvelimen.nimi/access sijaan. Ota huomioon, että automaattista
sisäänkirjautumistoimintoa tuetaan vain selaamisessa lähiverkkojen kautta.

6. Valitse Tallenna4

Järjestelmään luodaan uusi käyttäjä.

Korttien tai koodien määrittäminen käyttäjälle

Korttien myöntäminen manuaalisesti
1. Tarkista, että käyttäjänNimi-kentät onmääritetty Käyttäjät-näkymässä.
2. Napsauta Lisää5-painiketta. Vieressä olevaan taulukkoon lisätään uusi rivi.
3. Napsauta uuden rivinKorttinumero-kenttää.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
4Näytä Alirossa napsauttamalla
5Näytä Alirossa napsauttamalla
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4. Kirjoita korttinumero.
5. Valitse Tallenna1

Ota huomioon, että tietty kortti voidaanmanuaalisesti poistaa käytöstä valitsemallaEi-aktiivinen -sarakkeessa
oleva valintaruutu. Jos Järjestelmäasetukset-kohdassa käyttäjä onmääritetty salvattavaksi aina Kova anti-
passback -loukkauksen yhteydessä, valintaruutu on valittuna automaattisesti.

Korttien myöntäminen käyttämällä kirjautumislukijaa
Korttienmyöntäminen käyttäjille kirjautumislukijaa käyttämällä edellyttää, että lukijan kulkutilaksi onmääritetty
Kirjautumistila. Saat lisätietoja napsauttamalla tätä: Kirjautumislukija.

1. Tarkista, että käyttäjänNimi-kentät onmääritetty Käyttäjät-näkymässä.
2. Valitse Lisää2 Vieressä olevaan taulukkoon lisätään uusi rivi.
3. Napsauta uuden rivinKorttinumero-kenttää.
4. TäytäKorttinumero-kenttä asettamalla kortti kirjautumislukijaan.
5. Valitse Tallenna3

Koodien määrittäminen käyttäjälle
Käytettävissä on kaksi erilaista koodityyppiä: PIN-tunnus ja henkilökohtainen koodi.

l PIN-tunnus on nelinumeroinen koodi, jota käytetään kortin kanssaKortti ja PIN-tunnus -turvatilassa.
l Henkilökohtainen koodi on yksilöllinen koodi, jota voidaan käyttää kortin asemesta ovien suojaustilan

ollessaHenkilökohtainen koodi tai Ryhmäkoodi. Oletuspituus on neljä numeroa, mutta pituus voidaan
muuttaa 4–8 numeroksi Järjestelmäasetukset-valikossa. Ota huomioon, että koodin pituuden lyhentäminen
tyhjentää Henkilökohtainen koodi -kentän ja se pitäämuodostaamanuaalisesti uudelleen (kullekin
käyttäjälle).

Nollaus-painikkeet tyhjentävät kentät, jaMuodosta-painike luo uuden henkilökohtaisen koodin.
Henkilökohtaiset koodit (tälle käyttäjälle) voidaanmanuaalisesti poistaa käytöstäHenkilökohtainen koodi ei-
aktiivinen -valintaruudun avulla. Jos Järjestelmäasetukset-kohdassa käyttäjä onmääritetty salvattavaksi aina
Kova anti-passback -loukkauksen yhteydessä, valintaruutu on valittuna automaattisesti.

Käyttäjän kuvan päivittäminen
Napsauta Päivitä kuva4 -linkkiä. Näyttöön tulee uusi valintaikkuna.

Uuden valokuvan ottaminen:
1. Valitse, onko käyttäjäMies vai Nainen.
2. NapsautaKäynnistä Web-kamera-painiketta. Näyttöön tulee tosiaikainen videokuva käyttäjästä.
3. ValitseOta valokuva. Otettu valokuva tulee näyttöön.
4. ValitseOK.

Käyttäjän nykyisen valokuvan päivittäminen:
1. NapsautaValitse tiedosto... -painiketta. Määritä uuden valokuvan sijainti Avaa-valintaikkunassa.
2. ValitseOK.

Kulkuoikeudet
Voit määrittää käyttäjille oikeuksia kulkuoikeusryhmiin, alueisiin ja oviin.

1. NapsautaKulkuoikeudet

Kulkuoikeuksien määrittäminen kulkuoikeusryhmille:
1. NapsautaKulkuoikeusryhmät-välilehden Lisää-painiketta.
2. Valitse kulkuoikeusryhmä näyttöön tulevasta valintaikkunasta. ValitseOK.
3. Valitse Tallenna.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
4Näytä Alirossa napsauttamalla
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Kulkuoikeuksien määrittäminen alueille:
1. NapsautaAluekulunvalvonta-kohdan Lisää-painiketta.
2. Valitse alue näyttöön tulevasta valintaikkunasta. ValitseOK.
3. Valitse Tallenna.

Kulkuoikeuksien määrittäminen oville:
1. NapsautaOvikulunvalvonta-kohdan Lisää-painiketta.
2. Valitse ovi näyttöön tulevasta valintaikkunasta. ValitseOK.
3. Valitse Tallenna.

Tiedot ja asetukset
Määritä tämä osan kentät, jotkamäärittävät käyttäjän tiedot ja muita erityisiä asetuksia. Katso lisätietoja alla
olevista kenttien kuvauksista.

Kenttä Kuvaus

Kieli
Valitse ensisijainen kieli tälle käyttäjälle. Tätä kieltä käytetään sitten palvelimenWeb-
asiakkaan näyttökielenä tämän käyttäjän kirjautuessa järjestelmään. Sitä käytetään
myös näyttökielenä ARxxS-MF-lukijan näyttökielenä käyttäjän käyttäessä lukijaa.

Sähköposti Anna käyttäjän sähköpostiosoite.

Matkapuhelin Anna käyttäjänmatkapuhelinnumero.

Mukautettu kenttä 1,
2, 3 ja 4

Operaattori määrittää nämämukautetut kentät. Kenttienmäärittäminen:
1. siirry kohtaanYleiskuvaus-sivu > Valvonta-luettelo > Järjestelmäasetukset

> Mukautetut kentät.
2. Anna neljäänMukautettu kenttä -otsikko -kenttään haluamasi otsikot,

esimerkiksi ajoneuvon rekisterinumero, passin numero jne.

Käyttäjä ei-aktiivinen Käyttäjän tila vaihdetaan ei-aktiiviseksi valitsemalla tämä valintaruutu.

Alkamispäivämäärä Valitse päivämäärä, jolloin käyttäjänKelvollinen-tila alkaa järjestelmässä.
Huomautus: Tätä kenttää ei näytetä, jos käyttäjän rooli on Järjestelmänvalvoja.

Toistaiseksi
Valitsemalla tämän valintaruudun voit määrittää käyttäjänKelvollinen-tilan olemaan
voimassamäärittämättömän ajan. Huomautus: Tätä kenttää ei näytetä, jos käyttäjän
rooli on Järjestelmänvalvoja.

Loppumispäivämäärä
Määritä käyttäjän Kelvollinen-tilan päättymisaika valitsemalla päivämäärä. Valitun
päivän jälkeen käyttäjän tilaksi muutetaanEi kelpaa. Huomautus: Tätä kenttää ei
näytetä, jos käyttäjän rooli on Järjestelmänvalvoja.

Liikuntarajoite

Tämän valintaruudun valitseminenmerkitsee, että käyttäjän asettaessa korttinsa
lukijaan oven lukitus avataan Liikuntarajoitteisen uudelleenlukituksen
aikakatkaisu -jaksoksi normaalinUudelleenlukituksen aikakatkaisu -jakson
asemesta, mikä helpottaa kulkua.
Liikuntarajoitteisen uudelleenlukituksen aikakatkaisu -kentän sijainti:

1. Yleiskuvaus > Kulunvalvonta-luettelo > Ovet-ominaisuus > Oven tiedot -
laajennuspainike.

Anti-passback-
poikkeus

Kun tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä jätetään pois järjestelmän anti-passback-
alueiden piiristä.
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Kortin tulostus
Määrittämällä tämän osan kentät pystyt tulostamaan käyttäjäkortteja. Katso lisätietoja alla olevista kenttien
kuvauksista.

Kenttä Kuvaus

Kortintulostusmalli-
valintaluettelo Tulostuksessa käytettävän korttimallin valitseminen.

Etupuoli Näyttää valitun korttimallin etupuolen.

Takapuoli Näyttää valitun korttimallin takapuolen.

Tulosta kortti...

Tulosta esikatselu -ikkuna avataan tätä painiketta napsauttamalla. Ikkunassa näkyvät
kyseiselle käyttäjälle määritetyt kortit ja niistä kunkin tulostuksen esikatselukuva.
Tulosta valittu kortti napsauttamalla Tulosta.
Voit keskeyttää tulostuksen valitsemallaPeruuta.

Tulosta kuitti...
Tulostetuista korteista voidaan tulostaa kuitti valitsemalla tämä vaihtoehto.
Tätä painiketta napsauttamalla voit esikatsella tulostuskuittia. Valitse kuittia
tarvitsevat kortit ja valitse sitten Tulosta.

3.1.1.2 Korttien määrittäminen
Käyttäjälle voidaanmäärittää ja myöntää useita kortteja.
Ne voidaan rekisteröidämanuaalisesti tai käyttämällä kirjautumislukijaa.

Korttien myöntäminen manuaalisesti

1. Tarkista, että käyttäjänNimi-kentät onmääritetty.
2. Valitse Lisää-painike. Vieressä olevaan taulukkoon lisätään uusi rivi.
3. Napsauta uuden rivinKorttinumero-kenttää.
4. Kirjoita korttinumero.
5. Napsauta Tallenna-painiketta.

Korttien myöntäminen käyttämällä kirjautumislukijaa

Korttienmyöntäminen käyttäjille kirjautumislukijaa käyttämällä edellyttää, että lukijan kulkutilaksi onmääritetty
Kirjautumistila. Lisätietoja on kohdassa Laitteisto.

1. ValitseYleiskuvaus > Ominaisuudet > Kulunohjaus > Käyttäjät.
2. NapsautaKäyttäjät-kohtaa. Näyttöön tulee Käyttäjät-määrityssivu.
3. Valitse nykyinen käyttäjä vasemmalla olevasta nimiluettelosta tai luo uusi käyttäjä napsauttamalla Luo-

painiketta.
Näyttöön tulee Käyttäjä-määrityssivu.

4. Tarkista, että käyttäjänNimi-kentät onmääritetty.
5. Valitse Lisää-painike. Vieressä olevaan taulukkoon lisätään uusi rivi.
6. Napsauta uuden rivinKorttinumero-kenttää.
7. TäytäKorttinumero-kenttä asettamalla kortti kirjautumislukijaan.
8. Napsauta Tallenna-painiketta.
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3.1.2 Alueet
Alue on tila, jolle pääsyä hallitaan vähintään yhdellä ovella ja yhdellä lukijalla.

l Järjestelmässä on oletusalue nimeltäänUlkopuoli, jolla tarkoitetaan kiinteistön ulkopuolella olevaa
suojaamatonta aluetta. Tämä alue pitäämäärittäämanuaalisesti järjestelmän asennuksen yhteydessä.

l Järjestelmän kaikille käyttäjille myönnetään automaattisesti kulkuoikeudet Ulkopuoli-alueelle.
l Alueita voidaan liittää yhteen, ja niillä voi olla yhteisiä ovia.
l Pääalueessa voi olla yksi tai useita alialueita.
l Kun käyttäjälle myönnetään kulkuoikeus jollekin alueelle, hän saa kulkuoikeuden sen kaikkiin

sisäänkäyntilukijoihin.
l Käyttäjille pitäämyöntää erikseen kulkuoikeudet pääalueille ja alialueille.

Huomautus: Alueita voi luoda ainoastaan Toimipaikkakaaviot-näkymässä.
Alue-näkymässä voi käyttää seuraavia toimintoja:
l Olemassa olevien alueiden tietojen tarkasteleminen.
l Manuaalisten komentojen suorittaminen olemassa olevilla alueilla.

Paneelin kuvaus

Paneelit ja painikkeet Kuvaus

Pääluettelo
Tässä näkymässä äärimmäisenä vasemmalla oleva paneeli, jossa
on tallennettujen alueiden nimiluettelo.

Nollaa Kaikki käyttäjien nollaus anti-passback-alueilta.

Manuaaliset komennot Manuaalisten komentojen antaminen valituille alueille.

Olemassa olevien alueiden tietojen tarkasteleminen:
1. Valitse alue napsauttamalla sitä pääpaneelissa.

Alueen seuraavat tiedot näkyvät vieressä olevassa paneelissa:

Kenttä Kuvaus

Nimi Alueen nimi Toimipaikkakaaviot-näkymässämääritetynmukaisesti.

Kuvaus Alueen kuvaus (Toimipaikkakaaviot-näkymässämääritetynmukaisesti)

Sisäänkäyntilukij
at

Tälle alueelle määritetyt ovet ja lukijat (Toimipaikkakaaviot-näkymässämääritetyn
mukaisesti)

Ulkopuoli-alueen määrittäminen
Järjestelmässä on oletusalue nimeltäänUlkopuoli. Sillä tarkoitetaan kiinteistön ulkopuolella olevaa suojaamatonta
aluetta.
Ulkopuoli-alueen sisäänkäyntilukijat määritetään automaattisesti Toimipaikkakaaviot-näkymässä alueen
asetustenmäärittämisen aikana.

Aiheeseen liittyviä ohjeita
l Alueen luominen
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3.1.3 Ovet
Ovi on fyysisesti ohjattava sisäänkäyntilaite, joka sallii tai estää kulun alueiden välillä.

Kulunvalvonnassa ovella voidaan tarkoittaa varsinaisten ovien lisäksi myös porttia, kulkuväylää, puomia ja niin
edelleen. Ovi voidaan luoda Laitteisto-näkymässä tai Ovi-näkymässä. Katso lisätietoja alla olevista kohdista.

Aiheeseen liittyviä ohjeita
l Ovien luominen Ovi-näkymässä
l Ovien luominen Laitteisto-näkymässä
l Ovikokoonpanon muuttaminen
l Ovimallin käyttäminen ovessa

3.1.3.1 Ovien luominen
1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Ovet2. Näyttöön tuleeOvi-näkymä.
2. Voit tuoda ovenmäärityskentät ja -laajennuspainikkeet näyttöön valitsemalla Luo3.
3. Jatkamäärittämällä näyttöön tulevien osien asetukset.

Jäljempänä on yksityiskohtaisia lisätietoja.

Paneelin ja työkalurivin kuvaus

Paneelit ja painikkeet Kuvaus

Pääluettelo Tämän näkymän vasemmassa paneelissa on ovien ja
AP-ovikeskusten nimet sisältävä pääluettelo

Pääpaneeli Sisältää erilaisia ovimäärityskenttiä

Luo Uuden oven luominen

Poista Valitun kohteen poistaminen.

Tallenna Nykyisen ovikokoonpanon tallentaminen

Peruuta Edellisen tallennuksen jälkeen tehtyjenmuutosten
peruuttaminen.

Manuaaliset komennot Manuaalisen komennon antaminen valitulle ovelle
Käytettävissä on seuraavat komennot:

l Salli kulku - oven lukituksen avaaminen
käyttäjälle. Tämä vastaa kelvollista korttia

l Avaa - oven nykyisen tilan vaihtaminen Avoin-
tilaksi.

l Salpaa - oven nykyisen tilan vaihtaminen
Salpaa-tilaksi.

l Suojaa - oven nykyisen tilan vaihtaminen
Suojattu-tilaksi.

l Suojaamaton - oven nykyisen tilan vaihtaminen

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
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Paneelit ja painikkeet Kuvaus

Suojaamaton-tilaksi.
l Peruuta - Edellisenmanuaalisen komennon

toiminnan peruuttaminen.
Seuraavat parametrit koskevat manuaalisiaAvaa-,
Salpaa-, Suojaa- jaSuojaamaton-komentoja.

l Seuraavaan ajastusmuutokseen asti - annettu
manuaalinen komento pysyy voimassa
seuraavaan Kulkuoikeusajastus-muutokseen
asti.

l Toistaiseksi - annettu manuaalinen komento
pysyy voimassa, kunnes manuaalinen komento
peruutetaan.

l Kesto (min):Manuaalisen komennon
voimassaolon kesto.

Muokkaa Tätä painiketta napsautettaessa näyttöön tulee ohjattu
toiminto, jonka avulla valittuun oveen voidaan tehdä
muutoksia.

Tunniste

1. Napsauta Tunniste1-laajennuspainiketta.
2. Määritä tämän osion kentät ja valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Nimi Anna ovelle sitä kuvaava nimi

Kuvaus Oven kuvausyhteenveto, joka sisältää
asianmukaiset tiedot.

Lukijan
valaistusmalli

Näyttää tämän oven nykyisen aktiivisen
mallin

Ovimalli

Valitse ennalta määritetyt arvot sisältävä
ovimalli käytettäväksi valitussa ovessa.
Kun ovi käyttäämallia, ovimuutokset
täytyy määrittääOvimuutokset- tai
Ovimalli-kohdassa.

Luo ovimalli
Tätä napsauttamalla voidaan luoda uusi
ovimalli nykyisen ovikokoonpanon
pohjalta.

Oletusturvatilat

1Näytä Alirossa napsauttamalla
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Oletusovitilat Kuvaus

Avaa Ovi on fyysisesti täysin auki ovenavaajan pidättämänä.

Suojaamaton Ovi on lukitsematon, ja se voidaan avata.

Suojattu Ovi on lukittu, ja se voidaan avata vain kelvollisella kortilla.

Salvattu Ovi on lukittu, ja käyttäjien kulku on estetty.

Lukijan oletustilat -kentän kuvaus

Lukijan oletustilat ja asetukset Kuvaus

Lukija Lukijan looginen nimi

Tila

Kortti ja PIN-
tunnus

Oven lukitus voidaan avata vain
käyttämällä korttia ja PIN-
tunnusta.

Kortti Oven lukitus voidaan avata
vain korttia käyttämällä.

Henkilökohtainen
koodi

Ovien lukitus voidaan avata
käyttämällä henkilökohtaista
koodia. Tässä tilassa
hyväksytäänmyös kortti.

Ryhmäkoodi

Oven lukitus voidaan avata
käyttämällä ryhmäkoodia.
Tässä tilassa hyväksytään
myös kortti tai henkilökohtainen
koodi.

Poissa käytöstä Lukija on poissa käytöstä.

Muut oletustilat -kentän kuvaus
Tämän taulukon pisteet ovat yhdistelmä loogisessa ovessamääritetyistä tulo- ja lähtöpisteistä, kuten
poistumispainikkeet, ovilukot, ovikoskettimet, moottorilukot ja niin edelleen.

Oletustilat ja asetukset Kuvaus

Piste Tulo-/lähtöpisteen nimi.

Tila
Käytössä Piste on käytössä.

Poissa
käytöstä Piste on poissa käytöstä.

Turvatilat
1. Napsauta Turvatilat-laajennuspainiketta.
2. Määritä tässä osassa Turvatila-aikavälit eri viikonpäiville.
3. ValitseAjastettu oven tila.
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Ajastettu oven
tila Kuvaus

Avoin Ovi on fyysisesti täysin auki ovenavaajan
pidättämänä.

Suojaamaton Ovi on lukitsematon, ja se voidaan avata.

Suojattu Ovi on lukittu, ja se voidaan avata vain kelvollisella
kortilla.

Salvattu Ovi on lukittu, ja käyttäjien kulku on estetty.

4. MääritäAjastetut lukijan tilat- jaAjastetut muut tilat -osien asetukset alla olevan taulukonmukaisesti.

Ajastetut lukijan tilat -kenttäkuvaus

Kenttä Kuvaus

Lukija Lukijan looginen nimi.

Tila

Kortti ja PIN-
tunnus

Oven lukitus voidaan avata
vain käyttämällä korttia ja
PIN-tunnusta.

Kortti Oven lukitus voidaan avata
vain korttia käyttämällä.

Henkilökohtaine
n koodi

Ovien lukitus voidaan avata
käyttämällä
henkilökohtaista koodia.
Tässä tilassa hyväksytään
myös kortti.

Ryhmäkoodi

Oven lukitus voidaan avata
käyttämällä ryhmäkoodia.
Tässä tilassa hyväksytään
myös kortti tai
henkilökohtainen koodi.

Poissa käytöstä Lukija on poissa käytöstä.

Ajastetut muut tilat -kenttäkuvaus
Tämän taulukon pisteet ovat yhdistelmä loogisessa ovessamääritetyistä tulo- ja lähtöpisteistä, kuten
poistumispainikkeet, ovilukot, ovikoskettimet, moottorilukot ja niin edelleen.

Kenttä Kuvaus

Piste Tulo-/lähtöpisteen nimi.

Tila
Käytössä Piste on käytössä.

Poissa käytöstä Piste on poissa käytöstä.
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Ajastetut poikkeukset

Kenttä Kuvaus

Nimi Poikkeuksen nimi.

Turvatilat

Turvatilat

Kenttä Kuvaus

Ei muutosta turvatilaan

Turvatila pysyy nykyisen oletus-
ja oviajastuksenmukaisena,
minkä vuoksi mikään ajastetun
poikkeuksenmuutos ei vaikuta
turvatilaan.

Vakiopoikkeustila

Suojausta vahvistetaan
automaattisti ajastetun
poikkeuksenmukaisina
päivämäärinä ja aikoina alla
olevassa taulukossamääritetyn
mukaisesti.

Mukautettu turvatila

Ovien tai lukijan tila voidaan
määrittää yksilöllisesti
päivämäärä- ja
aikapoikkeusjaksoille.

Vakiopoikkeustilaa käytetään kun:
• sitä ensin käytetään oveen ja
• tehdäänmitä tahansa operaattorimuutoksia ja
• tehdäänmitä tahansa automaattisia muutoksia esimerkiksi ajoitus.

Alla olevassa taulukossa kuvataan vakiopoikkeustilan asettaminen
suhteessa oven tilaan, kun ajastettu poikkeus on käytössä:

Nykyinen oven tila Vakiopoikkeustila

Oven turvatila

Salvattu Salvattu

Suojattu Suojattu

Suojaamaton Suojattu

Avoin Suojattu

Lukijatila

Kortti ja PIN-tunnus Kortti ja PIN-tunnus

Kortti Kortti
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Kenttä Kuvaus

Nykyinen oven tila Vakiopoikkeustila

Henkilökohtainen koodi Kortti

Ryhmäkoodi Kortti

Poissa käytöstä Poissa käytöstä

Muut tilat (Ota käyttöön / Posta käytöstä)

Poistumispainike Ei muutosta

Ovilukko Ei muutosta

Ovikosketin Ei muutosta

Paikalliset poikkeukset

1. NapsautaPaikalliset poikkeukset-laajennuspainiketta.
2. Lisää paikallisen poikkeuksen rivi napsauttamalla Lisää-painiketta.
3. Määritä kentät tarpeenmukaan. Lisätietoja on tämän osan lopussa olevassa kenttien kuvauksessa.
4. Voit poistaa paikallisen poikkeuksen valitsemalla sen ja napsauttamallaPoista.
5. Valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Alkamispäivämäärä Poikkeusjakson alkamispäivämäärä

Loppumispäivämäärä Poikkeusjakson loppumispäivämäärä

Alkamisaika Poikkeusjakson alkamisaika.

Loppumisaika Poikkeusjakson loppumisaika.

HUOMAUTUS: Paikallinen poikkeus on aktiivinen alkaenAlkamispäivämäärä-/Alkamisaika-asetuksesta
Loppumispäivämäärä-/Loppumisaika-asetukseen asti nämä päivät mukaan luettuna. Tämämerkitsee, että
paikalliset poikkeukset alkavat määritetyn alkamisminuutin alussa ja päättyvät määritetyn loppumisminuutin
lopussa. Tämämahdollistaa paikallisten poikkeusjaksojen järjestämisen peräkkäin ilman, että ne peittävät
toisiaan. Katso alla oleva esimerkki:
Alkamispäivämäärä Alkamisaika Loppumispäivämäärä Loppumisaika Huomautus
25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Alkaa 11:00:00, loppuu 11:00:59
25/06/2014 11:01 25/06/2014 11:59 Alkaa 11:01:00, loppuu 11:59:59

l Onmahdollista määrittää useita poikkeusjaksoja, mutta ne eivät saa olla päällekkäin.
l Käyttäjä voi määrittää kullekin valitulle poikkeusjaksolle joukon turvatiloja käytettäväksi tämän turvajakson

aikana.

Tiedot

1. Napsauta Tiedot-laajennuspainiketta.
2. Määritä tämän osion kentät ja valitse Tallenna.

28

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



3  Ominaisuudet

Kenttä Kuvaus

Lukituksen avaus -aika (s)

Määritä aika (sekunteina), jonka oven
olisi sisäänkäynnin jälkeen pysyttävä
lukitsemattomana ennen sen
lukitsemista uudelleen.

Avausaika (s)

Tämä aika (sekunteina) lisätään
Lukituksen avaus -aika (s) -kestoon,
minkä lopussa oven pitäisi olla
suljettu. Tämän ajan jälkeen Aliro-
asiakas merkitsee tapahtumalokiin,
että ovea on pidetty avoinna liian
kauan.

Oven pidon varoitusaika (s)

Tämä kesto (sekuntia) lisätään
Lukituksen avaus -aika (s)- ja
Avausaika (s) -asetusten kestoihin.
Tämän yhteenlasketun ajan jälkeen
laitteesta lähetetäänOvi avoinna -
hälytys, ja tämä tapahtuma
raportoidaan tapahtumalokiin.

Liikuntarajoitteisen lukituksen
avaus -aika (s)

Tämä aika (sekunteina) vastaa
Lukituksen avaus -aika (s) -
asetusta, mutta se on tarkoitettu
erityisesti käyttäjille, joilla on
Liikuntarajoite1-tarpeita.

Odota ensimmäistä kelvollista
kulkua ennen lukituksen
avaamista

Kun ovelle onmääritetty tämä asetus,
oven lukitus pysyy avoinna sen
kulkuoikeusajastuksenmukaisesti
vasta, kun se on avattu ensimmäisen
kerran esittämällä kelvollinen kortti.

Poista manuaaliset komennot
käytöstä

Tämän vaihtoehdon avulla voidaan
ottaa käyttöönmanuaalisen
komennon suorittaminen ovella tai
poistaa se käytöstä. Oletusarvon
mukaanmanuaaliset komennot ovat
poissa käytöstä ovella.

Lukijat

1. Napsauta Lukijat-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoon uusi lukija tälle ovelle valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa lukijarivin

napsauttamallaPoista-painiketta.
3. Määritä tämän osion kentät ja valitse Tallenna.

1Mahdollisuus ohjelmoida yksittäisiä kortteja niin, että niitä käytettäessä oven avaaminen, sen lukituksen
avaaminen ja sen pitäminen avoinna kestää kauemmin, jotta liikuntarajoitteinen käyttäjä ehtii kulkea sen kautta
turvallisesti.
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Kenttä Kuvaus

Ovimallin lukijakartoitus

Valitse asianmukainen lukija.
Huomautus: Tämä kenttä
sisältää luettelon valittuna
olevan ovimallin kaikista
käytettävissä olevista
lukijoista.

Nimi Tälle riville määritetyn lukijan
nimi.

Aktivoi automaattinen
ovenavaaja

Tämämäärittää lukijan
aktivoimaan automaattisen
ovenavaajan.

Lukijan valaistusmalli
Tämämäärittää lukijanminkä
tahansa erityisen
valaistuskäyttäytymisen.

Ovikoskettimet

1. NapsautaOvikoskettimet-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoon uusi ovikosketintulo valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa ovikosketintulon

napsauttamallaPoista-painiketta.
3. Määritä tämän osion kentät ja valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Ovimallin kosketinkartoitus

Valitse asianmukainen
ovikosketin.
Huomautus: Tämä kenttä
sisältää luettelon valittuna
olevan ovimallin kaikista
käytettävissä olevista
ovikoskettimista.

Nimi Ovikoskettimen nimi.

Poistumispainikkeet

1. NapsautaPoistumispainikkeet-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoon poistumispainiketulo valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa poistumispainiketulon

napsauttamallaPoista-painiketta.
3. Määritä tämän osion kentät ja valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Ovimallin Valitse asianmukainen
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Kenttä Kuvaus

poistumispainikekartoitus

poistumispainike.

Huomautus: Tämä kenttä
sisältää luettelon valittuna
olevan ovimallin kaikista
käytettävissä olevista
poistumispainikkeista.

Nimi Poistumispainikkeen nimi.

Aktivoi ovenavaaja

Tämän painikkeen
määrittäminen aktivoimaan
ovenavaaja ja avaamaan
ovi poistumispainiketta
painettaessa.

Käytä liikuntarajoitteisen
aikakatkaisua

Tämä aika (sekunteina)
mahdollistaa oven
lukituksen avaamisen
Liikuntarajoitteisen
lukituksen avaus -aika1 -
asetuksenmukaiseksi
ajaksi..

Suuren prioriteetin
lukituksen avaus

Tämän
poistumispainikkeen
määrittäminen Suuren
prioriteetin lukituksen
avaus -toiminnolle1.

Lukot
Tässä osiossamääritetään sekä ovilukot ettämoottorilukot.

Ovilukot
1. Napsauta Lukot-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoon ovilukkolähtö valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa ovilukkolähdön napsauttamalla

Poista-painiketta.
3. MääritäOvilukot-kentät tarpeenmukaan. Lisätietoja on alla olevissa kenttien kuvauksissa.
4. Valitse Tallenna.

Ovilukot-kenttien kuvaus

1Tämä aika (sekunteina) vastaa Lukituksen avaus -aika (s) -asetusta, mutta se on tarkoitettu erityisesti käyttäjille,
joilla on liikuntarajoitteeseen liittyviä tarpeita.
1määritetylle tulopisteelle. Määritetty tulo määritellään automaattisella ovenavaajalla varustetuksi
poistumispainikkeeksi, ja sillä on erillinen lukituksenavausaika. Tämä toimintomäärittää tulon lukituksen avauksen
tai lukituksen hätätuloksi, jossa ei oteta huomioon ajoituksia, lukijatiloja tms.
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Kentät ja asetukset Asetukset ja kuvaukset

Ovimallin lukkokartoitus

Valitse asianmukainen ovilukko.

Huomautus: Tämä kenttä sisältää luettelon valittuna olevan ovimallin kaikista
käytettävissä olevista ovilukoista.

Nimi Ovilukon nimi.

Lukitse uudelleen

Asetukset ja kuvaukset

Oven avautuessa
Lukituksen avaamisen jälkeen ovi lukkiutuu
uudelleen, kun se avataan. Viiveaika voidaan
määrittää oven avoinnaoloajan päälle.

Oven sulkeutuessa
Lukituksen avaamisen jälkeen ovi lukkiutuu
vasta, kun se suljetaan.

Pulssi
Releelle lähetetään lukituksenavauspulssi.
Ulkoinen lukko lukkiutuu automaattisesti ilman
AP-ovikeskuksen toimia.

Uudelleenlukitusaika
avaamisen jälkeen (ms)

Oven avautuessa -vaihtoehdon ollessa valittuna tämä asetus määrittää
uudelleenlukituksen viiveen oven avaamisen jälkeen.
Pulssi-vaihtoehdon ollessa valittuna asetus määrittää pulssiajan.

Moottorilukot
1. Napsauta Lukot-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoonmoottorilukkorivi valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa rivin napsauttamallaPoista-

painiketta.
3. MääritäMoottorilukot-kentät tarpeenmukaan. Lisätietoja on alla olevissa kenttien kuvauksissa.
4. Valitse Tallenna.

Moottorilukot-kenttien kuvaus

Kenttä Kuvaus

Ovimallin
moottorilukkokartoitus

Valitse asianmukainenmoottorilukko.

Huomautus: Tämä kenttä sisältää luettelon valittuna olevan ovimallin kaikista
käytettävissä olevistamoottorilukoista.

Nimi Moottorilukon nimi.

Ovenavaaja

1. NapsautaOvenavaaja-laajennuspainiketta.
2. Määritä kentät tarpeenmukaan. Lisätietoja on alla olevissa kenttien kuvauksissa.
3. Valitse Tallenna.
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Kenttä Kuvaus

Määritä ovenavaaja Voit määrittää ovenavaajalaitteen valitsemalla tämän valintaruudun.

Nimi Ovenavaajan nimi.

Avaustoiminto

Asetukset ja kuvaukset

Ei mitään Ei toimintaa.

Kytke päälle
Releen tai lähdön kytkeminen päälle ovenavaajan
lukituksen avaamista varten.

Kytke pois päältä
Releen tai lähdön kytkeminen pois päältä
ovenavaajan lukituksen avaamista varten.

Pulssi
Releen tai lähdön pulssittaminen (päälle ja sitten pois
päältä) ovenavaajan lukituksen avaamista varten.

Käänteinen pulssi
Releen tai lähdön pulssittaminen käänteisesti (pois
päältä ja sitten päälle) ovenavaajan avaamista
varten.

Avaamispulssin aika
(ms)

Pulssi- tai Käänteinen pulssi -vaihtoehdon ollessa valittuna, asetus määrittää
pulssiajan.

Avaamisen viiveaika
(ms) Kesto, jonka ovenavaaja on lukitsematta.

Sulkemistoiminto

Asetukset ja kuvaukset

Ei mitään Ei toimintaa.

Kytke päälle
Releen tai lähdön kytkeminen päälle ovenavaajan
lukitsemista varten.

Kytke pois päältä
Releen tai lähdön kytkeminen pois päältä
ovenavaajan lukitsemista varten.

Pulssi
Releen tai lähdön pulssittaminen (päälle ja sitten pois
päältä) ovenavaajan lukitsemista varten.

Käänteinen pulssi
Releen tai lähdön pulssittaminen käänteisesti (pois
päältä ja sitten päälle) ovenavaajan lukitsemista
varten.

Sulkemispulssin aika
(ms)

Pulssi- tai Käänteinen pulssi -vaihtoehdon ollessa valittuna, asetus määrittää
pulssiajan.

Sulkemisen viiveaika
(ms) Aika, jonka odotetaan kuluvan ovenavaajan sulkeutumiseen.

Anti-passback
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1. NapsautaAnti-passback-laajennuspainiketta.
2. Määritä tämän osan kentät tarpeidenmukaan. Lisätietoja on alla olevissa kenttien kuvauksissa.
3. Valitse Tallenna.

Kentät ja asetukset Kuvaus

Anti-
passback-
tyyppi

Poissa
käytöstä Anti-passback-sääntöjä ei käytetä, mutta käyttäjän sijaintia seurataan yhä.

Pehmeä
anti-
passback

Kulku sallitaan anti-passback-säännöistä riippumatta ja hälytys muodostetaan vain, kun
sääntöjä on loukattu.

Kova
anti-
passback

Kulku on estetty ja kaikkien käyttäjäkorttien tilaksi asetetaan välittömästi Ei-aktiivinen.
Hälytys muodostetaan, kun anti-passback-sääntöjä loukataan. Ainoa tapa palauttaa
käyttäjäkorttien tilaksi Aktiivinen onmuuttaa niiden tila Aliro-asiakkaasta.

Ajastettu
anti-
passback

Kulku on estetty Kulku estetty -kentässämääritetyksi ajaksi. Hälytys muodostetaan,
kun anti-passback-sääntöjä loukataan.

Kulku estetty Kesto (tunteina ja minuutteina), jonka aikana kulku estetään.

Kesto

Kestomäärittää aikajakson, jonka jälkeen alueen sisällä oleville käyttäjille myönnetään
automaattisesti vapautus anti-passback-säännöistä. Tämä ominaisuus on
käytettävissä sekäPehmeä anti-passback- ettäKova anti-passback -tiloissa.
Ominaisuus poistetaan käytöstämäärittämällä kestoksi nolla.

Sisäänkäyntilukijat
Napsauttamalla Lisää-painiketta voit lisätä tälle ovelle sisäänkäyntilukijan ja
määrittää sen asetukset. Voit poistaa lukijan tästä ovesta napsauttamallaPoista-
painiketta.

Uloskäyntilukijat
Napsauttamalla Lisää-painiketta voit lisätä tälle ovelle sisäänkäyntilukijan ja
määrittää sen asetukset. Voit poistaa lukijan tästä ovesta napsauttamallaPoista-
painiketta.

Rikosilmaisu1

1. Laajenna osa napsauttamallaRikosilmaisu-painiketta.
2. Ota tämän osan kentät käyttöön valitsemallaMääritä rikosilmaisujärjestelmä -valintaruutu.
3. Määritä tässä osassaViritysajastus-aikavälit eri viikonpäiville.
4. Voit lisätä uuden virityksen ajastuspoikkeuksen napsauttamalla Lisää-painiketta.
5. Määritä tämän osan kenttien asetukset alla olevan taulukonmukaisesti.
6. Voit poistaa virityksen ajastuspoikkeuksen valitsemalla sen ja valitsemallaPoista.

Kenttä Kuvaus

Alkamispäivämäärä Poikkeusjakson alkamispäivämäärä

Loppumispäivämäärä Poikkeusjakson loppumispäivämäärä

1Looginen termi, joka kattaa rikosilmaisujärjestelmän ohjaamisessa käytettävät toiminnot.
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Kenttä Kuvaus

Alkamisaika Poikkeusjakson alkamisaika.

Loppumisaika Poikkeusjakson loppumisaika.

HUOMAUTUS:Virityksen ajastuspoikkeus on aktiivinen alkaenAlkamispäivämäärä-/Alkamisaika-
asetuksesta Loppumispäivämäärä-/Loppumisaika-asetukseen asti nämä päivät mukaan luettuna. Tämä
merkitsee, että virityksen ajastuspoikkeukset alkavat määritetyn alkamisminuutin alussa ja päättyvät määritetyn
loppumisminuutin lopussa. Tämämahdollistaa virityksen ajastuspoikkeusjaksojen järjestämisen peräkkäin ilman,
että ne peittävät toisiaan. Katso alla oleva esimerkki:
Alkamispäivämäärä Alkamisaika Loppumispäivämäärä Loppumisaika Huomautus
25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Alkaa 11:00:00, loppuu 11:01:00
25/06/2014 11:01 25/06/2014 11:59 Alkaa 11:01:00, loppuu 12:00:00

l Onmahdollista määrittää useita poikkeusjaksoja, mutta ne eivät saa olla päällekkäin.
l Käyttäjä voi määrittää kullekin valitulle poikkeusjaksolle joukon turvatiloja käytettäväksi tämän turvajakson

aikana.
7. Määritä rikosilmaisukentät tarpeenmukaan. Lisätietoja on alla olevassa Rikosilmaisu-kentän kuvauksessa.
8. Tallennamuutoksen napsauttamalla Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Poikkeuksellinen rikosilmaisutila Viritys- tai Virityksen purku -tapahtuman valitseminen valitulle
poikkeukselle.

Poikkeuksellinen automaattinen
uudelleenviritysviive (min)

Sama kuvaus kuin Automaattinen uudelleenviritysviive (min) -
asetuksessa, mutta koskee valittua poikkeusta.

Automaattinen uudelleenviritysviive
(min)

Kun käyttäjä purkaa rikosilmaisujärjestelmän virityksen
automaattisen viritysajastuksen määrittämänä aikana, järjestelmä
yrittää virittäytyä uudelleen tämän viiveajan jälkeen.

Manuaalinen esiviritysviive (s)

Manuaalista esiviritysviivettä käytetään, kun käyttäjä suorittaa
virityksenmistä tahansa lukijasta tai virityspainikkeesta tai
etätoiminnon kautta.

HUOMAUTUS: Järjestelmä odottaa esiviritysviiveajan ennen
pyydetyn virityksen aloittamista. Käyttäjille annetaan varoitus
esiviritysviipeen aikana. Käyttäjä voi keskeyttää virityksen
esittämällä kelvollisen kortin tai painamalla poistumispainiketta.

Automaattinen esiviritysviive (s)

Automaattista esiviritysviivettä käytetään, kun viritys suoritetaan
käyttämällä kulkuoikeusajastusta.

HUOMAUTUS: Järjestelmä odottaa esiviritysviiveajan ennen
pyydetyn virityksen aloittamista. Käyttäjille annetaan varoitus
esiviritysviipeen aikana. Käyttäjä voi keskeyttää virityksen
esittämällä kelvollisen kortin tai painamalla poistumispainiketta.

Avaa lukitus, jos virityksen
purkaminen epäonnistuu -
valintaruutu

Jos virityksen purkaminen epäonnistuu (esimerkiksi
hälytystilapalaute on läsnä aikakatkaisun jälkeen), tämä asetus
määrittää, avataanko oven lukitus vai onko oven pysyttävä lukittuna
käyttäjien pääsyn estämiseksi viritetylle alueelle ja
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Kenttä Kuvaus

rikosilmaisuhälytys on käytössä. Kun tämä valintaruutu on valittuna,
oven lukitus avataan, vaikka alue on yhä viritetty. Tässä tapauksessa
hälytystä ei ohjata Aliron asetuksilla. Ota yhteyttä
rikosilmaisujärjestelmän toimittajaan, jos haluat lisätietoja tästä
hälytyksestä.

Odota ensimmäistä kelvollista kulkua
ennen virityksen purkamista -
valintaruutu

Kun tämä on valittuna, ovi pysyy lukittuna ja viritettynä kelvollisen
kulun suorittamiseen asti, vaikka oven/lukijan tila olisikin
aikaisemmin asetettu avoimeksi.

Virityspainike Virityksen käynnistämisessä käytettävän tulopisteen nimi.
(valinnainen)

Hälytystilan palaute

Ulkoisen rikosilmaisujärjestelmän viritetty / viritys purettu -tilan
tunnistamisessa käytettävän tulon nimi. Jos oven
rikosilmaisujärjestelmä on käytössä, Hälytystilan palaute -syöte on
pakollinen.

Aikakatkaisu

Viritysjakson aikana virityslähtöä käytetään antamaan ulkoiselle
rikosilmaisujärjestelmälle komento alueen virittämisestä tai sen
virityksen purkamisesta ja ilmoittamaan, että Hälytystilan palaute -
tuloa käytetään tunnistamaan rikosilmaisutila määritettynä
aikakatkaisujaksona viritys- tai virityksenpurkuyrityksen
onnistumisen tai epäonnistumisenmäärittämiseksi. Aikakatkaisu
määritetäänmillisekunteina, koska ulkoinen järjestelmä kykenee
ehkä reagoimaan yhtä sekuntia lyhyemmässä ajassa.

Punaisen LEDin kesto

Jos Punaisen LEDin kesto -asetukseksi määritetään 0, punainen
LED palaa Hälytystilan palaute -tulon ilmaistessa viritystä. Jos
Punaisen LEDin kesto -asetukseksi määritetään1–99 sekuntia, LED
palaamääritetyn keston ajan ja sammuu, kun Hälytystilan palaute -
tulo ilmaisee virityksen.

Virityslähtö

Sen tulopisteen nimi, jota käytetään antamaan ulkoiselle
rikosilmaisujärjestelmälle komento alueen virittämisestä tai sen
virityksen purkamisesta. Jos oven rikosilmaisujärjestelmä on
käytössä, Virityslähtö-asetus on pakollinen.

Viritystoiminto

Ei mitään Ei toimintaa

Kytke
päälle

Virityslähtö-ominaisuuden kytkeminen päälle ulkoisen
rikosilmaisujärjestelmän virittämiseksi.

Kytke pois
päältä

Virityslähtö-ominaisuuden kytkeminen pois päältä ulkoisen
rikosilmaisujärjestelmän virittämiseksi.

Pulssi Virityslähdön pulssittaminen (päälle ja sitten pois päältä) ulkoisen
rikosilmaisujärjestelmän virittämiseksi.

Käänteinen
pulssi

Virityslähdön pulssittaminen käänteisesto (pois päältä ja sitten
päälle) ulkoisen rikosilmaisujärjestelmän virittämiseksi.

Virityspulssin aika (ms) Viritystoiminnon kytkemisessä päälle ja pois päältä määritetty pulssin
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Kenttä Kuvaus

aika. Tämä on käytettävissä vain silloin, kun Viritystoiminto-
asetuksena on Pulssi tai Käänteinen pulssi.

Virityksenpurkutoiminto

Ei mitään Ei toimintaa.

Kytke
päälle

Virityslähtö-ominaisuuden kytkeminen päälle ulkoisen
rikosilmaisujärjestelmän virityksen purkamiseksi.

Kytke pois
päältä

Virityslähtö-ominaisuuden kytkeminen pois päältä ulkoisen
rikosilmaisujärjestelmän virityksen purkamiseksi.

Pulssi Virityslähdön pulssittaminen (päälle ja sitten pois päältä) ulkoisen
rikosilmaisujärjestelmän virityksen purkamiseksi.

Käänteinen
pulssi

Virityslähdön pulssittaminen käänteisesti (pois päältä ja sitten
päälle) ulkoisen rikosilmaisujärjestelmän virityksen purkamiseksi.

Virityksenpurkupulssin aika (ms)

Virityksenpurkutoiminnon kytkemisessä päälle ja pois päältä
määritetty pulssin aika. Tämä on käytettävissä vain silloin, kun
Virityksenpurkutoiminto-asetuksena on Pulssi tai Käänteinen
pulssi.

3.1.3.2 Ovikokoonpanon muuttaminen
Ovikokoonpanoa voidaanmuokata kahdella tavalla:

l käyttämälläOvet-näkymää
l ohjatullaMuokkaa-toiminnolla.

Muutosten rajoitukset
Ovikokoonpanonmuokkausmahdollisuus vaihtelee senmukaan, onko se linkitetty laite- ja/tai ovimalliin. Alla
olevassa ruudukossa kuvataan ovien riippuvuus suhteessa laite- ja ovimalleihin, ja näin ollen, onko
ovikokoonpanoja mahdollista muokata.

Linkitetty
laitteistoon

Linkitetty
kohteeseen
Ovimalli

Mahdollisuus käyttää oven lisäys-/muokkaus-
/poistotoimintoa

Ovi-näkymän
käyttäminen

Ohjatun Muokkaa-
toiminnon
käyttäminen

Ovimallinäkymän
käyttäminen

Oviskenaario
1

û
û ü ü û

Oviskenaario
2

ü û ü* ü û

Oviskenaario
3

ü ü û** ü ü

* Tässä erityisessä skenaariossa Lisää/Poista ovi -kohteita ei voi lisätäOvi-näkymässä, koska Lisää/Poista-
painikkeet eivät ole käytettävissä. Ovikohteiden lisääminen tai poistaminen pitää tehdä käyttämällä ohjattua
Muokkaa-toimintoa.
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** Tässä erityisessä skenaariossaOvi-näkymänmitään oviasetuksia ei voi muokata. Käytettävissä ovat
ainoastaanNimi-, Ovimalli- ja Luo ovimalli -painikkeet.

Tietoja ohjatusta Ovimuutokset-toiminnosta
Tämän ohjatun toiminnon avulla voit tehdä valittuna olevaan oveen seuraavat muutokset:

l Poista linkitys laitteistosta - Tässä osassa tämä ovi voidaan irrottaamääritettynä olevasta fyysisestä AP-
ovikeskuksesta ilman, että määritetyt käyttäjien kulkuoikeudet katoavat. Oven voi myöhemmin linkittää
uuteen Access Point -ovikeskukseen.

l Muuta laitteisto - Tässä osassa voidaanmuuttaa nykyisen laitteiston kartoitusta tai valita uusi laitteisto ja
muuttaa sen pistekartoitusta.

l Muuta ovikokoonpano - Tässä osassa voit lisätä tai poistaa ovitoiminnon tai muokata ovitoimintoa.
Voit esimerkiksi lisätä uusia poistumispainikkeita tai ovikoskettimia tässä osassa.

Ovien poistaminen
1. Valitse Yleiskuvaus >  Ovet.
2. Valitse poistettava ovi pääluettelosta.
3. Napsauta Poista.

Huomautus: Järjestelmä ei automaattisesti poista linkitystä mihinkään tämän oven kohteisiin, joihin on
riippuvuuksia. Ovesta pitää poistaa kaikki riippuvuudet, kuten toimipaikkakaavio, käyttäjän kulkuoikeudet ja
kulkuoikeusryhmät, ennen kuin oven voi poistaa järjestelmästä.

3.1.4 Kulkuoikeusryhmät
Kulkuoikeusryhmien avulla oville/alueille voidaanmäärittää kulkuoikeuksia, joita voidaan käyttää useille
käyttäjille. Kulkuoikeusryhmien avulla useiden käyttäjien kulkuoikeudet voidaan päivittää yhdellä kertaa.

3.1.4.1 Kulkuoikeusryhmien luominen
1. Valitse Yleiskuvaus1, ja valitse sitten Kulunvalvontaryhmät2. Näyttöön tuleeKulunvalvontaryhmä-

näkymä.

Paneelin ja työkalurivin kuvaus

Paneelit ja painikkeet Kuvaus

Pääluettelo
Tämän näkymän vasemmassa paneelissa näkyy kaikkien
määritettyjen kulkuoikeusryhmien pääluettelo.

Pääpaneeli Sisältää erilaisia kulkuoikeusryhmienmäärityskenttiä

Luo Uuden kulkuoikeusryhmän luominen.

Poista Valitun kohteen poistaminen.

Tallenna Nykyisten asetusten tallentaminen.

Peruuta Edellisen tallennuksen jälkeen tehtyjenmuutosten
peruuttaminen.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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Kulkuoikeusryhmän määrittäminen
1. Napsauta Luo1. Kulkuoikeusryhmä-määrityskentät tulevat näyttöön.
2. Kirjoita kulunvalvontaryhmän nimi2. Esimerkiksi Työajan jälkeen -nimi voisi määrittää kulun

rakennuksen alueille normaalin työajan ulkopuolella tai Työntekijät-nimi voisi määrittää pääsyn rakennuksen
yleisille alueille normaalin työajan aikana.

3. MääritäAluekulunvalvonta- ja/taiOvikulunvalvonta-ajat:
l Kulkuoikeudet alueille:

1. ValitseAluekulunvalvonta-kohdassa Lisää3
2. Valitse alue näyttöön tulevasta valintaikkunasta. ValitseOK.
3. Valitse kulkuoikeusajastus, joka liitetään valittuun alueeseen.

l Kulkuoikeudet oviin:
1. NapsautaOvikulunvalvonta-kohdan Lisää4-painiketta.
2. Valitse ovi näyttöön tulevasta valintaikkunasta. ValitseOK
3. Valitse kulkuoikeusajastus, joka liitetään valittuun oveen.
4. Valitse Tallenna5.

4. Valitse Tallenna.

Ryhmäkoodin määrittäminen
Ryhmäkoodi voi olla käytössä tai poissa käytöstä jokaisessa kulkuoikeusryhmässä. Oletusarvonmukaan
koodissa on neljä numeroa. Koodin numeroidenmäärä (4–8) määritetään kuitenkin Järjestelmäasetukset-kohdassa,
ja sitä voi muuttaa. Toimi huolellisesti muuttaessasi koodin pituutta, koska:

l Pidentäminen lisää nollia koodin alkuun ja
l Lyhentäminenmuodostaa koodit uudelleen.

Muista, että sama koodin pituus koskeemyös henkilökohtaista koodia. Koodi on aina järjestelmänmuodostama –
sitä ei syötetä manuaalisesti. Ota huomioon, että jos oven turvatilaksi määritetäänRyhmäkoodi, myös kaikki kortit
ja tunnisteet toimivat kulkuoikeusryhmän käyttäjille.

Kenttä Kuvaus

Käytä
ryhmäkoodia

Valitse tämä, jos haluat ottaa koodin käyttöön kulkuoikeusryhmässä. Ryhmäkoodin
käyttäminen edellyttääOvi-kohteen turvatilanmäärittämistä.

Koodi Järjestelmänmuodostama nykyinen ryhmäkoodi. Voit luoda uuden koodin tai korvata vanhan
valitsemalla Luo uusi.

Käyttäjän toimet ovella
1. Annamääritellyt numerot oikein.
2. Paina valintanäppäintä✓ 5 sekunnin kuluessa.
3. Oven lukitus avataan.
l Jos käyttäjä painaa✗ -näppäintä tai jos valintanäppäintä ei paineta 5 sekunnin kuluessa, koodi hylätään ja

lukija palaa normaalitilaan.
l Käyttäjällä on kolme yritystä antaa oikeat numerot. Tämän jälkeen lukija salvataan ja näyttöön tulee sanoma.

Jos oikea koodia annetaan tämän jälkeen kaksi kertaa, järjestelmä avaa oven lukituksen ja lukija palaa
normaalitilaan.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
4Näytä Alirossa napsauttamalla
5Näytä Alirossa napsauttamalla
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3.1.5 Kulkuoikeusajastukset
Kulkuoikeusajastukset ovat joukko aikavälejä, joita käytetään kulkuoikeuksien voimassaolonmäärittämisessä.
Yleensä ne liittyvät viikonpäiviin ja päivän eri kellonaikajaksoihin.

3.1.5.1 Kulkuoikeusajastuksen luominen
1. Valitse Yleiskuvaus1, ja valitse sitten Kulkuoikeusajastukset2. Näyttöön tulee

Kulkuoikeusajastukset-näkymä.

Paneelin ja työkalurivin kuvaus

Paneelit ja painikkeet Kuvaus

Pääluettelo
Tämän näkymän vasemmassa paneelissa näkyy kaikkien
määritettyjen kulkuoikeusajastusten päänimi.

Pääpaneeli
Pääalue, jossa on erillisiä käyttöoikeusajastusten
määrityskenttiä.

Luo Uuden kulkuoikeusajastuksen luominen.

Poista Valitun kohteen poistaminen.

Tallenna Nykyisten asetusten tallentaminen.

Peruuta Edellisen tallennuksen jälkeen tehtyjenmuutosten
peruuttaminen.

1. Napsauta Luo3. Kulkuoikeusajastustenmäärityskentät tulevat näyttöön.
2. Kirjoita kulkuoikeusajastuksen nimi4.

Alla olevissa aiheissa on ohjeita eri kulkuoikeusajastusmäärityksistä. Voit tarkastella kunkin aiheen ohjeita
laajentamalla sen.

Kulkuoikeusajastuksen aikavälin luominen
1. Määritä päivä tai päivät, joita varten tarvitaan kulkuoikeusajastus.
2. Merkitse kulkuaika vihreällä napsauttamalla kyseisten päivien aikajanaa ja vetämällä. Valittu kesto näkyy

Valittu aikaväli -kentässä.
3. Valitse Tallenna5

Koko päivän kulkuoikeusajastuksen luominen
1. Valitsemääritettävän päivänKoko päivä -valintaruutu. Valitun päivän aikajanamuuttuu vihreäksi.
2. Valitse Tallenna6

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
4Näytä Alirossa napsauttamalla
5Näytä Alirossa napsauttamalla
6Näytä Alirossa napsauttamalla
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Aikavälin muokkaaminen
1. Tunnista muokattava aikaväli.
2. Voit suurentaa tai pienentää aikaväliä vetämällä vihreän korostuspalkin päistä.
3. Valitse Tallenna1

Aikavälin poistaminen
1. Valitse aikaväli napsauttamalla.
2. ValitsePoista.

Aikavälin kopioiminen päivien välillä
1. Merkitse haluamasi päivän aikaväli.
2. Napsauta saman päivänKopioi-painiketta.
3. NapsautaSijoita-painiketta päivien, joissa haluat käyttää tätä aikaväliä, kohdalla. Alkuperäinen aikaväli

kopioidaan.
4. Valitse Tallenna2

Kulkuoikeusajastuksen alkamispäivämäärän määrittäminen
1. Napsauta Lisäasetukset -laajennuspainiketta.
2. AnnaAlkamispäivämäärä-kenttään päivämäärä, josta lähtien kulkuoikeusajastuksen pitäisi alkaa.
3. Jos et haluamäärittää kulkuoikeusajastukselle loppumispäivämäärää, valitse Toistaiseksi-valintaruutu.

Kulkuoikeusajastuksen loppumispäivämäärän määrittäminen
1. Napsauta Lisäasetukset -laajennuspainiketta.
2. Varmista, että alkamispäivämäärä onmääritetty.
3. Poista valinta Toistaiseksi-valintaruudusta, jolloin näyttöön tulee Loppumispäivämäärä-kenttä.
4. Anna Loppumispäivämäärä-kenttään päivämäärä, jolloin kulkuoikeusajastuksen pitäisi päättyä.
5. Tallenna kaikki asetukset valitsemalla Tallenna3.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
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3.1.6 Toimipaikkakaaviot
Toimipaikkakaavion luonnin ensimmäinen vaihe on esittää toimipaikan alueet graafisesti yhdessä nykyisten ovien
kanssa. Aliro sisältää piirtotyökalut tätä varten Toimipaikkakaaviot-näkymässä.

3.1.6.1 Toimipaikkakaavioiden luominen
1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Toimipaikkakaaviot2. Näyttöön tulee Toimipaikkakaaviot-

näkymä.
2. Valitse Luo.
3. Anna toimipaikkakaaviolleNimi.
4. Voit luoda ja/tai lisätä alueita ja ovia alla olevia komentoja käyttämällä.
5. Valitse Tallenna.

Vaihtoehtoisesti voit tarkastellaOvet- jaAlueet-ominaisuuksia ottamalla käyttöön Toimipaikkakaaviot-
moninäkymänAsettelut-kohdassa.

Paneelin ja työkalurivin kuvaus

Paneelit ja painikkeet Vaihtoehdot Kuvaus

Piirtoalue
Keskellä näkyvä alue, jossa
voidaan käyttää
piirtotyökaluja.

Ominaisuudet-paneeli

Oikealla näkyvä paneeli, joka
näytetään käytettäessä tai
napsautettaessa
piirtoalueessa olevaa
kohdetta. Paneelissa
näytetään valitun kohteen
aiheeseen liittyvät
ominaisuudet.

Pääluettelo

Äärimmäisenä vasemmalla
oleva paneeli, jossa on
tallennettujen
toimipaikkakaavioiden
nimiluettelo.

Luo Tuo näyttöön uuden
toimipaikkakaavionäkymän.

Poista

Valitun toimipaikkakaavion
poistaminen.
Huomautus: Poista-painike
yksittäisessä Oven/alueen
ominaisuudet -paneelissa
poistaa valitun kohteen
toimipaikkakaaviosta.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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Paneelit ja painikkeet Vaihtoehdot Kuvaus

Tallenna Nykyisten asetusten
tallentaminen.

Peruuta
Edellisen tallennuksen
jälkeen tehtyjenmuutosten
peruuttaminen.

Nimi Toimipaikkakaavion nimi

Aseta tausta

Selaa

Toimipaikkakaavion
taustakuva voidaan asettaa
valitsemalla kuvatiedosto
verkkosijainnista.

Ei mitään

Toimipaikkakaavioon ei
aseteta taustakuvaa.
Valitse piirtoalueen, joka on
näytössä näkyvä valkoinen
alue, koko ja valitse OK.

Vain luku

Valitsemalla tämän
valintaruudun voit estää
nykyisen toimipaikkakaavion
asettelun tai ominaisuuksien
muokkaamisen.

Siirrä/valitse

Napsauta tätä ja vedä sitten
hiirellä mitä tahansa kohdetta
piirtoalueessa. Näin voit valita
piirtoalueen kohteen ja siirtää
sitä tai muuttaa sen kokoa.

Monikulmioalue Monikulmiomaisen alueen
piirtäminen ja rajaaminen.

Suorakulmioalue Suorakulmaisen alueen
piirtäminen ja rajaaminen.

Ovi
Järjestelmään aikaisemmin
luodun oven sijoittaminen
alueeseen.

Liukusäädin-työkalu
Piirtoaluenäkymän
lähentäminen tai
loitontaminen.

Keskitä näkymä

Piirtoaluenäkymän
palauttaminen keskelle niin,
että koko piirtoalue on
näkyvissä.

Alueet
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Suorakulmaisen alueen luominen:
1. Napsauta Suorakulmioalue-painiketta.
2. Piirrä alue piirtoalueeseen hiirellä vetämällä. Alue varjostetaan sinisellä.
3. KirjoitaAlueen ominaisuudet -paneeliin alueennimi ja kuvaus.
4. Lisää sitten alueeseen ovi tai ovia.

Lue lisää ovien lisäämisestä toimipaikkakaavioon.
5. Valitse Tallenna.

Se lisätäänmyös Alue-näkymän pääpaneeliin.

Monikulmioalueen luominen
1. Napsauta Monikulmioalue-painiketta.
2. Merkitsemonikulmioalueen reunat napsauttamalla niitä piirtoalueessa. Alue varjostetaan sinisellä.
3. KirjoitaAlueen ominaisuudet -paneeliin alueennimi ja kuvaus.
4. Lisää alueeseen ovi tai ovia.

Lue lisää ovien lisäämisestä toimipaikkakaavioon.
5. Valitse Tallenna.

Se lisätäänmyös Alue-näkymän pääpaneeliin.

Alueiden koon muuttaminen
1. Napsauta Siirrä/valitse-painiketta.

2. Muuta alueen koko napsauttamalla sen kulmaa ja vetämällä hiirellä.
3. Valitse Tallenna.

Pisteiden/kulmien lisääminen alueisiin:
1. Napsauta Siirrä/valitse-painiketta.

2. Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauta haluamaasi kohtaa alueen reunassa. Napsautuskohtaan luodaan
uusi piste.

3. Muuta alueenmuotoa lisäämällä tällaisia pisteitä ja muuttamalla alueen kokoa. Voit poistaa pisteitä
näppäimistön Delete-näppäimellä.

Pisteiden/kulmien poistaminen alueista
1. Napsauta Siirrä/valitse-painiketta.

2. Valitse poistettava piste/kulma.
3. Napsauta Poista-painikettaAlueen ominaisuudet -paneelissa.

Piste/kulma poistetaan alueesta.

Alueiden poistaminen toimipaikkakaaviosta
1. Napsauta Siirrä/valitse-painiketta.

2. Valitse alue toimipaikkakaaviosta.
3. Napsauta Poista-painikettaAlueen ominaisuudet -paneelissa.

Alue poistetaan toimipaikkakaaviosta ja Alue-näkymän paneelista.

Ovet

Ovien lisääminen alueisiin
Alueisiin voi lisätä vain aikaisemmin luotuja ovia. Tämä voidaan tehdä Toimipaikkakaaviot-näkymässä tai
Toimipaikkakaaviot-moninäkymässä.
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Ovien lisääminen Toimipaikkakaaviot-
näkymässä

Ovien lisääminen Toimipaikkakaaviot-
moninäkymässä

1. Napsauta Sijoita olemassa oleva

ovi -painiketta ja vedä alueen rajaa
kohdassa, johon haluat sijoittaa oven.
Käytettävissä olevat ovet -ikkuna
tulee näyttöön.

2. Valitse aikaisemmin luotu ovi
näyttöön tulevasta luettelosta. Valitse
OK.

3. Valitse Toimipaikkakaaviot-näkymän
Oven ominaisuudet -paneelista
jokaiselle sisäänkäyntilukijalle
asianmukainen alue sen vieressä
olevasta luetteloruudusta.

4. Valitse Tallenna.

1. Valitse Aliro-käyttöliittymän
päätyökalurivistä Asettelut >
Toimipaikkakaaviotmoninäkymä

2. Vedä aikaisemmin luotu ovi
ovinäkymän pääpaneelista
toimipaikkakaavion alueen rajaan.

3. Valitse Toimipaikkakaaviot-näkymän
Oven ominaisuudet -paneelista
jokaiselle sisäänkäyntilukijalle
asianmukainen alue sen vieressä
olevasta luetteloruudusta.

4. Valitse Tallenna.

Huomautus:
l Oven nimi- jaKuvaus-tietoja ei voi muokata Toimipaikkakaaviot-näkymässä
l Ovea voidaan käyttää enintään kahdessa alueessa:

o Ovi voidaan liittääyhteen alueeseen jaUlkopuoli-alueeseen
tai

o ovi voidaan liittää kahteen alueeseen.
l Tallennettua aluetta voidaan käyttää vain yhdessä toimipaikkakaaviossa.

Ovien poistaminen toimipaikkakaaviosta:
1. Napsauta Siirrä/valitse-painiketta.

2. Valitse ovi toimipaikkakaaviosta.
3. Napsauta Poista-painikettaOven ominaisuudet -paneelissa.
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3.1.7 Roolit
Roolit ovat käyttöoikeusjoukkoja, jotka sallivat tai estävät käyttäjän pääsyn Aliro-järjestelmän eri osiin. Niitä
voidaanmäärittää turvajärjestelmän eri käyttäjille, joilla on erilaisia oikeuksia ja vastuita.

Järjestelmäluvat Tiedot Järjestelmänvalvoja Toimipaikan
järjestelmänvalvoja

Toimipaikan
operaattori

Perus-
kortinhaltija

Kirjautuminen
Web-
asiakkaaseen

Kirjautuminen palvelinsivuston
kautta ü ü ü

Tarkastelu ja
käyttö

Yleiskatsaus-ominaisuus ü ü ü

Käyttäjät-ominaisuus ü ü ü

Tapahtumaloki-ominaisuus ü ü ü

Ilmoitukset-ominaisuus ü ü ü

Järjestelmäasetukset-
ominaisuus ü ü û

Alueet-ominaisuus ü ü û

Laitteistomallit-ominaisuus ü û û

Kulkuoikeusryhmät-ominaisuus ü ü û

Kulkuoikeusajastukset-
ominaisuus ü ü û

Varmuuskopiointi/palautus-
ominaisuus ü ü û

Laitteisto-ominaisuus ü û û

Ovet-ominaisuus ü ü û

Korttimallit-ominaisuus ü ü û

Roolit-ominaisuus ü ü û

Toimipaikkakaaviot-ominaisuus ü ü û

Käyttöoikeudet

Toimipaikan operaattorit
Oikeus luoda uusia käyttäjiä sekä
muokata ja poistaa nykyisiä
käyttäjiä Toimipaikan operaattori
-roolin ominaisuudessa

ü ü ü

Toimipaikan
järjestelmänvalvojat
Oikeus luoda uusia käyttäjiä sekä
muokata ja poistaa nykyisiä
käyttäjiä Toimipaikan
järjestelmänvalvoja -roolin
ominaisuudessa

ü ü û

Järjestelmänvalvojat
Oikeus luoda uusia käyttäjiä sekä
muokata ja poistaa nykyisiä

ü û û
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Järjestelmäluvat Tiedot Järjestelmänvalvoja Toimipaikan
järjestelmänvalvoja

Toimipaikan
operaattori

Perus-
kortinhaltija

käyttäjiä Järjestelmänvalvoja-
roolin ominaisuudessa

Peruskortinhaltijat
Oikeus luoda uusia käyttäjiä sekä
muokata ja poistaa nykyisiä
käyttäjiä Peruskortinhaltija-roolin
ominaisuudessa

ü ü ü

3.1.7.1 Roolin määrittäminen käyttäjälle
1. Valitse Yleiskuvaus1-kohdasta Käyttäjät2. Näyttöön tuleeKäyttäjät-näkymä.
2. Napsauta Luo3, jos kyseessä on uusi käyttäjä, tai valitse nykyinen käyttäjä vasemmalla olevasta

pääluettelosta4.
3. Anna etunimi ja sukunimi.
4. Valitse kyseiselle käyttäjälle määritettävä rooli Rooli-luetteloruudusta. Jos rooli onmuu kuinKortinhaltija,

määritäKäyttäjänimi-, Salasana- ja Toimialueen käyttäjänimi -lisäkentät.
5. Valitse Tallenna5.

Valittu rooli määritetään käyttäjälle.

3.1.8 Laitteisto
AP-ovikeskuslaite muodostaa Aliro-kulunvalvontajärjestelmän perusyksikön. Järjestelmän AP-ovikeskusten
asetukset pitäämäärittää ennen ovien luomista ja minkäänmuiden kulunvalvontatoimien suorittamista. Lisätietoja
tämän suorittamisesta on kohdassa Laitteistonmäärittäminen.

Aiheeseen liittyviä ohjeita
l Laitteistonmäärittäminen
l Laitteistokokoonpanonmuuttaminen

3.1.8.1 Laitteiston määrittäminen
1. Valitse Yleiskuvaus6 ja valitse sitten Laitteisto7. Näyttöön tulee Laitteisto-näkymä.

Paneelin ja työkalurivin kuvaus

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
4Näytä Alirossa napsauttamalla
5Näytä Alirossa napsauttamalla
6Näytä Alirossa napsauttamalla
7Näytä Alirossa napsauttamalla

47

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



3  Ominaisuudet

Paneelit ja painikkeet Kuvaus

Pääluettelo Tämän näkymän vasemmassa paneelissa näkyy laitteisto- ja ovinimien
päänimiluettelo.

Pääpaneeli Sisältää pääpaneelin eri laitemäärityskentät.

Poista Valitun kohteen poistaminen.

Tallenna Nykyisen laitekokoonpanon tallentaminen.

Peruuta Edellisen tallennuksen jälkeen tehtyjenmuutosten peruuttaminen.

Etsi Kaikkien verkossa käytettävissä olevien laitteiden hakeminen.

Lähetä
laiteohjelmisto

Laiteohjelmiston vedoksen lähettäminen paikallisesta koneesta valittuun
laitteeseen.

Luo ovia
-

Tuo näyttöönOvi-näkymän uuden oven luonnin määrityksiä varten.

Muokkaa Ohjattu toiminto valittujen laitteiden kokoonpanonmuuttamista varten.

Laitteiston etsiminen
Huomautus: Jos tietokoneeseen on asennettu palomuureja, UDP-liikenne pitää sallia porteissa 51526 (saapuva
liikenne) ja 20000 (lähtevä liikenne).
Haun suorittamisen jälkeen voit peruuttaa tämänmuutoksen.

1. Napsauta ylätyökalurivin Etsi1-painiketta.

Löydetyt laitteet näkyvät tämän näkymän pääluettelossa. Kunkin laitteen tila ilmaistaan väreillä.

Laitteen
näyttöväri

Tila Kuvaus

Sininen
(kursivoitu)

Havaittu Laite on käytettävissä, mutta laitteen yhdistämisessä tarvittavaa palvelinosoitetta
ei ole määritetty Aliro-palvelimessa.

Punainen Offline Havaittu laite on kytketty, mutta se ei viesti Aliro-palvelimen kanssa.

Musta Online Havaittu laite on kytketty ja se viestii Aliro-palvelimen kanssa.

Harmaa Tuntematon Laitteisto löydetään, mutta sen tila on tilapäisesti tuntematon, koska järjestelmä
yrittää hakea AP-ovikeskuksen laitteistokokoonpanon.

Havaitun laitteen määrittäminen online-tilaan
1. Napsauta pääluettelossa sinisenä näkyvää löydettyä laitetta. Tämän laitteenVerkko- jaPalvelin-

parametrikentät näkyvät vieressä olevassa paneelissa.

Useiden kohteiden valitseminen:
- Voit valita useitaAP-ovikeskuksia pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja napsauttamalla.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
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- Määritä näytössä olevien kenttien asetukset. Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.
- NapsautaPäivitä valitut AP-ovikeskukset.
- Valitse yksittäisiäAP-ovikeskuksia ja muokkaa tarvittaessa niiden Tulot/Lähdöt/Lukijarajapinta-
oletusasetuksia ennen oven luomista.

2. Määritä asetukset alla olevien ohjeidenmukaisesti.

Kenttien kuvaukset

Kenttä Kuvaus

Nimi Muokkaa laitteen nimeä (tarvittaessa).

Sarjanumero Laitteen yksilöllinen sarjanumero, jota käytetään tietoliikenteessä Aliro-palvelimen ja
laitteen välillä. Tämä kenttä täytetään automaattisesti laitteen havaitsemisen
yhteydessä.

Laiteohjelmiston
versio

Laitteen laiteohjelmiston versio. Tämä kenttä täytetään automaattisesti laitteen
havaitsemisen yhteydessä.

Laitteiston versio Laitteen laitteistoversio . Tämä kenttä täytetään automaattisesti laitteen
havaitsemisen yhteydessä.

MAC-osoite LaitteenMAC-osoite . Tämä kenttä täytetään automaattisesti laitteen havaitsemisen
yhteydessä.

Palvelinosoite Aliro-palvelimen IP-osoite, jota käytetään AP-ovikeskuksen yhdistämisessä Aliro-
järjestelmään.
Huomautus: Jos tämän kentän arvoa ei määritetä oikein, AP-ovikeskus ei siirry
online-tilaan.

Hae osoitteet
käyttämällä DHCP:tä -
valintaruutu

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, alla olevat kentät pitää täyttää.
Jos tämä valintaruutu on valittuna, DHCP-palvelin täyttää alla olevat kentät
automaattisesti.

IP-osoite Laitteen IP-osoite .

Verkon yhdyskäytävä Tämä on oma verkon yhdyskäytäväosoitteesi, ja se on pakollinen, vaikka oma
verkkoyhteytesi ei sitä edellyttäisikään.

Verkon peite Laitteen etäverkon käyttämisessä käytettävä verkon peite.

Ensisijainen DNS-
palvelin

Ensimmäisen DNS-palvelimen IP-osoite.

Vaihtoehtoinen DNS-
palvelin

Toisen DNS-palvelimen IP-osoite.

3. Kun olet määrittänyt tämän sivun kenttien asetukset, napsauta ylätyökalurivin Tallenna1-painiketta.

Laitteen väri muuttuumustaksi pääluettelossa, mikä ilmaisee sen olevan online-tilassa. Kun laite on siirtynyt
online-tilaan, käytettävissä on lisäämääritysvaihtoehtoja.

Online-laitteen asetusten määrittäminen
Laitteen asetuksia voidaanmäärittää laajentamalla seuraavia osia:

1Näytä Alirossa napsauttamalla
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Tunniste
1. Napsauta Tunniste1-laajennuspainiketta. Alla oleva taulukko sisältää tämän osan kenttien kuvaukset.

Kenttien kuvaukset

Kenttä Kuvaus

Nimi Oletusarvonmukaan näytetään laitteen sarjanumero tai nimi.

Sarjanumero Laitteen sarjanumero. Kenttä täytetään automaattisesti. Käyttäjä ei voi muokata tietoja.

MAC-osoite LaitteenMAC-osoite. Kenttä täytetään automaattisesti. Käyttäjä ei voi muokata tietoja.

Tila Laitteen tila. Kenttä täytetään automaattisesti. Käyttäjä ei voi muokata tietoja.

Malli Laitteenmalli. Kenttä täytetään automaattisesti. Käyttäjä ei voi muokata tietoja.

Laitteiston
versio

Laitteen laiteversio. Kenttä täytetään automaattisesti. Käyttäjä ei voi muokata tietoja.

Laiteohjelmiston
versio

Laitteen laiteohjelmiston versio. Kenttä täytetään automaattisesti. Käyttäjä ei voi muokata
tietoja. Kentän arvomuuttuu laiteohjelmiston uuden version lataamisen jälkeen.

Mallin ominaisuudet
Tämän toiminnon avulla laitteelle voidaan valita ennalta määritetty laitteistomalli käytettäväksi laitteessa.

1. NapsautaValitse laitteistomalli ja käytä sitä.Valitse Tallenna2

Laiteohjelmiston lataus
Tämän toiminnon avulla voidaan ladata lukijoiden ja laitteiden laiteohjelmistokuvia. Tämä suoritetaanmäärittämällä
ensin laiteohjelmistokuvatiedosto, joka kopioidaan paikallisesta asiakassijainnista Aliro-Web-palvelimeen. Sitten
tämä laiteohjelmistokuva on etsittävä Aliro-järjestelmän kautta ja ladattava laitteeseen. Tämä suoritetaan alla
olevien ohjeidenmukaisesti.

1. Napsauta Laiteohjelmiston lataus -laajennuspainiketta. Alla oleva taulukko sisältää tämän osan kenttien
kuvaukset.

2. Napsauta tämän sivun ylätyökalurivin Lähetä laiteohjelmisto3 -painiketta. ValitseWeb-palvelimeen ladattava
laiteohjelmistovedostiedosto.

3. Avaa sitten tämän osan valintaruutu napsauttamalla ja valitse luettelosta sama laiteohjelmistovedostiedosto.
4. Valitse Lataa. Näyttöön tulee lataamisen edistymistä kuvaava valintaikkuna, joka suljetaan lataamisen

ollessa valmis.

Kenttien kuvaukset

Kentät Kuvaus

Lataa tiedosto Näytössä olevan laiteohjelmistoversion valitseminen.

Lataa-painike Valitun laiteohjelmistoversion lataaminen Web-palvelimesta valittuun laitteeseen.

Nimi Laiteohjelmistovedostiedoston nimi.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla

50

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



3  Ominaisuudet

Kentät Kuvaus

Tyyppi Kulkuoikeuskuva - kuva tai vedos on AP-ovikeskuslaitetta varten. Koko vedos sisältää
käyttöjärjestelmän ja sovelluksen.
Lukijakuva - valittu laiteohjelmistovedos on lukijalaitetta varten.
Lukijatietokantakuva
Koko vedos

Versio Laiteohjelmistovedoksen versionumero.

Lataa
laiteohjelmisto
kaikkiin lukijoihin

Valitsemalla tämän kentän voit ladata valitun laiteohjelmiston kaikkiin lukijoihin, jotka on
liitetty tähän laitteeseen. Tämä vaihtoehto näkyy vain silloin, kun lukijan
laiteohjelmistovedos on valittuna.

Lataa
laiteohjelmisto
yksittäisiin
lukijoihin

Valitsemalla tämän kentän voit ladata valitun laiteohjelmiston yksittäisiin lukijoihin.
Tämä vaihtoehto näkyy vain silloin, kun lukijan laiteohjelmistovedos on valittuna.

Tiedot
1. Napsauta Tiedot1-laajennuspainiketta. Alla oleva taulukko sisältää tämän osan kenttien kuvaukset.

Kenttien kuvaukset

Kenttä Kuvaus

Järjestelmän kieli Järjestelmäsanomien (eli sanomien, jotka eivät liity
korttiin tai käyttäjään) näyttämisessä käytettävän
järjestelmäkielen määrittäminen laitteelle.

Aikavyöhyke Laitteen aikavyöhykkeen määrittäminen.

Ota kesäaika käyttöön Kun tämä valintaruutu on valittuna, laitteessa käytetään
kesäaikaa.

Sabotaasisuojaustila Asetukset ja kuvaukset

Automaattinen palautus Laitteenmäärittäminen palautumaan
automaattisesti sabotaasisuojaustilaan
siirtymisen jälkeen.

Poissa käytöstä Poissa käytössä -asetus määrittää laitteen
palautettavaksi manuaalisesti
sabotaasisuojaustilaan siirtymisen jälkeen.

Tietoliikenneasetukset
1. Napsauta Tietoliikenneasetukset2-laajennuspainiketta. Alla oleva taulukko sisältää tämän osan kenttien

kuvaukset.
Kenttien kuvaukset

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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Kenttä Kuvaus

Hae osoitteet
käyttämällä
DHCP:tä

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, alla olevat kentät pitää täyttää.
Jos tämä valintaruutu on valittuna, DHCP-palvelin täyttää alla olevat kentät
automaattisesti.

IP-osoite Laitteen IP-osoite.

Verkon
yhdyskäytävä

Verkon yhdyskäytäväosoite.

Verkon peite Laitteen etäverkon käyttämisessä käytettävä verkon peite.

Ensisijainen
DNS-palvelin

Ensimmäisen DNS-palvelimen IP-osoite.

Vaihtoehtoinen
DNS-palvelin

Toisen DNS-palvelimen IP-osoite.

Tietoliikenne
käytössä

Voit ottaa tietoliikenteen käyttöön AP-ovikeskuksen ja Aliro-palvelimen välillä
valitsemalla tämän valintaruudun. Tapahtumat viestitään AP-ovikeskuksista palvelimeen.

On monipisteinen Vain luku -kenttä, joka ilmaisee, suorittaako valittu AP-ovikeskus monipisteistä RS485-
tietoliikennettä muiden Access Point -ovikeskusten kanssa.
Jos tämä valintaruutu on valittuna, palvelin pitää AP-ovikeskusta ensisijaisena AP-
ovikeskuksena viestimisessämuiden AP-ovikeskusten kanssa.

Löydettävissä Jos tämä valintaruutu on valittuna, laite näkyy Laitteisto-näkymässä vasemmalla olevassa
pääluettelossa tai se näytetään napsautettaessa Etsi-painiketta.

MAC-osoite LaitteenMAC-osoite. Tämä kenttä täytetään automaattisesti laitteen havaitsemisen
yhteydessä.

Palvelinosoite Aliro-palvelimen IP-osoite, jota käytetään laitteen yhdistämisessä Aliro-järjestelmään.

Web-palvelimen
käyttäjänimi

AP-ovikeskuksenWeb-käyttöliittymän sisäänkirjautumisessa käytettävä käyttäjänimi.

Web-palvelimen
salasana

AP-ovikeskuksenWeb-käyttöliittymän sisäänkirjautumisessa käytettävä salasana.

Lukijaliitäntä 1 ja 2
1. Napsauta Lukijaliitäntä 11 tai Lukijaliitäntä 22 -laajennuspainiketta. Alla oleva taulukko sisältää näiden

molempien osien kenttien kuvaukset.

Kenttien kuvaukset

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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Kentät ja asetukset Vaihtoehdot Kuvaus

Lukijan tyyppi -
valintaruutu

Wiegand Määrittää, että tässä lukijaliitännässä käytetäänWiegand-
protokollaa.

OSDP Määrittää, että tässä lukijaliitännässä käytetäänOSDP-
protokollaa.

Clock/Data Määrittää, että tässä lukijaliitännässä käytetään Clock/Data-
protokollaa.

Nimi Lukijan nimi laitteelle määritetynmukaisesti. Tätä nimeä ei ole
suositeltavaamuuttaa.

Kortin muoto Luettelo AP-ovikeskusten tukemista korttimuodoista.

Kulkutila Kulku Lukija suorittaa tässä tilassa kulkutoimintoja, kuten oven avaus,
oven lukitus ja niin edelleen. Lukijan tässä tilassa liipaisemat
tapahtumat näkyvät tapahtumalokissa.

Korttikirjautuminen Tässä tilassa lukija suorittaa vain korttikirjautumistoimintoja.
Lukijan tässä tilassa liipaisemat tapahtumat eivät näy
tapahtumalokissa.

Kokoontumispaikka Lukijaa käytetään kokoontumispaikkana yhdessä
nimenhuutoraporttitoiminnon kanssa. Lukija suorittaa tässä
tilassa vain kokoontumispaikkatoimintoja eikä anti-passback-
toiminto ole käytettävissä.

Sabotaasisuojaustila Poissa käytöstä Laitteenmäärittäminen palautumaan automaattisesti
sabotaasisuojaustilaan siirtymisen jälkeen.

Automaattinen
palautus

Laitteenmäärittäminen palautettavaksi manuaalisesti
sabotaasisuojaustilaan siirtymisen jälkeen.

Laitteistotunnus Kullekin laitteelle yksilöllinen tunnus. Tämä kenttä täytetään
automaattisesti, eikä sen arvoa voi muuttaa.

Sarjanumero Laitteen sarjanumero. Tämä kenttä täytetään automaattisesti,
eikä sen arvoa voi muuttaa.

Malli Laitteenmalli.

Laiteohjelmiston versio Tähän lukijaan ladattuna olevan laiteohjelmiston versio.

Tulot
1. Napsauta Tulot1-laajennuspainiketta.

Alla oleva taulukko sisältää tämän osan kenttien kuvaukset.
Kenttien kuvaukset

1Näytä Alirossa napsauttamalla
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Kentät ja asetukset Kuvaus

Nimi Tulon nimi, jonka tulisi kuvata sen sijaintia ja toimintaa
kokonaisjärjestelmässä.

Käänteinen Tulosignaalin logiikan kääntäminen.

Käytössä Tulo on käytössä.

Toiminto Asetukset ja kuvaukset

Ei käytössä Toimintoja ei ole määritetty

Ovikosketin Määrittää tämän tulopisteen ovikosketinanturiksi, joka valvoo oven suljettu-
tai avoin-tilaa.

Lukkokosketin Määrittää tämän tulopisteen lukkokosketinanturiksi, joka valvoo, että
lukitustoiminto suoritetaan.

Poistumispainike Määrittää tämän tulon poistumispainikkeeksi.

Hälytystilan
palaute

Määrittää tämän tulon rikosilmaisupaneelin signaalilleHälytystilan palaute,
jokamäärittää alueen olevan viritetty tai virittämätön.

Kyynärpääkytkin Määrittää tämän tulon liikuntarajoiteoikeuksilla varustetuksi
poistumispainikkeeksi eli ns. kyynärpääkytkimeksi.

Suuren
prioriteetin
lukituksen avaus

Jos tämä tulo määritetään automaattisella ovenavaajalla varustetuksi
poistumispainikkeeksi ja sillä on erillinen lukituksenavausaika, Suuren
prioriteetin lukituksen avaus -asetus määrittää tulon lukituksen avauksen /
lukituksen hätätuloksi, jossa ei oteta huomioon kulkuoikeusajastuksia,
lukijatiloja tai muita sellaisia.

Sabotaasisuojaus Määrittää tämän tulon tunnistamaan laitteen sabotointiyritykset.

Virityspainike Määrittää tämän tulon virityspainikkeeksi, jolla alue viritetään.

Virtakatko Määrittää tämä tulon ilmaisemaan virtakatkon. Tällaisen tapahtuman
liipaisun yhteydessämuodostetaan tapahtumaloki.

Ota ilmoitukset käyttöön Jos Ota ilmoitukset käyttöön -valintaruutu on valittuna, tulo liipaisee
tapahtuman sen tilanmuuttuessa.

Lähdöt
1. Napsauta Lähdöt1-laajennuspainiketta. Alla oleva taulukko sisältää tämän osan kenttien kuvaukset.

Kenttien kuvaukset

1Näytä Alirossa napsauttamalla
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Kenttä Asetukset ja kuvaukset

Nimi Lähdön nimi, jonka tulisi kuvata sen sijaintia ja toimintaa kokonaisjärjestelmässä.

Toiminto Valintaruutuvalinnat ja kuvaukset

Hälytyksen ohitus Määrittää lähtöpisteen ohittamaan viritetyn alueen.

Ovilukko Määrittää tämän lähtöpisteen lukitsemaan oven tai avaamaan
sen lukituksen.

Ovenavaaja Määrittää tämän lähtöpisteen avaamaan oven.

Tapahtumailmoitus Määrittää, että valittu tapahtumailmoitustyyppi liipaisee tämän
lähdön.

Rikosilmaisun
viritys / virityksen
purku

Määrittää tämän lähtöpisteen lähettämään Viritys / virityksen
purku -signaalin rikosilmaisupaneelille, joka palauttaa tilansa
Hälytystilan palaute -toiminnon1 kautta..

Rikosilmaisun
virityksen
ennakkovaroitus

Tämä on ennakkovaroituslähtö, joka on kytketty laitteeseen, joka
varoittaa ennen rikosilmaisualueen virittämistä.

Moottorilukko Määrittää tämän pisteen yhdistetyksi lähtö-/tulolaitteeksi, joka
muodostaa signaalin lukituksen esiintyessä. Tämä piste
määritetäänmoottorilukon lähtöpisteeksi ja lukkokoskettimen
tulopisteeksi.

Ei käytössä Lähtöä ei ole määritetty mitään toimintoa varten.

Wiegand –
summeri

LähtömääritetäänWiegand-lukijan summerille.

Wiegand – vihreä LähtömääritetäänWiegand-lukijan vihreälle LEDille.

Wiegand –
punainen

LähtömääritetäänWiegand-lukijan punaiselle LEDille.

Wiegand –
keltainen

LähtömääritetäänWiegand-lukijan keltaiselle LEDille.

Tapahtumailmoitus Valintaruutuvalinnat ja kuvaukset

Määrittämätön
tapahtumatyyppi

Tämä lähtö ei ole ilmaissut yhtään tapahtumaa.

Kortti on vanhentunut Ilmaisee käyttäjän kortin olevan vanhentunut.

Ei kulkuoikeutta ovesta Ilmaisee, että käyttäjällä ei ole kulkuoikeutta ovesta.

Tuntematon kortti Ilmaisee kortin olevan tuntematon.

1Laitteen tulopistetoiminto, että tulolle rikosilmaisupaneelista tulevalle signaalille, jokamäärittää, onko alue viritetty
vai onko sen viritys purettu.
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Kenttä Asetukset ja kuvaukset

Ajastusrikkomus Ilmaisee ajatuksen loukkauksen.

Anti-passback-rikkomus Ilmaisee anti-passback-loukkauksen.

Odotetaan aktivointia Ilmaisee aktivoinnin olevan kesken.

Kortti ei ole aktiivinen Ilmaisee, että kortti ei ole aktiivinen.

Kelvollinen kulku -
pakotus

Ilmaisee, että käyttäjään kohdistuu pakotus.

Kelvollinen kulku kortilla Ilmaisee kelvollisen kulun korttia käyttämällä.

Kelvollinen kulku kortilla
ja PIN-tunnuksella

Ilmaisee kelvollisen kulun korttia ja PIN-tunnusta
käyttämällä.

Kelvollinen REX-kulku Ilmaisee kelvollisen poistumispainiketta käyttämällä

Ovi pakotettu Ilmaisee oven olevan pakotettu.

Ovi avoinna Ilmaisee, että ovea pidetään auki.

Ovea ei avattu koskaan Ilmaisee, että ovea ei koskaan avattu.

Oven lukitus avattu
manuaalisella komennolla

Ilmaisee, että oven lukitus avattiin, kun sille annettiin
manuaalinen komento.

Lukitus moottorilukolla
epäonnistui

Ilmaisee, että lukitus moottorilukolla epäonnistui.

Lukituksen avaus
moottorilukolla
epäonnistui

Ilmaisee, että lukituksen avaus moottorilukolla
epäonnistui.

Oven lukitus avattu,
poistumispyyntö, PC

Ilmaisee, että tietokoneesta lähetettiin
poistumispyyntö.

Operaattori palautti oven Ilmaisee, että operaattori nollasi oven.

Kulkuoikeusajastus
käynnisti virityksen

Ilmaisee, että viritys käynnistettiin määritetyllä
kulkuoikeusajastuksella.

Viritys kuitattiin Ilmaisee, että viritys kuitattiin.

Viritys epäonnistui Ilmaisee, että viritys epäonnistui.

Viritys käynnistettiin
rikosilmaisupaneelista

Ilmaisee, että viritys käynnistettiin
rikosilmaisupaneelista.

Virityksenpurku
käynnistettiin
rikosilmaisupaneelista

Ilmaisee, että virityksenpurku käynnistettiin.

Virityksenpurku kuitattiin Ilmaisee, että virityksenpurku kuitattiin.
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Kenttä Asetukset ja kuvaukset

Virityksenpurku
epäonnistui

Ilmaisee, että virityksenpurku epäonnistui.

Viritys keskeytettiin Ilmaisee, että viritys keskeytettiin.

Virityksen ennakkovaroitus Ilmaisee antamalla varoituksen, että aluetta ollaan
virittämässä.

AP-ovikeskuksen kannen
sabotaasisuojaus

Ilmaisee AP-ovikeskuksen kannen sabotoinnin.

AP-ovikeskuksen
seinäsabotaasisuojaus

Ilmaisee AP-ovikeskuksen seinäkiinnityksen
sabotoinnin.

AP-ovikeskuksen
sabotaasisuojaus

Ilmaisee AP-ovikeskuksen sabotoinnin.

Lukijan sabotaasisuojaus Ilmaisee lukijan sabotoinnin.

Laitteistotunnus Kullekin laitteelle yksilöllinen tunnus. Automaattisesti täytettävä kenttä, jota Aliro-käyttäjä
ei voi muokata.

Ylläpito
1. Napsauta Ylläpito1-laajennuspainiketta. Alla oleva taulukko sisältää tämän osan komentojen kuvaukset.

Komento Kuvaus

Alustaminen Laitteen alustaminen.

Peruuta alustus Alustuksen peruuttaminen.

Pyydä kuvaus Tukiaseman pakotus kuvailemaan itsensä.

Aktivoi summeri Laitteen summerin aktivoiminen 10 sekunniksi.

Poista summerin aktivointi Laitteen summerin aktivoinnin poistaminen.

Oven luominen Laitteisto-näkymässä
Tämä toiminto luo uuden oven ja linkittää sen valittuun AP-ovikeskukseen. Huomautus: Voit luoda samalla kertaa
useita ovien eri ovikeskuksille valitsemalla useita kohteita. Voit valita useita kohteita pitämällä vaihtonäppäintä
painettuna ja napsauttamalla haluamasi AP-ovikeskuksia pääluettelossa.

1. Napsauta Luo ovia2.
2. Määritä oven nimi näyttöön tulevassa valintaikkunassa. Jos olet määrittänyt ovimalleja, voit valinnaisesti

valita ovimallin. Luotu ovi näkyy AP-ovikeskuksen vieressä pääluettelossa.
Kun tarvittavat asetukset on tehty, valitse Tallenna3.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
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3.1.8.2 Laitteistokokoonpanon muuttaminen
Tämän ohjatun toiminnon avulla voit tehdä valittuna olevaan laitteistoon seuraavat muutokset:

l Korvaa laite - nykyisen laitteen korvaaminen.
l Poista linkitys ovesta - tämän laitteen irrottaminen ovesta ilman, että määritetyt käyttäjien kulkuoikeudet

oveen katoavat. Voit myöhemmin linkittää tämän laitteen toiseen oveen.
l Muuta ovikokoonpano - ovitoiminnon lisääminen, muuttaminen tai poistaminen, esimerkiksi uusien

poistumispainikkeiden tai ovikoskettimien lisääminen.

3.1.9 Tietoja valokehystehosteista
Tämän toiminnon avulla voidaanmäärittäämukautettu värimalli valokehykselle. Niitä voidaan käyttäämissä
tahansa erityisessä lukijan valaistusmalleissa.

Aiheeseen liittyviä ohjeita
l Valokehystehosteiden luominen
l Tietoja lukijan valaistusmalleista
l Lukijan valaistusmallin luominen

3.1.10 Valokehystehosteiden luominen
Tämän toiminnon avulla voidaanmäärittäämukautettu värimalli missä tahansa erityisissä lukijan
valaistusmalleissa käytettävälle valokehykselle.

1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Valokehystehosteet2. Näyttöön tuleeValokehystehosteet-
näkymä.

2. Valitse Luo. Näyttöön tulee uusi Valokehys-sivu.
3. Anna valokehystehosteelleNimi jaKuvaus.
4. ValitseVäri 1 jaVäri 2.
5. ValitsePäällä-jakso-asetus sekunteina. Päällä-jakso-asetus määrittää, kuinkamonta sekuntia kutakin

väriä näytetään valokehyksessä.
6. ValitsePoissa päältä -jakso -asetus sekunteina. Poissa päältä -jakso -asetus määrittää, kuinkamonta

sekuntia valokehys on valinnaisesti poissa päältä kunkin värin näyttämisen jälkeen, ennen kuin se
käynnistyy uudelleen ja valokehys palaa jälleen väriin 1. Voit ohittaa valokehyksen kytkemisen pois päältä
kokonaanmäärittämällä asetukseksi 0.

7. Valitse Tallenna3.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
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3.2 Valvonta
Aliro-järjestelmänValvonta-ominaisuuksien avulla voidaan tarkkailla ja valvoa järjestelmää vastaanottamalla
yksityiskohtaisia tietoja sekä käyttäjistä että järjestelmätapahtumista. Lisäksi niiden avulla voidaanmäärittää
tiettyjä järjestelmään liittyviä ominaisuuksia. Saat lisätietoja napsauttamalla alla olevia ominaisuuksia.

VALVONTA-ominaisuudet

Tapahtumaloki

Varmuuskopiointi/palautus

Järjestelmäasetukset

Valvo ja ohjaa

Nimenhuuto

3.2.1 Tapahtumalokit
Aliro-järjestelmän tärkeä ominaisuus on saada yleiskuva järjestelmän tapahtumista. Tämä kootaan
tapahtumalokeiksi. Aliro mahdollistaa tapahtumien valvonnan tosiaikaisesti ja/tai tapahtumien etsimisen lokista.
Näidenmolempien asetukset määritetään samalla tavalla valitsemalla aluksi Tosiaikainen tai Raportti.

Siirtyminen Tapahtumaloki-ominaisuuteen:

1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Tapahtumaloki2. Näyttöön tulee tosiaikainen Tapahtumaloki-
ikkuna, joka sisältää oletuskenttiä sisältävät Tapahtumaloki-luettelot.

2. Voit lisätä kenttiä tapahtumalokiin tai poistaa niitä napsauttamalla kenttäriviä hiiren kakkospainikkeella ja
valitsemalla alla olevassa taulukossa kuvattuja kenttiä.

Tosiaikaisen
tapahtumalokin
kenttä

Kuvaus

Luokka Tapahtumatyyppiluokka, johon tosiaikainen tapahtumalokisanoma kuuluu.

Esiintyi Tapahtuman esiintymisen päivämäärä ja kellonaika.

Sanoma Esiintyneen tapahtuman lyhyt kuvaus.

Käyttäjä Tapahtuman aiheuttanut käyttäjä.

Lähde Asiakassijainti, josta tapahtumamuodostettiin.

Tallennettiin

Raportoidun tapahtuman päivämäärä ja aika, jolloin se tallennettiin palvelintietokantaan.
Useimmiten tämä arvo on sama kuinEsiintyi-kentän arvo. Jos tapahtuman nämä arvot ovat
erilaisia, se ilmaisee ehkä, että palvelimessa on esiintynyt viive esiintyneeseen tapahtumaan
liittyvien tietojen vastaanottamisessa tai AP-ovikeskuksessa on käytössä eri aikavyöhyke
kuin palvelimessa.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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Tämän ikkunan valikkorivillä käytettävissä olevat tosiaikaisen tapahtumalokin toiminnot ja asetukset kuvataan
yksityiskohtaisesti alla.

Painiketoimintojen tiedot

Painike Kuvaus

Suodata Avaa vasemman paneelin, josta voidaan valita tapahtumalokin tarkastelutila. Lisäksi
tapahtumia onmahdollisuus suodattaa tapahtuman tekstin tai tapahtuman tyypinmukaan.

Tauko
Jatka

Tauko-painiketta napsauttamalla voidaan tilapäisesti pysäyttää uusien tapahtumien näyttö
tosiaikaisessa Tapahtumaloki-ikkunassa. Kun painiketta napsautetaan, semuuttuu Jatka-
painikkeeksi.
Voit jatkaa taukotilan käynnistämisen jälkeenmuodostettujen tosiaikaisen tapahtumalokin
tapahtumien katselemista napsauttamalla Jatka-painiketta.
Ota huomioon, että tämä painike ei ole käytettävissäRaportti-näkymässä.

Pyyhi
Kaikkien tapahtumalokitapahtumien pyyhkiminen tosiaikaisesta Tapahtumaloki-ikkunasta.
Sanomat kuitenkin tallennetaan tietokantaan.
Ota huomioon, että tämä painike ei ole käytettävissäRaportti-näkymässä.

Vie CSV CSV-tiedostonmuodostaminen näytetyistä tapahtumista

Vie PDF PDF-tiedostonmuodostaminen näytetyistä tapahtumista

3.2.1.1 Tosiaikaiset tapahtumalokit
Tosiaikainen tapahtumaloki näyttää esiintyneiden tapahtumien tosiaikaisen luettelon näytössä. Tätä luettelo
voidaanmukauttaa erilaisten suodatusehtojenmukaisesti. Lisäksi näytössä olevia tosiaikaisia tapahtumalokeja
voidaan viedä CSV- tai PDF-raporteiksi.

3.2.1.2 Tosiaikaisten tapahtumalokien määrittäminen
1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Tapahtumaloki2. Näyttöön tulee Tosiaikainen tapahtumaloki -

näkymä. Tapahtumaloki-luetteloissa näytetään oletusarvonmukaiset kentät.
2. Voit lisätä kenttiä tosiaikaiseen tapahtumalokiin tai poistaa niitä napsauttamalla kenttäriviä hiiren

kakkospainikkeella ja valitsemalla alla kuvattuja kenttiä.

Tapahtumalokin suodattaminen
A. Suodatus tapahtuman tekstin perusteella

1. Avaa vasen paneeli napsauttamalla Suodata-painiketta.
2. Näyttöön tulee nyt viisi Tapahtuman teksti -suodatinta: AP-ovikeskus, Käyttäjä, Ov, Alue, ja

Yleinen. Kaikissa näissä yleissuodatinta lukuun ottamatta on valintapainike, jolla asianmukainen
kohde voidaan valita luettelosta. Valintapainikkeiden lisäksi tapahtumia voi suodataamyös
syöttämällä tekstiä. Jos samaan ruutuun annetaan useita kohteita, ne on erotettava puolipisteellä.

3. AP-ovikeskus-suodatin näyttää kaikki tapahtumat, jotka vastaavat mitä tahansa hakukohteista.
Muut neljä suodatinta eivät vaikuta siihen.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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4. Käyttäjä-, Ovi- jaAlue-suodattimet näyttävät myös kaikki mitä tahansa hakukohdetta vastaavat
tapahtumat, ellei Käyttäjä @ Ovi/alue-valintaruutu ole valittuna. Kun Käyttäjä@ Ovi/alue on
valittuna, ainoastaan tapahtumat, jotka vastaavat valittuaKäyttäjä- jaOvi-yhdistelmää tai Käyttäjä- ja
Alue-yhdistelmää, näytetään.

5. Yleinen-suodatinta voidaan käyttää näyttämään tapahtumat, jotka vastaavat sen JA-painiketta
käyttämällä valittujen ehtojen koko yhdistelmää, tai jotka vastaavat mitä tahansa sen TAI-painiketta
käyttämällä valituista ehdoista.

B. Suodatus tapahtuman tyypin perusteella
1. Avaa vasen paneeli napsauttamalla Suodata-painiketta.
2. Laajenna Tapahtuman tyyppi -suodatus -kohdan Tapahtumat-valikko.
3. Oletusarvonmukaan kaikki Tapahtumat-kohdassa olevat luokat ovat valittuna. Voit mukauttaa tätä

suodatinta valitsemalla haluamasi luokkia tai poistamalla niiden valinnan. Suodatetut tulokset näkyvät
vieressä olevassa Tosiaikainen tapahtumaloki -ikkunassa.
Tapahtumalokien korostaminen väreillä
Tapahtumatyypeille voi määrittää erityisiä värejä.
Määrittämisen jälkeen nämä tapahtumat näkyvät väreillä
korostettuna tapahtumalokissa, mikä helpottaa niiden
luokittelemista visuaalisesti.

1. Napsauta ja laajenna yksittäinen tapahtuma,
esimerkiksi Järjestelmä.

2. Valitse tietty tapahtumatyyppi Tapahtumaloki-
näytössä valitsemalla sen valintaruutu.

3. Napsauta valintaruudun vieressä olevaa ympyrää.
4. Valitse tässä tapahtumatyypissä käytettävä väri

luetteloruudusta. Katso vasemmalla oleva
näyttökuva.

Tärkeä huomautus Kelvollinen kulku – pakotus -
tapahtumasta
Pakotus on salattu signaali, jonka kortinhaltija voi
lähettää kortin esittämisen aikana ilmoittaakseen
operaattorille hätätilanteesta.

Pakotus-toiminnon määrittämisen edellytykset:
l Ovi-ominaisuudessa:

Lukijan tilaksi pitää olla asetettunaKortti ja PIN-
tunnus.

l Tapahtumaloki-ominaisuudessa:

Valitse Tapahtuman tyyppi -suodatus -kohdasta
Kelvollinen kulku – pakotus ja määritä
korostusväri tälle tapahtumalle.

Kortinhaltijan toiminta Pakotus-signaalin
lähettämiseksi
Kortinhaltija voi lähettää Pakotus-signaalin operaattorille
antamallaPakotus-PIN-tunnuksensa lukijaan.
Kortinhaltijan yksilöllinen Pakotus-PIN-tunnus on hänen
tavallinen PIN-tunnuksensa, jossa viimeistä numeroon
on lisätty 1.
Esimerkki: Jos kortinhaltijan PIN-tunnus on 2356, hänen
Pakotus-PIN-tunnuksensa on 2357.
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Huomautus: Jos kortinhaltijan PIN-tunnus on 9999,
Pakotus-PIN-tunnuksesta tulee 9990 eikä 10000.

Jos Pakotus-toiminto onmääritetty järjestelmään oikein,
oikean Pakotus-PIN-tunnuksen syöttämisen lukijassa
tulisi näkyä järjestelmässä käyttäjälle ominaisena
korostettunaKelvollinen kulku – pakotus -
tapahtumana.

Tosiaikaisen tapahtumalokin luominen ja vieminen
1. Pysäytä tilapäisesti uusien tapahtumien näyttö Tosiaikainen tapahtumaloki -ikkunassa napsauttamalla

Tauko-painiketta.
2. Tarkista, että näytössä oleva Tosiaikainen tapahtumaloki -luettelo sisältää kaikki raportin tiedot.
3. Voit luoda raportin, joka viedään ja tallennetaan CSV-tiedostoksi, napsauttamalla Vie CSV -painiketta.

Vaihtoehtoisesti voit luoda raportin, joka viedään ja tallennetaan PDF-tiedostoksi, valitsemalla Vie PDF.
4. Voit jatkaa tosiaikaisen tapahtumalokin sanomien näyttämistä napsauttamalla Jatka-painiketta.

3.2.1.3 Tapahtumalokiraportit
KunRaportti on valittu, tapahtumia voi hakea tapahtumalokitietokannasta.

3.2.1.4 Tapahtumalokiraporttien määrittäminen
1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Tapahtumaloki2. Oletusarvonmukaan näyttöön tulee

Tapahtumaloki-näkymä.
2. Avaa vasen paneeli napsauttamallaSuodata-painiketta.
3. ValitseRaportti Näytä tila -osasta.
4. AnnaAlkaen- jaAsti-kenttiin alkamispäivä ja -aika sekä loppumispäivä ja -aika. Tämämäärittää

päivämäärä- ja aikavälin, jolta muodostetut tapahtumalokisanomat haetaan.
5. ValitseSuorita.

Haetut Tapahtumaloki-sanomat näytetään oikealla olevassa ikkunassa.

Huomautus: Näytössä voi tarkastella yhdellä kertaa enintään 5 000 sanomaa. SanomaSuodatusehtoja
vastaavia tapahtumalokisyötteitä on lisää. Pienennä tulosjoukkoa tarkentamalla hakua. tulee raportin
alalaitaan, jos valittu päivämäärä- ja aikaväli sisältää enemmän kuin 5 000 lokisanomaa. Voit pienentää
raportin sisältämien sanomienmäärää sekä kaventamalla päivämäärä- ja aikaväliä ja käyttämällä
suodatusta.

Tapahtumalokiraporttien suodattaminen

1. Näyttöön tulee nyt viisi Tapahtuman teksti -suodatinta: AP-ovikeskus, Käyttäjä, Ovi, Alue jaYleinen.
Kaikissa näissä yleissuodatinta lukuun ottamatta on valintapainike, jolla asianmukainen kohde voidaan valita
luettelosta. Valintapainikkeiden lisäksi tapahtumia voi suodataamyös syöttämällä tekstiä. Jos samaan
ruutuun annetaan useita kohteita, ne on erotettava puolipisteellä.

2. AP-ovikeskus-suodatin näyttää kaikki tapahtumat, jotka vastaavat mitä tahansa hakukohteista. Muut neljä
suodatinta eivät vaikuta siihen.

3. Käyttäjä-, Ovi- jaAlue-suodattimet näyttävät myös kaikki mitä tahansa hakukohdetta vastaavat
tapahtumat, ellei Käyttäjä @ Ovi\alue-valintaruutu ole valittuna. Kun Käyttäjä@ Ovi/alue on valittuna,

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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ainoastaan tapahtumat, jotka vastaavat valittuaKäyttäjä- jaOvi-yhdistelmää tai Käyttäjä- jaAlue-
yhdistelmää, näytetään.

4. Yleinen-suodatinta voidaan käyttää näyttämään tapahtumat, jotka vastaavat sen JA-painiketta käyttämällä
valittujen ehtojen koko yhdistelmää, tai jotka vastaavat mitä tahansa sen TAI-painiketta käyttämällä
valituista ehdoista.

1. Laajenna Tapahtuman tyyppi -suodatus -kohdan Tapahtumat-valikko.
2. Oletusarvonmukaan kaikki Tapahtumat-kohdassa olevat luokat ovat valittuna. Voit mukauttaa tätä

suodatinta valitsemalla haluamasi luokkia tai poistamalla niiden valinnan. Suodatetut tuloksen näkyvät
vieressä olevassa Tapahtumalokiraportti-ikkunassa.

1. Määritä vasemman paneelinAlkaen- jaAsti-kentät. ValitseSuorita.
2. Voit luoda raportin, joka viedään ja tallennetaan CSV-tiedostoksi, napsauttamallaVie CSV -painiketta.

Vaihtoehtoisesti voit luoda näytössä olevasta ikkunasta raportin, joka viedään ja tallennetaan PDF-
tiedostoksi, napsauttamallaVie PDF -painiketta.

3. Voit jatkaa tosiaikaisten Tapahtumaloki-sanomien näyttämistä napsauttamalla Jatka-painiketta.

3.2.2 Varmuuskopiointi ja palautus
Varmuuskopiointi ja palautus -ominaisuudella voidaan hallita järjestelmätietokantaa.

Tietokannan varmuuskopioiminen
Tietokannan varmuuskopiointi -toiminnolla voidaan tallentaa kopio järjestelmäkokoonpanosta ja/tai
tapahtumalokeista. Tietokannan ajastetut varmuuskopiot määritetään tallennettaviksi verkkosijaintiin, jos
mahdollista. Katso yksityiskohtaiset ohjeet näiden asetustenmäärittämisestä alla olevasta kohdastaAjoitettu
varmuuskopiointi.

1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Varmuuskopiointi/palautus2. Näyttöön tulee
Varmuuskopiointi/palautus-näkymä.

Ajoitetun varmuuskopioinnin määrittäminen
1. NapsautaAjoitettu varmuuskopiointi.
2. ValitseOta käyttöön -valintaruutu.
3. Määritä nyt näytössä olevat kentät alla olevien ohjeidenmukaisesti:

Kenttä Vaihtoehdot Kuvaus

Aikaväli

Joka päivä Ajoitettu varmuuskopiointi suoritetaan päivittäin.

Joka viikko Ajoitettu varmuuskopiointi suoritetaan kerran viikossa. Viikonpäivämääritetään
Päivä-kenttään.

Joka
kuukausi

Ajoitettu varmuuskopiointi suoritetaan kerran kuukaudessa. Päivämäärä
määritetään Päivä-kenttään.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla

63

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



3  Ominaisuudet

Kenttä Vaihtoehdot Kuvaus

Päivä
Sunnuntai-
lauantai /
1-28

Jos Joka viikko- tai Joka kuukausi -vaihtoehto on valittuna, määritä viikonpäivä
ja päivämäärä, jolloin varmuuskopiointi suoritetaan.

Kellonaika - Määritä täsmällinen kellonaika (tt:mm), jolloin varmuuskopiointi suoritetaan.

Tallenna
kohteeseen -

Näyttää sijainnin (suhteessa palvelimeen), johon tietokannan varmuuskopiot
tallennetaan. Ota huomioon, että tämän polun pitää olla käytettävissä
kulunvalvontapalvelimesta. Voit tallentaa varmuuskopiotiedostot verkkosijaintiin,
esimerkiksi UNC-polkuun, toimimalla seuraavasti:

1. Luo kansio verkkotietokoneeseen, johon haluat tallentaa varmuuskopiot.
2. Jaa tämä kansio ja salli sen sisällönmuuttaminen.
3. Napsauta kansion Suojaus-välilehdenMuokkaa-painiketta ja napsauta

sitten Lisää-painiketta.
4. Napsauta Kohdetyypit-painiketta, valitse Tietokoneet-valintaruutu ja

napsauta sitten OK-painiketta.
5. Kirjoita Aliro-palvelimen tietokoneen nimi ja napsauta sitten OK-

painiketta.
6. Varmista, että tällä tilillä on kirjoitusoikeus, valitsemalla Muokkaa-

valintaruutu. Tietokonetilin alussa on $-merkki.
7. Kirjoita luomasi jaetun kohteen UNC-polku Tallenna kohteeseen -

ruutuun, esimerkiksi \\remotecomputer\backups

4. Valitse Tallenna.

Manuaalisen varmuuskopioinnin suorittaminen
1. NapsautaManuaalinen varmuuskopiointi.
2. Valitse haluamasi vaihtoehtoSisällytä-luetteloruudusta. Yksityiskohtaiset tiedot ovat alla.

Vaihtoehto Kuvaus

Kaikki Kaikki tapahtumalokitiedot ja
järjestelmäkokoonpanotiedot varmuuskopioidaan.

Vain tapahtumalokit Kaikki tietokannassa parhaillaan olevat tapahtumalokit
varmuuskopioidaan.

Vain järjestelmäkokoonpano Kaikki järjestelmäkokoonpanotiedot
varmuuskopioidaan.

3. NapsautaVarmuuskopioi nyt -painiketta.

Tietokannan palauttaminen
Tietokannan palauttaminen korvaa nykyiset järjestelmätietueet varmuuskopioidulla tietokannalla palvelinsijainnista.
Tätä ominaisuutta voidaan käyttää aikaisemmin varmuuskopioidun tietokannan palauttamiseen järjestelmään.
Huomautus:Kaikki nykyiset tiedot poistetaan, jos tietokanta palautetaan.

1. NapsautaPalauta.
2. Valitse tietokannan palauttamistavaksi Tallennettu varmuuskopio tai Tiedostosta. Katso lisätietoja alta.
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Vaihtoehto Kuvaus

Tallennettu
varmuuskopio

Valitse palvelimeen tallennettu tiedosto. Nämä tiedostot
tallennetaan sijaintiin, joka onmääritetty Ajoitettu
varmuuskopiointi -osan Tallenna kohteeseen -kentässä.

Tiedostosta Valitse palautettava varmuuskopiotiedosto.

3. NapsautaPalauta.

Huomautus: Sinut kirjataan ulos Aliro-asiakkaasta, kunnes palautus on valmis. Sinun on kirjauduttava
asiakkaaseen palautuksen jälkeen.

3.2.3 Valvo ja ohjaa
Valvo ja ohjaa -toiminnon avulla voidaan valvota toimipaikan ovia. Lisäksi onmahdollista ohjata niitä suorittamalla
erityisiä ovi- ja rikosilmaisukomentoja.
Valvo ja ohjaa -toiminnon käyttäminen

1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Valvo ja ohjaa2. Näyttöön tuleeValvo ja ohjaa -näkymä.

Paneelin ja työkalurivin kuvaus

Painikkeet ja kentät Kuvaus

Oven nimi Oven nimi.

Ovitila Ovelle määritetty ovitila.

Oven tila Oven tila.

Lukijan tila Lukijan tila.

Ovivirheet Ovilta raportoidut ovivirheet.

Hälytystilan palaute
Hälytystilan palaute. Lisätietoja on kohdassa Katso "Hälytystilan
palaute" sivulla 54.

Ovikomennot

1. Valitse ovi.
2. Suorita valittu ovi- tai rikosilmaisukomento napsauttamalla

Hälytystilan palaute.
Huomautus: Voit lähettää saman ovikomennon useisiin oviin
valitsemalla samanaikaisesti useita ovia.

1. Voit valita useita ovia pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja
napsauttamalla haluamiasi ovia Oven nimi -sarakkeessa.

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla

65

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



3  Ominaisuudet

3.2.4 Järjestelmäasetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella ja muokata erilaisia järjestelmäasetuksia, jotka vaikuttavat koko
kulunvalvontajärjestelmään.

Yleiset asetukset

Asetuksen nimi Kuvaus

Järjestelmän kieli
Määrittää uuden käyttäjänKieli-kentän asetuksenKäyttäjä-näkymän laajennetussa
Tiedot-kohdassa. Määrittää lisäksi luodun uuden AP-ovikeskuksen Järjestelmän kieli -
kentän Laitteisto-näkymän Tiedot-kohdassa.

Poista korttien ja
henkilökohtaisen
koodin aktivointi

Kun tämä valintaruutu on valittuna, henkilön kortin ja henkilökohtaisen koodin aktivointi
poistetaan, jos tapahtuu Kova anti-passback -rikkomus. Voit aktivoida käyttäjän kortin tai
henkilökohtaisen koodin uudelleen Käyttäjä-näkymässä.

Tapahtumalokiasetukset

Asetuksen nimi Kuvaus

Ota tyhjennys öisin
käyttöön

Tämä valintaruutu on oletusarvonmukaan valittuna. Kun valintaruutu on valittuna,
määritettyä arvoa (Tapahtumalokitietojen säilytysaika -asetus) vanhemmat
tallennetut tapahtumalokitiedot tyhjennetään joka yö (keskiyöllä).

Tallenna tyhjennetyt
tiedot levylle

Tämä valintaruutu on oletusarvonmukaan valittuna. Kun öinen puhdistus on
käytössä, tämä vaihtoehto sallii poistettavien tietojen tallentamisen levylle ennen
niiden poistamista tietokannasta.

Oletusarkistointipolku Tiedostopolku, johon tapahtumaloki tallennetaan, jos tämä vaihtoehto on valittuna
(ei voi muokata).

Tapahtumalokitietojen
säilytysaika

Määrittää, kuinka kauan tapahtumalokeja säilytetään tietokannassa ennen niiden
puhdistamista. Jos arvoksi määritetään esimerkiksi 90 päivää,
tapahtumalokisanomia säilytetään 90 päivän ajan, minkä jälkeen ne poistetaan ja
vaihtoehtoisesti tallennetaan levylle.

Kuittaamattomien
tapahtumailmoitustietojen
säilytysaika

Määrittää, kuinka kauan kuittaamattomia ilmoituksia säilytetään tietokannassa
ennen niiden puhdistamista.

Huomautus! Järjestelmän sisäinen rajoitus on 11 000 kuittaamatonta tapahtumaa
käyttäjää kohti. Jos tapahtumienmäärä ylittää tämän rajan, järjestelmä tyhjentää
tapahtumat päivämäärästä riippumatta.
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Laitteistoasetukset

Asetuksen nimi Kuvaus

Laitteiden
kiertokyselyaika
(ms)
Puhdistaminen

Määrittää nopeuden, jolla AP-ovikeskus suorittaa tapahtumien kiertokyselyn
kulunvalvontapalvelimessa. Jos arvo on suuri, AP-ovikeskus reagoi hitaammin, mutta
samalla verkkoliikenne ja palvelimen kuormitus pienenevät. Vastaavasti pieni arvomerkitsee,
että AP-ovikeskus reagoi nopeammin verkkoliikenteen ja palvelimen kuormituksen
kustannuksella. Tätä arvoa pitäisi muuttaa ainoastaan Vanderbilt-teknikon suosituksesta.

Mukautetut kentät -asetukset

Asetuksen nimi Kuvaus

Mukautettu kenttä N -
otsikko

Mahdollistaa käyttäjätietonäytössä näkyvien neljän mukautetun kentän otsikkojen
muokkaamisen.

Ryhmäkoodin / henkilökohtaisen koodin pituusasetus

Asetuksen
nimi Kuvaus

Pituus

Mahdollistaa ryhmäkoodissa ja henkilökohtaisessa koodissa käytettävien numeroidenmäärän
määrittämisen. Asetukseksi voidaanmäärittää 4–8 numeroa. Varsinaiset koodit muodostetaan ja
otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä Kulkuoikeusryhmä-valikossa. Kaikilla ryhmäkoodeilla on
sama pituus. Ota huomioon seuraavat seikat, kun koodeja pidennetään tai lyhennetään:

l Koodin pidentäminen - Jos koodin pituutta kasvatetaan, nykyisten koodien alkuun lisätään
nollia.

l Koodin lyhentäminen – Jos koodin pituutta pienennetään, kaikki ryhmäkoodit
muodostetaan uudelleen ja henkilökohtaiset koodit pyyhitään. Ne pitäämäärittää
manuaalisesti kullekin käyttäjälle.

Muokkaa
pituutta Tätä napsauttamalla voit käynnistää ohjatun toiminnon koodien pituudenmuuttamiseksi.

Lukijan valaistusmallit

Asetuksen nimi Kuvaus

Järjestelmän oletusmalli Näyttää järjestelmässä parhaillaan käytössä olevanmallin.
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Lukijan valaistusmallin ottaminen käyttöön

1. Käynnistä ohjattu toiminto valitsemalla Käytä mallia. Näyttöön tuleeValitse lukijan valaistusmalli, jonka
haluat ottaa käyttöön -ikkuna.

2. Napsauta Järjestelmän oletusmalli -kentän oikealla puolella olevaa painiketta. Näyttöön tuleeValitse yksi
lukijan valaistusmalli -ikkuna.

3. Mallit näkyvät ikkunanNimi-otsikon alla. Valitsemalli ja valitse sittenOK.

4. Ota huomioon seuraavat seikat:

l KunOta käyttöön ja korvaa kaikilla tasoilla -asetus on valittuna, uutta mallia käytetään jokaisessa
alueessa, ovessa ja lukijassa niiden aikaisemmasta asetuksesta riippumatta.

l Jos Ota käyttöön ja korvaa kaikilla tasoilla -asetus ei ole valittuna, vain edellistä järjestelmän
oletusmallia käyttävät alueet, ovet ja lukijat päivitetään käyttämään uutta mallia.

l Oletusasetukset voidaan ottaa käyttöönmilloin tahansa valitsemalla oletusvalaistusmalli.

5. ValitseUusi ja valitse sittenValmis. Uusi malli on käytössä.

Poikkeusten ajastus

Poikkeusten ajastus -toimintomahdollistaa turvatilanmuuttamisen tietyille päiville, kuten arkipyhille ja päiville,
jolloin aukioloaikaa on lyhennetty. Esimerkiksi ovi voidaan ohjelmoida käyttäytymään tietyn tilanmukaan valittuina
aikoina. Myös valokehyksen valaistus voidaan ohjelmoida poikkeustenmukaisesti, jolloin se ilmaisee poikkeuksen
värillä.

Poikkeuspäivän luominen

1. Määritä poikkeukselle nimi, joka kuvaa poikkeuksen tyyppiä.

2. Määritä alkamisaika ja loppumisaika.

3. Valitse poikkeukselle väri.

4. Tallenna poikkeuspäivä valitsemalla Tallenna.

Uusi nimi näkyy nyt Valitse poikkeustyyppi -luetteloruudussa.
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Poikkeuspäivän lisääminen kalenteriin

1. Valitse päivä Valitse poikkeustyyppi -kohdasta.

2. Lisää poikkeus napsauttamallaPäivä-kohtaa.

3. Valitse Tallenna.

Ajastettu poikkeus on nyt käytössä järjestelmänlaajuisesti.

Poikkeuspäivän poistaminen

1. Napsauta kalenterissa päivää johon liittyvän poikkeuspäivän haluat poistaa.

2. Valitse Tallenna.

Poikkeuspäivä poistetaan kalenterista ja järjestelmästä.

Poikkeuspäivän muuttaminen

1. Valitse uusi Poikkeustyyppi-vaihtoehto luetteloruudusta.
2. Napsauta kalenterissa päivää, jonka haluat määrittää poikkeuspäiväksi. Ensimmäisellä napsautuksella

poistetaan edellinen poikkeustyyppi.
3. Napsauta uudelleen samaa päivää.
4. Valitse Tallenna.

Poikkeuspäivämuutetaan vastaamaan uutta poikkeustyyppiä.

Nimi Kuvaus

Nimi Poikkeuksen nimi.

Tyypit
Käytettävissä on kahdeksan erilaista tyyppiä, joista vain yhtä voidaan käyttää yhdessä
päivässä. Kullakin päivätyypillä on samat asetukset: nimi, alkamisaika, loppumisaika ja väri.
Tyypit näkyvät alla olevassa valikossa.

Väri Nuolta napsauttamalla voit valita värin poikkeustyypille. Väri näkyy päivässä, johon poikkeus
on liitetty.

Alkamisaika
Loppumisaika

Poikkeuksen alkamisaika ja loppumisaika. Ota huomioon, että poikkeukset eivät voi ulottua
useille päiville.

Vuosi Nuolia napsauttamalla voit tarkastella nykyistä vuotta sekä seuraavia ja edellisiä vuosia.
Poikkeuksia voi ajastaa nykyiselle päivälle ja tuleville vuosille. Jo kuluneet päivät näkyvät
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Nimi Kuvaus

himmennettyinä, eikä niihin voi lisätä poikkeuksia.

Kuukaudet Vuoden kuukaudet näkyvät vasemmalla.

Päivä Valitse poikkeuksen päivä napsauttamalla. Päivä korostetaanPoikkeustyypit-kohdassa
määritetyllä värillä.

3.2.5 Nimenhuuto
Nimenhuuto-toimintomahdollistaa kortinhaltijoiden läsnäolon ja korttitoiminnan viimeksi tunnetun käyttöpaikan
luettelemisenmääritetyillä alueilla. Nimenhuuto-toiminnon päätarkoitus on tarkistaa evakuoinnin yhteydessä, että
kortinhaltijat ovat alueen ulkopuolella. Toiminnon avulla muodostetut luettelot voidaan koostaa
nimenhuutoraportiksi. Kokoontumispaikka-toimintoa käytetään kortinhaltijoiden poistamiseen raportista, sillä
heidät poistetaan Nimenhuuto-luettelosta, kun he asettavat korttinsa kokoontumislukijaan.

Nimenhuutoraportti
Raportti, joka ilmaisee kortinhaltijoiden nykyiset sijainnit raportin muodostushetkellä.

Nimenhuutoraporttien luominen
1. Määritä, miten nimenhuutoraportti muodostetaan valitsemalla Luetteluperuste-kohtaanSukunimi tai

Alueen nimi.
2. ValitseSuunta-asetukseksi Vaaka tai Pysty.
3. ValitseMuodosta. Näyttöön tuleva Järjestelmän yhteenvetoraportti -ikkuna vahvistaa, että raportti

muodostettiin.
4. Voit tallentaa tai avata raportin valitsemalla Lataa.

Kokoontumispaikat
Kokoontumispaikka onmääritetty turvallinen alue, joka on varustettu kokoontumislukijalla. Kortinhaltijat
kokoontuvat tänne evakuoinnin yhteydessä. Kokoontumislukija kuittaa kortin asettamisen jälkeen, että kortinhaltija
on kokoontumispaikassa. Kun nimenhuutoraportti luodaan, kokoontumispaikassa rekisteröityjä kortinhaltijoita ei
sisällytetä raporttiin.

Lukija määritetään kokoontumislukijaksi kohdassa Laitteisto> Lukijaliitäntä > Kulkutila. Määritetyt lukijat
näkyvät luettelossaAccess Point -ovikeskuksen lukijoina ja kokoontumislukijoina.
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3.3 Mallit
Nämä ominaisuudet käsittävätmalleja, joissa on ennalta määritetyt arvot ja kokoonpanot laitteistoa, ovia ja
kortteja varten. Näitä malleja on helppo käyttää laitteistossa, ovissa tai korteissa, minkä jälkeen asetuksia voi
mukauttaa omien tarpeidenmukaan. Saat lisätietoja napsauttamalla alla olevia ominaisuuksia.

MALLIT-ominaisuudet

Korttimallit

Ovimallit

Laitteistomallit

Lukijan valaistusmallit

3.3.1 Korttimallit
Korttimallia käyttämällä voidaan suunnitella kortteihin tulostettavien tietojen ulkoasu, kuten käyttäjän nimi,
valokuva ja yrityslogo.

l Korttimalliin lisätään tietokenttiä, kuten käyttäjän nimi, joihin sitten lisätään kunkin käyttäjän henkilökohtaiset
tiedot kortin tulostamisen yhteydessä.

l Korttimalliin voidaan lisätä tekstiä ja kuvia, kuten yrityksen nimi ja logo, jotka ovat samoja kaikissa
tulostettavissa korteissa.

3.3.1.1 Korttimallien luominen
Korttimallien luominen

1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Korttimallit2. Näyttöön tuleeKorttimalli-näkymä.
2. Valitse Luo. Näyttöön tulee uusi korttimallin suunnittelusivu.
3. Anna korttimallilleNimi.
4. Voit vetää kenttiä vasemmalla olevasta työkalurivistä ja pudottaa niitä sivun keskellä olevaan

suunnittelualueeseen.
TyökalurivinPinoa paneeli- jaRuudukko-toiminnot helpottavat kenttien kohdistamista. Kun kenttä vedetään Pinoa
paneeli- tai Ruudukko-kohteen päälle, alue, johon kenttä voidaan pudottaa korostetaan sinisellä.
Voit tarkastella aiheen ohjeita laajentamalla sen.

Ohjausobjektien kenttätiedot

Ohjausobjekti Kentät Kuvaus

Teksti
Kenttien
otsikkotekstien
syöttäminen

Teksti Kirjoita tämän kentän otsikkotesti.

Fonttikoko Määritä korttimallin tämän kentän näyttötekstin
fonttikoko.

Fonttiperhe Määritä korttimallin tämän kentän näyttötekstin
fonttiperhe.

Fontin paino Määritä korttimallin tämän kentän näyttötekstin

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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Ohjausobjekti Kentät Kuvaus

fonttipaino.

Tekstin väri Valitse korttimallin tämän kentän näyttötekstin
tekstiväri.

Korkeus Määritä korttimallin tämän kentän näyttökorkeus.

Leveys Määritä korttimallin tämän kentän näyttöleveys.

Kuva Korkeus Määritä korttimallin tämän kentän näyttökorkeus.

Leveys Määritä korttimallin tämän kentän näyttöleveys.

Valitse kuva... Valitse kuva, jonka haluat näkyvän korttimallin
tässä kentässä.

Päivämäärä Päivämäärämuoto Päivämäärän oletusmuoto on pp/kk/vvvv:
pp on päivä, 01–31
kk on kuukausi, 01–12
vvvv on vuosi ilmaistuna neljällä numerolla
Huomautus: Kaikki muut vakiomuodoista
poikkeavat päivämäärämuodot näytetään syötetyn
mukaisesti.

Fonttikoko Määritä korttimallin tämän kentän näyttöteksti
fonttikoko.

Fonttiperhe Määritä korttimallin tämän kentän näyttötekstin
fonttiperhe.

Fontin paino Määritä korttimallin tämän kentän näyttötekstin
fonttipaino.

Tekstin väri Valitse korttimallin tämän kentän näyttötekstin
tekstiväri.

Korkeus Määritä korttimallin tämän kentän näyttökorkeus.

Leveys Määritä korttimallin tämän kentän näyttöleveys.

Pinoa paneeli Pinon suunta Pysty: Voit sijoittaa kentän pinottuun
pystysijaintiin vetämällä sen pinopaneeliin.

Vaaka: Voit sijoittaa kentän pinottuun
vaakasijaintiin vetämällä sen pinopaneeliin.

Ruudukko
Tämän ruudukon
kentät tulevat
näkyviin, kun
pääruudukkoon
sijoitetaan vähintään
yksi ruudukko

Sovita
automaattisesti
ruudukon rivin
korkeus

Sovittaminen automaattisesti ruudukkorivin
korkeuteen

Sovita
automaattisesti
ruudukon rivin
leveys

Sovittaminen automaattisesti ruudukkorivin
leveyteen
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Ohjausobjekti Kentät Kuvaus

Tasaus
vaakasuunnassa Vasen

Valitun ruudukon siirtäminen
vasemmalle vaakasuunnassa sen
pääruudukkosolussa

Keskitä
Valitun ruudukon keskittäminen
vaakasuunnassa sen
pääruudukkosolussa

Oikea
Valitun ruudukon siirtäminen oikealle
vaakasuunnassa sen
pääruudukkosolussa

Venytä

Valitun ruudukon koonmuuttaminen
niin, että se sovitetaan
vaakasuunnassa sen
pääruudukkosoluun

Kohdistus
pystysuunnassa Yläreuna

Valitun ruudukon siirtäminen ylös
pystysuunnassa sen
pääruudukkosolussa

Keskitä
Valitun ruudukon siirtäminen keskelle
pystysuunnassa sen
pääruudukkosolussa

Alareuna
Valitun ruudukon siirtäminen alas
pystysuunnassa sen
pääruudukkosolussa

Venytä

Valitun ruudukon koonmuuttaminen
niin, että se sovitetaan
pystysuunnassa sen
pääruudukkosoluun

Reunus Kentän laajentaminen ruudukon Vasen-, Oikea,
Ylä- ja Ala-reunustenmäärittämistä varten.

Käyttäjäkentät
Seuraavia kenttiä voidaan vetää ja pudottaa korttimallinEdustanäkymä- ja Taustanäkymä-kohtiin. Kun korttimalli
valitaan käyttäjän kortin tulostamista varten, tiedot näytetään alla olevassa taulukossamääritetyssämuodossa.

Kenttä Kentän tyyppi Kuvaus

Etunimi Tekstikenttä Käyttäjän korttiin merkitty etunimi järjestelmään syötetyn
mukaisesti

Sukunimi Tekstikenttä Käyttäjän korttiin merkitty sukunimi järjestelmään syötetyn
mukaisesti

Sähköposti Tekstikenttä Käyttäjän korttiin merkitty sähköpostiosoite järjestelmään
syötetynmukaisesti

Matkapuhelin Tekstikenttä Käyttäjän korttiin merkitty matkapuhelinnumero järjestelmään
syötetynmukaisesti

Kieli
Tekstikenttä

Käyttäjän kortin ensisijainen kieli järjestelmään syötetyn
mukaisesti Tätä kieltä käytetään sitten palvelimenWeb-asiakkaan
näyttökielenä tämän käyttäjän kirjautuessa Aliro-järjestelmään.
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Kenttä Kentän tyyppi Kuvaus

Sitä käytetäänmyös näyttökielenä ARxxS-MF-lukijan
näyttökielenä käyttäjän käyttäessä lukijaa.

Toistaiseksi
Tekstikenttä

Arvo on kortissa Kyllä, jos käyttäjän Toistaiseksi-valintaruutu on
valittuna eikä käyttäjälle ole määritetty Loppumispäivämäärä-
arvoa. Muussa tapauksessa kentän arvo on Ei.

Liikuntarajoite Tekstikenttä Arvo on kortissa Kyllä, jos käyttäjän Liikuntarajoite-valintaruutu
on valittuna. Muussa tapauksessa kentän arvo on Ei.

Käyttäjä ei-aktiivinen Tekstikenttä Arvo on kortissa Kyllä, jos käyttäjän Käyttäjä ei-aktiivinen -
valintaruutu on valittuna. Muussa tapauksessa kentän arvo on Ei.

Anti-passback-
poikkeus

Tekstikenttä Arvo on kortissa Kyllä, jos käyttäjän Anti-passback-poikkeus-
valintaruutu on valittuna. Muussa tapauksessa kentän arvo on Ei.

Valokuva Kuva-kenttä Käyttäjän korttiin tallennettu valokuva.

Mukautettu kenttä 1

Tekstikenttä Mukautettujen kenttien otsikko Järjestelmäasetukset-
ominaisuudessamääritetynmukaisesti.

Mukautettu kenttä 2

Mukautettu kenttä 3

Mukautettu kenttä 4

Alkamispäivämäärä Päivämääräkenttä Kortin käyttäjän Alkamispäivämäärä käyttäjälle tallennetun
asetuksenmukaisesti.

Loppumispäivämäärä Päivämääräkenttä Jos käyttäjälle onmääritetty Loppumispäivämäärä, kenttä
näyttää tämän päivämäärän kortissa.
Jos loppumispäivämäärää ei ole määritetty ja Toistaiseksi-
valintaruutu on valittuna, kentän arvona on Ei vanhennu.

Korttinumero Tekstikenttä Kortin käyttäjän korttinumero.

Käyttäjän nimen lisääminen korttimalliin
1. VedäPinoa paneeli -kohde vasemmalla olevasta työkalurivistä keskellä olevaanEdustanäkymä-osaan.
2. MuutaPinon suunta -asetukseksi (näkyy ominaisuuksissaEdustanäkymä-osan oikealla puolella)Vaaka.
3. Muuta pinopaneelin kokoa sen sisältämien kenttienmukaan.
4. VedäEtunimi-kenttä vasemmalla olevasta työkalurivistäEdustanäkymä-osanPinoa paneeli -kohteeseen.
5. VedäSukunimi-kenttä vasemmalla olevasta työkalurivistäPinoa paneeli -kohteeseen heti Etunimi-

kohdan alapuolelle. kenttä korostetaan sinisellä, kun sen voi pudottaa.

Kuvan lisääminen korttimalliin
1. VedäKuva-kohde vasemmalla olevasta työkalurivistä keskellä olevaanEdustanäkymä-osaan.
2. MuutaKorkeus- ja Leveys-asetuksia (oikealla näkyvissä ominaisuuksissa) tai vedä kuvan kulmista, kunnes

kuva on haluamasi kokoinen.
3. Valitse tulostettava kuva napsauttamallaValitse kuva -painiketta

Käyttäjän loppumispäivämäärän lisääminen korttimalliin:
1. Vedä Loppumispäivämäärä-kohde vasemmalla olevasta työkalurivistä keskellä olevaanEdustanäkymä-

osaan.
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2. MuutaPäivämäärämuoto-asetus haluamaksesi.

Korttimallin tekstin fontin muuttaminen
1. Napsautamitä tahansa tekstikohdetta (joko käyttäjäkenttää tai tekstikenttää)Edustanäkymä- tai

Taustanäkymä-kohdassa.
2. Voit suurentaa tai pienentää tekstiä muuttamalla Fonttikoko-asetusta.
3. Voit muuttaa fonttia määrittämällä Fonttiperhe-asetuksen.
4. Voit lihavoida tekstiä muuttamalla Fontin paino -asetusta.

Kentän poistaminen korttimallista:
1. Napsauta jotain kohdettaEdustanäkymä- tai Taustanäkymä-kohdassa.
2. Kun poistettava kohde on valittu, vedä se näkymässä oikealla olevaanRoskakori-kuvakkeeseen.

Vaihtoehtoisesti voit valita kohteen ja napsauttaa sittenRoskakori-kuvaketta.

Muutosten kumoaminen ja tekeminen uudelleen
1. Voit kumota tekemäsi muutokset napsauttamalla näkymässä oikealla olevaaKumoa-nuolipainiketta.
2. Voit tehdämuutokset uudelleen napsauttamalla näkymässä oikealla olevaa Tee uudelleen -nuolipainiketta.

3.3.2 Ovimallit
Ovimallin avulla käyttäjä voi valmistella oven asetustenmäärityksen. Se sisältäämääritetyn kokoonpanon oven
tietoja, lukijoita, ovikosketinta, poistumispainikkeita, lukkoja, ovenavaajia, turvatiloja ja turvapoikkeuksia
varten. Tallentamisen jälkeenmallia voi käyttäämihin tahansa luotavaan uuteen oveen. Tämän ainutlaatuisen
ominaisuuden ansiosta käyttäjän on helppomäärittää vakio-oven asetukset. Lisäksi se varmistaa asetusten
yhdenmukaisuuden.

3.3.2.1 Ovimallien luominen
1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Ovimallit2. Näyttöön tuleeOvimalli-näkymä.
2. Valitse Luo. Näyttöön tulee uusiOvimalli-sivu.
3. AnnamallilleNimi jaKäyttö.
4. Jatkamäärittämällä tämänmallin muut oviasetukset. Voit tarkastella kunkin osan kenttiä napsauttamalla sen

laajennuspainiketta.
5. Valitse Tallenna, kun olet valmis.

Tiedot
1. Napsauta Tiedot-laajennuspainiketta.
2. Määritä tämän osion kentät ja valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Lukituksen avaus -aika (s)

Määritä aika (sekunteina), jonka oven olisi
sisäänkäynnin jälkeen pysyttävä
lukitsemattomana ennen sen lukitsemista
uudelleen.

Liikuntarajoitteisen lukituksen
avaus -aika (s)

Tämä aika (sekunteina) vastaa Lukituksen
avaus -aika (s) -asetusta, mutta se on

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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Kenttä Kuvaus

tarkoitettu erityisesti käyttäjille, joilla on
Liikuntarajoite1-tarpeita.

Avausaika (s)

Tämä aika (sekunteina) lisätään Lukituksen
avaus -aika (s) -kestoon, minkä lopussa oven
pitäisi olla suljettu. Tämän ajan jälkeen Aliro-
asiakas merkitsee tapahtumalokeihin, että
ovea on pidetty avoinna liian kauan.

Odota ensimmäistä kelvollista
kulkua ennen lukituksen
avaamista

Kun ovelle onmääritetty tämä asetus, oven
lukitus pysyy avoinna sen
kulkuoikeusajastuksenmukaisesti vasta, kun
se on avattu ensimmäisen kerran esittämällä
kelvollinen kortti.

Oven pidon varoitusaika (s)

Tämä kesto (sekuntia) lisätään Lukituksen
avaus -aika (s)- ja Avausaika (s) -asetusten
kestoihin. Tämän yhteenlasketun ajan jälkeen
laitteesta lähetetäänOvi avoinna -hälytys, ja se
raportoidaan tapahtumalokeihin.

Lukijat
1. Napsauta Lukijat-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoon lukijarivi valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa lukijarivin napsauttamallaPoista-

painiketta.
3. Määritä tämän osion kentät ja valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Nimi Tälle riville määritetyn lukijan nimi.

Aktivoi automaattinen
ovenavaaja

Tämämäärittää lukijan aktivoimaan
automaattisen ovenavaajan.

Ovikoskettimet
1. NapsautaOvikoskettimet-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoonOvikosketin-rivi valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa rivin napsauttamallaPoista-

painiketta.
3. Määritä tämän osion kentät ja valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Nimi Ovikoskettimen nimi.

Poistumispainikkeet

1Mahdollisuus ohjelmoida yksittäisiä kortteja niin, että niitä käytettäessä oven avaaminen, sen lukituksen
avaaminen ja sen pitäminen avoinna kestää kauemmin, jotta liikuntarajoitteinen käyttäjä ehtii kulkea sen kautta
turvallisesti.
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1. NapsautaPoistumispainikkeet-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoonPoistumispainike-rivi valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa rivin napsauttamalla

Poista-painiketta.
3. Määritä tämän osion kentät ja valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Nimi Poistumispainikkeen nimi.

Aktivoi ovenavaaja
Tämän painikkeenmäärittäminen aktivoimaan
ovenavaaja ja avaamaan ovi poistumispainiketta
painettaessa.

Käytä liikuntarajoitteisen
aikakatkaisua

Tämä aika (sekunteina) Käytä
liikuntarajoitteisen aikakatkaisua mahdollistaa
oven lukituksen avaamisen Liikuntarajoitteisen
lukituksen avaus -aika1 -asetuksenmukaiseksi
ajaksi..

Suuren prioriteetin
lukituksen avaus

Tämän poistumispainikkeenmäärittäminen
Suuren prioriteetin lukituksen avaus -toiminnolle1.

Lukot
Tässä osiossamääritetään sekä ovilukot ettämoottorilukot.

Ovilukot
1. Napsauta Lukot-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoonOvilukko-rivi valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa rivin napsauttamallaPoista-

painiketta.
3. MääritäOvilukot-kentät tarpeenmukaan. Lisätietoja on alla olevissa kenttien kuvauksissa.
4. Valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Nimi Ovilukon nimi.

Lukitse uudelleen

Asetukset ja kuvaukset

Oven avautuessa

Lukituksen avaamisen jälkeen ovi
lukkiutuu uudelleen, kun se avataan.
Viiveaika voidaanmäärittää oven
avoinnaoloajan päälle.

Oven
sulkeutuessa

Lukituksen avaamisen jälkeen ovi
lukkiutuu vasta, kun se suljetaan.

Pulssi
Releelle lähetetään
lukituksenavauspulssi. Ulkoinen lukko

1Tämä aika (sekunteina) vastaa Lukituksen avaus -aika (s) -asetusta, mutta se on tarkoitettu erityisesti käyttäjille,
joilla on liikuntarajoitteeseen liittyviä tarpeita.
1määritetylle tulopisteelle. Määritetty tulo määritellään automaattisella ovenavaajalla varustetuksi
poistumispainikkeeksi, ja sillä on erillinen lukituksenavausaika. Tämä toimintomäärittää tulon lukituksen avauksen
tai lukituksen hätätuloksi, jossa ei oteta huomioon ajoituksia, lukijatiloja tms.
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Kenttä Kuvaus

lukkiutuu automaattisesti ilman AP-
ovikeskuksen toimia.

Uudelleenlukitusaika
avaamisen jälkeen
(ms)

Oven avautuessa -vaihtoehdon ollessa valittuna tämä asetus
määrittää uudelleenlukituksen viiveen oven avaamisen jälkeen.
Pulssi-vaihtoehdon ollessa valittuna, asetus määrittää pulssiajan.

Moottorilukot
1. Napsauta Lukot-laajennuspainiketta.
2. Lisää taulukkoonMoottorilukko-rivi valitsemalla Lisää. Voit halutessasi poistaa rivin napsauttamallaPoista-

painiketta.
3. Määritä Moottorilukot-kentät tarpeenmukaan. Lisätietoja on alla olevissa kenttien kuvauksissa.
4. Valitse Tallenna.

Kenttä Asetukset ja kuvaukset

Nimi Moottorilukon nimi

Lukituksen avaus -toiminto

Asetukset ja kuvaukset

Ei mitään Ei toimintaa

Kytke päälle

Releen tai lähdön
kytkeminen päälle
moottorilukon lukituksen
avaamista varten.

Kytke pois päältä

Releen tai lähdön
kytkeminen pois päältä
moottorilukon lukituksen
avaamista varten.

Pulssi

Releen tai lähdön
pulssittaminen (päälle ja
sitten pois päältä)
moottorilukon lukituksen
avaamista varten.

Käänteinen
pulssi

Käänteisen pulssin
käyttäminen releelle tai
lähdölle (päälle ja sitten
pois päältä) moottorilukon
lukituksen avaamista
varten.

Lukituksen avauspulssin
aika (ms)

Pulssi- tai Käänteinen pulssi -vaihtoehdon
ollessa valittuna, asetus määrittää pulssiajan.

Lukituksen avauksen Aika, jonka odotetaan kuluvanmoottorilukon
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Kenttä Asetukset ja kuvaukset

viiveaika (ms) avautumiseen.

Lukitustoiminto

Asetukset ja kuvaukset

Ei mitään Ei toimintaa

Kytke päälle

Releen tai lähdön
kytkeminen päälle
moottorilukon
lukitsemista varten.

Kytke pois päältä

Releen tai lähdön
kytkeminen pois päältä
moottorilukon
lukitsemista varten.

Pulssi

Releen tai lähdön
pulssittaminen (päälle ja
sitten pois päältä)
moottorilukon
lukitsemista varten.

Käänteinen
pulssi

Käänteisen pulssin
käyttäminen releelle tai
lähdölle (päälle ja sitten
pois päältä) moottorilukon
lukitsemista varten.

Lukituspulssin aika (ms)
Pulssi- tai Käänteinen pulssi -vaihtoehdon
ollessa valittuna, asetus määrittää pulssiajan.

Lukituksen viiveaika (ms)
Aika, jonka odotetaan kuluvanmoottorilukon
lukkiutumiseen.

Ovenavaaja
1. NapsautaOvenavaaja-laajennuspainiketta.
2. Määritä kentät tarpeenmukaan. Lisätietoja on alla olevissa kenttien kuvauksissa.
3. Valitse Tallenna.

Kenttä Kuvaus

Nimi Ovenavaajan nimi.

Avaustoiminto

Asetukset ja kuvaukset

Ei mitään Ei toimintaa

Kytke päälle

Releen tai lähdön
kytkeminen päälle
ovenavaajan
lukituksen
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Kenttä Kuvaus

avaamista varten.

Kytke pois päältä

Releen tai lähdön
kytkeminen pois
päältä
ovenavaajan
lukituksen
avaamista varten.

Pulssi

Releen tai lähdön
pulssittaminen
(päälle ja sitten
pois päältä)
ovenavaajan
lukituksen
avaamista varten.

Käänteinen pulssi

Käänteisen
pulssin
käyttäminen
releelle tai lähdölle
(päälle ja sitten
pois päältä)
ovenavaajan
lukituksen
avaamista varten.

Sulkemistoiminto

Asetukset ja kuvaukset

Ei mitään Ei toimintaa

Kytke päälle

Releen tai lähdön
kytkeminen päälle
ovenavaajan
lukitsemista
varten.
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Kenttä Kuvaus

Kytke pois päältä

Releen tai lähdön
kytkeminen pois
päältä
ovenavaajan
lukitsemista
varten.

Pulssi

Releen tai
lähdön
pulssittaminen
(päälle ja sitten
pois päältä)
ovenavaajan
lukitsemista
varten.

Käänteinen pulssi

Käänteisen
pulssin
käyttäminen
releelle tai lähdölle
(päälle ja sitten
pois päältä)
ovenavaajan
lukitsemista
varten.

Avaamispulssin aika (ms)
Pulssi- tai Käänteinen pulssi -vaihtoehdon
ollessa valittuna, asetus määrittää pulssiajan.

Sulkemispulssin aika (ms)
Pulssi- tai Käänteinen pulssi -vaihtoehdon
ollessa valittuna, asetus määrittää pulssiajan.

Avaamisen viiveaika (ms)
Aika, jonka odotetaan kuluvan ovenavaajan
avautumiseen.

Sulkemisen viiveaika (ms)
Aika, jonka odotetaan kuluvan ovenavaajan
sulkeutumiseen.

Turvatilat
1. Napsauta Turvatilat-laajennuspainiketta.
2. Määritä tässä osassaKulkuoikeusajastus-aikajaksot eri viikonpäiville.
3. Määritä alla olevassa taulukossa kuvatut Oven oletustila-, Lukijan oletustila- jaMuut oletustilat -

asetukset.
4. Valitse Tallenna.
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Osa Kentät Asetukset ja kuvaus

Oven oletustila Avoin Ovi on fyysisesti täysin auki
ovenavaajan pidättämänä.

Suojaamaton Ovi on lukitsematon, ja se
voidaan avata.

Suojattu Ovi on lukittu, ja se voidaan
avata vain kelvollisella kortilla.

Salvattu Ovi on lukittu, ja käyttäjien
kulku on estetty.

Lukijan oletustilat Lukija Lukijan looginen nimi.

Tila
Tilan asetus on Kortti, Kortti ja
PIN-tunnus tai Poissa
käytöstä.

Muut oletustilat Piste Tulo-/lähtöpisteen nimi.

Tila Pisteen tila, kuten Käytössä
tai Poissa käytöstä.

Ajastuspoikkeukset

Ajastetut poikkeukset

Kenttä Kuvaus

Nimi Poikkeuksen nimi.

Turvatilat

Turvatilat

Kenttä Kuvaus

Ei muutosta turvatilaan

Turvatila pysyy nykyisen oletus-
ja oviajastuksenmukaisena,
minkä vuoksi mikään ajastetun
poikkeuksenmuutos ei vaikuta
turvatilaan.

Vakiopoikkeustila

Suojausta vahvistetaan
automaattisti ajastetun
poikkeuksenmukaisina
päivämäärinä ja aikoina alla
olevassa taulukossamääritetyn
mukaisesti.

Mukautettu turvatila

Ovien tai lukijan tila voidaan
määrittää yksilöllisesti
päivämäärä- ja
aikapoikkeusjaksoille.
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Kenttä Kuvaus

Vakiopoikkeustilaa käytetään kun:
• sitä ensin käytetään oveen ja
• tehdäänmitä tahansa operaattorimuutoksia ja
• tehdäänmitä tahansa automaattisia muutoksia esimerkiksi ajoitus.

Alla olevassa taulukossa kuvataan vakiopoikkeustilan asettaminen
suhteessa oven tilaan, kun ajastettu poikkeus on käytössä:

Nykyinen oven tila Vakiopoikkeustila

Oven turvatila

Salvattu Salvattu

Suojattu Suojattu

Suojaamaton Suojattu

Avoin Suojattu

Lukijatila

Kortti ja PIN-tunnus Kortti ja PIN-tunnus

Kortti Kortti

Henkilökohtainen koodi Kortti

Ryhmäkoodi Kortti

Poissa käytöstä Poissa käytöstä

Muut tilat (Ota käyttöön / Posta käytöstä)

Poistumispainike Ei muutosta

Ovilukko Ei muutosta

Ovikosketin Ei muutosta

Turvapoikkeukset

Kenttä Kuvaus

Alkamispäivämäärä Poikkeusjakson alkamispäivämäärä.

Loppumispäivämäärä Poikkeusjakson loppumispäivämäärä.

Alkamisaika Poikkeusjakson alkamisaika.

Loppumisaika Poikkeusjakson loppumisaika.
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3.3.2.2 Ovimallin kokoonpanon muuttaminen
Tämän ohjatun toiminnon avulla voit tehdä valittuna olevaan ovimalliin seuraavat muutokset:

l Lisää uusi asetus - tässä osassa voit lisätä uuden ovitoiminnon.
l Poista nykyinen asetus - voit valita kohteita ja poistaa niitä ovitoimintoluettelosta.

Huomautus: Kaikki nykyisiin ovimalleihin tehdyt muutokset otetaan automaattisesti käyttöön kaikissamuokattua
ovimallia käyttävissä ovissa.
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3.3.3 Laitteistomallit
Laitteistomallin avulla käyttäjä voi valmistella laitteistoasetukset käyttämällä ennalta määritettyä kokoonpanoa
AP-ovikeskukselle sekä sen tuloille, lähdöille ja releille. Tallentamisen jälkeenmallia voi käyttäämihin tahansa
luotavaan uuteen laitteeseen, ja lisäksi sitä voi mukauttaa tarvittaessa. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden
ansiosta käyttäjän on helppomäärittää laitteen vakioasetukset. Lisäksi se varmistaa asetusten yhdenmukaisuuden.

3.3.3.1 Laitteistomallien luominen
1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Laitteistomallit2. Näyttöön tulee Laitteistomalli-näkymä.
2. Valitse Luo. Näyttöön tulee uusi Laitteistomalli-sivu.
3. AnnamallilleNimi jaKuvaus.
4. JatkamäärittämälläAP-ovikeskus-, Tulot-, Releet- ja Lähdöt-osat. Voit tarkastella kunkin osan kenttiä

napsauttamalla sen laajennuspainiketta. Alla on yksityiskohtaisia tietoja näistä osista.

AP-ovikeskus

Kenttä Kuvaus

Järjestelmän kieli
Laitteen Järjestelmäsanomien näyttämisessä käytettävän järjestelmäkielen
määrittäminen. Tällaiset sanomat eivät liity käyttäjään eikä korttiin.

Aikavyöhyke Laitteen aikavyöhykkeen määrittäminen.

Ota kesäaika
käyttöön

Kun tämä valintaruutu on valittuna, laitteessa käytetään kesäaikaa.

Hae osoitteet
käyttämällä
DHCP:tä

Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, alla olevat kentät pitää täyttää.
Jos tämä valintaruutu on valittuna, DHCP-palvelin täyttää alla olevat kentät
automaattisesti.

Verkon
yhdyskäytävä

Verkon yhdyskäytävän osoite.

Verkon peite Laitteen etäverkon käyttämisessä käytettävä verkon peite.

Ensisijainen DNS-
palvelin

Ensimmäisen DNS-palvelimen IP-osoite.

Vaihtoehtoinen
DNS-palvelin

Toisen DNS-palvelimen IP-osoite.

Palvelinosoite Aliro-palvelimen IP-osoite, jota käytetään laitteen yhdistämisessä Aliro-järjestelmään.

Löydettävissä
Jos tämä valintaruutu on valittuna, laite näkyy Laitteisto-näkymässä vasemmalla
olevassa pääluettelossa tai se näytetään napsautettaessa Etsi-painiketta.

Tulo

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
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Kenttä Kuvaus

Käytössä

Toiminto

Asetukset ja kuvaukset

Ei käytössä

Ovikosketin
Määrittää tämän tulopisteen ovikosketinanturiksi, joka
valvoo oven suljettu- tai avoin-tilaa.

Lukkokosketin
Määrittää tämän tulopisteen lukkokosketinanturiksi, joka
valvoo, että lukitustoiminto suoritetaan.

Poistumispainike Määrittää tämän tulon poistumispainikkeeksi.

Hälytystilan palaute
Määrittää tämän tulon rikosilmaisupaneelin signaalille
Hälytystilan palaute, jokamäärittää alueen olevan
viritetty tai virittämätön.

Kyynärpääkytkin
Määrittää tämän tulon liikuntarajoiteoikeuksilla
varustetuksi poistumispainikkeeksi eli ns.
kyynärpääkytkimeksi.

Suuren prioriteetin
lukituksen avaus

Jos tämä tulo määritetään automaattisella ovenavaajalla
varustetuksi poistumispainikkeeksi ja sillä on erillinen
lukituksenavausaika, Suuren prioriteetin lukituksen
avaus -asetus määrittää tulon lukituksen avauksen /
lukituksen hätätuloksi, jossa ei oteta huomioon
kulkuoikeusajastuksia, lukijatiloja tai muita sellaisia.

Sabotaasisuojaus
Määrittää tämän tulonminkä tahansa laitteen
sabotaasisuojausta varten.

Virityspainike
Määrittää tämän tulon virityspainikkeeksi, jolla alue
viritetään.

Virtakatko
Määrittää tämä tulon ilmaisemaan virtakatkon. Tällaisen
tapahtuman liipaisun yhteydessämuodostetaan
tapahtumaloki.

Ota ilmoitukset
käyttöön

Ota ilmoitukset käyttöön varmistaa linkitetyn laitteen liipaisun tapahtuman esiintyessä.

Rele

Kenttä Kuvaus

Käytössä

Toiminto Valintaruutuvalinnat ja kuvaukset
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Kenttä Kuvaus

Hälytyksen ohitus Hälytyksen ohitusmäärittää lähtöpisteen ohittamaan
viritetyn alueen.

Ovilukko
Määrittää tämän lähtöpisteen lukitsemaan oven tai
avaamaan sen lukituksen, jos sen asetuksena on
Ovilukko.

Ovenavaaja
Määrittää tämän lähtöpisteen avaamaan oven lukituksen,
jos sen asetuksena onOvenavaaja.

Tapahtumailmoitus

Rikosilmaisun viritys /
virityksen purku

Määrittää tämän lähtöpisteen lähettämään Viritys /
virityksen purku -signaalin rikosilmaisupaneelille, joka
palauttaa tilansa Hälytystilan palaute -toiminnon1 kautta..

Rikosilmaisun
virityksen
ennakkovaroitus

Rikosilmaisun virityksen ennakkovaroituslähtö, joka
on kytketty yleisesti laitteeseen, joka varoittaa ennen
alueen virittämistä.

Moottorilukko

Määrittää tämän pisteen yhdistetyksi lähtö-/tulolaitteeksi,
jokamuodostaa signaalin lukituksen esiintyessä. Tämä
piste määritetäänmoottorilukon lähtöpisteeksi ja
lukkokoskettimen tulopisteeksi.

Ei käytössä Lähtöä ei ole määritetty mitään toimintoa varten.

Wiegand – summeri LähtömääritetäänWiegand-lukijan summerille.

Wiegand – vihreä LähtömääritetäänWiegand-lukijan vihreälle LEDille.

Wiegand – punainen LähtömääritetäänWiegand-lukijan punaiselle LEDille.

Wiegand – keltainen LähtömääritetäänWiegand-lukijan keltaiselle LEDille.

Ota ilmoitukset
käyttöön

Ota ilmoitukset käyttöön varmistaa, että linkitetty laite liipaisee releen tapahtuman
esiintyessä.

Tapahtumailmoitus

Lähtö

Kenttä Kuvaus

Käytössä

Toiminto Valintaruutuvalinnat ja kuvaukset

1Laitteen tulopistetoiminto, että tulolle rikosilmaisupaneelista tulevalle signaalille, jokamäärittää, onko alue viritetty
vai onko sen viritys purettu.
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Kenttä Kuvaus

Hälytyksen ohitus Hälytyksen ohitusmäärittää lähtöpisteen ohittamaan
viritetyn alueen.

Ovilukko
Määrittää tämän lähtöpisteen lukitsemaan oven tai
avaamaan sen lukituksen, jos sen asetuksena on
Ovilukko.

Ovenavaaja
Määrittää tämän lähtöpisteen avaamaan oven lukituksen,
jos sen asetuksena onOvenavaaja.

Tapahtumailmoitus

Rikosilmaisun viritys /
virityksen purku

Määrittää tämän lähtöpisteen lähettämään Viritys /
virityksen purku -signaalin rikosilmaisupaneelille, joka
palauttaa tilansa Hälytystilan palaute -toiminnon1 kautta..

Rikosilmaisun
virityksen
ennakkovaroitus

Rikosilmaisun virityksen ennakkovaroituslähtö, joka
on kytketty yleisesti laitteeseen, joka varoittaa ennen
alueen virittämistä.

Moottorilukko

Määrittää tämän pisteen yhdistetyksi lähtö-/tulolaitteeksi,
jokamuodostaa signaalin lukituksen esiintyessä. Tämä
piste määritetäänmoottorilukon lähtöpisteeksi ja
lukkokoskettimen tulopisteeksi.

Ei käytössä Lähtöä ei ole määritetty mitään toimintoa varten.

Wiegand – summeri LähtömääritetäänWiegand-lukijan summerille.

Wiegand – vihreä LähtömääritetäänWiegand-lukijan vihreälle LEDille.

Wiegand – punainen LähtömääritetäänWiegand-lukijan punaiselle LEDille.

Wiegand – keltainen LähtömääritetäänWiegand-lukijan keltaiselle LEDille.

Ota ilmoitukset
käyttöön

Tapahtumailmoitus

3.3.4 Lukijan valaistusmallit
Aliro-järjestelmän asennushetkellä käytetään oletusvalaistusmallia, jota ei voi muokata. Tämämalli sisältää
Valokehys-, LED-ohjaus- jaNäppäimistön taustavalaistus -asetukset. Tällä hetkellä sitä käytetään ARxxS-MF-
lukijoissa.

l Valokehys-asetus määrittää, miten valokehystä käytetään lukijoissa valmiustilassa ja eri tapahtumien
esiintyessä. Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa:

1Laitteen tulopistetoiminto, että tulolle rikosilmaisupaneelista tulevalle signaalille, jokamäärittää, onko alue viritetty
vai onko sen viritys purettu.
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l Seuraa LEDiä –Oletusasetus, jonka aikana valokehys priorisoi senminkä tahansamääritettyjen
tapahtumien edelle. Oletusarvonmukaan väriasetus onEi väriä, mikä heijastuu
oletusvalaistusmalliin.

l Tapahtuma – Valokehys valaistaan eri ovitilojen, tapahtumien tai kulkuoikeusajastustenmukaisesti.
l Ajastetun poikkeuksen väri – Jos mikä tahansamuu kuinPoissa päältä. Jos asetukseksi valitaan

Poissa päältä, mitään väriä ei aktivoida.
l Oletusväri –Määrittää värin, kun asetus muu kuinPoissa päältä.

l LED – Voidaanmäärittää erikseen, kulkuoikeusajastuksen kanssa tai ilman sitä. Oletusasetus onPOISSA
PÄÄLTÄ.

l Näppäimistön taustavalaistus – Kytkee näppäimistön taustavalaistuksen päälle, kulkuoikeusajastuksen
kanssa tai ilman sitä. Oletusasetus onPOISSA PÄÄLTÄ ja se koskee vain näppäimistöllä varustettuja
lukijoita.

Esimerkki valokehysasetuksesta
Mukautettu valokehys voi olla seuraavanlainen:

1. MääritäOletusväri-asetukseksi sininen.
2. Lisää tapahtuma kulkuoikeusajastuksesta, esimerkiksi Toimistoaika, ja valitse violetti.
3. ValitseSeuraa LEDiä -valintaruutu.

Lopputulos:
l Yöllä valokehys on sininen, ellei jotain tapahtumaa esiinny.
l Toimistoaikana valokehys on violetti.
l Aina kun joku esittää kortin tai esiintyy mikä tahansa LEDiämuuttava tapahtuma, valokehys vaihtaa väriä

vastaavasti.

Mallin valitseminen
Lukijan valaistusmalleja voidaan käyttää kolmella tavalla ominaisuuksiin, kuten alueet, ovet ja lukijat:

Mallin käyttäminen ohjatun toiminnon avulla
1. Valitsemalli luettelosta ja valitseKäytä mallia. Ohjattu toiminto käynnistyy ja näyttöön tulee luettelo

ominaisuuksien nykyisistä asetuksista.
2. Tarvittaessa voit muuttaamallia napsauttamalla kentän oikealla puolella olevaa painiketta.
3. Valitse luetteloruudusta Taso: Ovi, Alue tai Lukija.
4. Määritä sisällytettävät kohteet. Kohteet näkyvät ponnahdusikkunassa, joka tulee näyttöön kentän oikealla

puolella olevaa kenttää napsautettaessa. Sisältö vaihtelee edellisessä vaiheessa valitun tasonmukaan.
5. Valitse alla olevasta luettelosta kohteet, joissa haluat käyttäämallia. Ota huomioon, että edellinenmalli

näkyy hakasulkeissa. Kun:
l Harmaa –malli korvataan
l .Musta –mallia ei korvata

.
6. ValitseSeuraava ja valitse sittenValmis.

Ota huomioon, että alueet, ovet ja lukijat alkavat käyttää uutta mallia, kun se otetaan käyttöön.

Mallin ottaminen käyttöön Ovet-ominaisuudessa
Lukijoissa voidaan ottaa käyttöön yksittäisiä lukijan valaistusmalleja:

1. Laajenna Lukijat-kohta napsauttamalla.
2. Valitse lukijan valaistusmalli, jonka haluat ottaa käyttöön. Mallit näkyvät luetteloruudussa.
3. Valitse Tallenna.

Mallin ottaminen käyttöön Järjestelmäasetukset-kohdan ohjatun toiminnon avulla
1. Voit hallita mallien käyttöönottoa käyttämällä Järjestelmäasetukset-kohdan ohjattua toimintoa.
2. Lisätietoja on ohjetiedostoissa.

Alueissa, ovissa ja lukijoissa käytettävät lukijan valaistusmallit näkyvät kyseisten toimintojen vastaavissa
kentissä. Lukijoidenmalleja voi muokata. Alueiden ja ovienmallit ovat vain luku -muodossa, mutta niitä on
mahdollista muokata noudattamalla alla olevia ohjeita.
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3.3.4.1 Lukijan valaistusmallien luominen
1. Valitse Yleiskuvaus1 ja valitse sitten Lukijan valaistusmallit2. Näyttöön tulee Lukijan valaistusmalli -

näkymä.
2. Valitse Luo. Näyttöön tulee uusi Lukijan valaistusmalli -sivu.
3. AnnamallilleNimi jaKuvaus.
4. JatkamäärittämälläValokehys-, LED-ohjaus- jaNäppäimistön taustavalaistus -kohtien asetukset. Voit

tarkastella kunkin osan kenttiä napsauttamalla sen laajennuspainiketta. Alla on yksityiskohtaisia tietoja
näistä osista. Ota huomioon, että valokehystoiminnoilla on prioriteetit:

1. Seuraa LEDiä.
2. Tapahtumat – ensisijaisuus ylhäältä alas; voit siirtää kohteita ylös- tai alaspäin käyttämällä

nuolipainikkeita. Ota huomioon, että tapahtumat lajitellaan prioriteetin mukaan: ylimmällä on suurin
prioriteetti ja alimmalla pienin prioriteetti.

3. Ajastetun poikkeuksen väri, jos mikä tahansamuu kuinPoissa päältä. Jos asetukseksi valitaan
Poissa päältä, mitään väriä ei aktivoida.

4. Oletusväri, jos mikä tahansamuu kuinPoissa päältä
.

5. Valitse Tallenna3.
6. Valinnaisesti voit mukauttaa erityisiä alueita, ovia tai lukijoita valitsemalla Käytämallia4. Lisäksi

järjestelmän yleisasetuksen voi määrittää käyttämällä Järjestelmäasetukset-kohdan ohjattua toimintoa.

Paneelin ja työkalurivin kuvaus

Paneelit ja painikkeet Kuvaus

Nimi Eri mallit, mukaan lukien oletusmalli.

Luo Uuden lukijan valaistusmallin luominen.

Poista Valitun kohteen poistaminen.

Tallenna Nykyisten asetusten tallentaminen.

Peruuta Edellisen tallennuksen jälkeen tehtyjenmuutosten
peruuttaminen.

Käytä mallia
Käytettävissä, kun luettelosta on valittu lukijan
valaistusmalli. Käytetään valaistusmallin ottamiseen
käyttöön yhdessä tai useissa alueissa, ovissa tai lukijoissa.

Valokehys

1Näytä Alirossa napsauttamalla
2Näytä Alirossa napsauttamalla
3Näytä Alirossa napsauttamalla
4Näytä Alirossa napsauttamalla
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Kenttä Asetukset ja kuvaus

Seuraa LEDiä

Valitse tämä, jos haluat valokehyksen seuraavan LEDiä. Tällä valinnalla on suurempi
prioriteetti kuin milläänmuulla tapahtuma-asetuksella.
LEDien kuvaus
Alirossa lukijan LEDit palavat vakiomuotoisesti. Tietyt järjestelmätapahtumat ilmaistaan eri
väreillä:

l Kulku sallittu tai Poistumispyyntöpainike – normaalisti vihreä.
l Kulku estetty, kuten puuttuvien oikeuksien, ajastusrikkomuksen, kortin

vanhentumisen, käyttäjän ei-aktiivisuuden tai mitättömän kortin takia – normaalisti
punainen.

l Anna uusi PIN – normaalisti vilkkuva keltainen.
Valokehystä voidaanmukauttaamuille tapahtumille, jotka luetellaan Lukijan valaistusmalli -
asetuksissa, kutenOvi pakotettu jaOvi avoinna.

Seuraa LEDiä -asetukset
Tämä vaihtoehto on oletusarvonmukaan valittuna. Valokehys seuraa LEDin käyttäytymistä.

Seuraa LEDiä -vaihtoehto Kuvaus

POISSA PÄÄLTÄ

Määritetyt tapahtumat ovat voimassa vain
prioriteettijärjestyksessä. Jos tapahtumia ei luoda eikä
oletusväriä valita, valokehys ei koskaan pala. Vain
LEDit palavat.

PÄÄLLÄ – tapahtumia ei ole
lisätty

Mikä tahansa tapahtuma aktivoi valokehyksen LEDin
tavoin. Tämä on aloitustila luotaessa uutta lukijan
valaistusmallia.

PÄÄLLÄ – tapahtumia on
lisätty

Määritetyt tapahtumat ovat voimassa vain
prioriteettijärjestyksessä. Järjestelmätapahtumat, kuten
Kulku sallittu ja Kulku estetty, ohittavat muut
tapahtumat.

PÄÄLLÄ – ja tapahtumalla
Vain seuraa LEDiä

Tapahtumat, kutenKulku sallittu jaKulku estetty,
ohittavat tapahtumat, joidenAloita toiminto -
asetukseksi onmääritetty Vain seuraa LEDiä.

Oletusväri
Määrittää Väri-asetuksen, joka onmuu kuin Poissa päältä. Tällä valinnalla on pienen
prioriteetti. Jos asetukseksi valitaan Poissa päältä, mitään väriä ei aktivoida.

Ajastetun
poikkeuksen
väri

Ajastetun poikkeuksen väri-asetus ohittaa oletusvärin Ajastettu poikkeus -jakson aikana,
ellei mitään suuremman prioriteetin väriä näytetä.

Tapahtuma
(enintään 10) Oven tila -asetukset
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Kenttä Asetukset ja kuvaus

Ota huomioon, että nämä asetukset koskevat ainoastaan valittuna olevaa ovea eivätkä ne
vaikuta järjestelmän jokaiseen oveen.

Avoin
KunOven tila -asetus valitaan, tilavaihtoehdot näkyvät oikealla
olevassa luetteloruudussa. Kunmikä tahansa näistä tiloista
valitaan ja se on aktiivinen, valokehys käyttäytyy Aloita
toiminta -kohdassamääritetynmukaisesti Loppumisehto-
kohdassamääritettyyn hetkeen saakka.

Suojaamaton

Suojattu

Salvattu

Tapahtuma-asetukset

Ota huomioon, että nämä asetukset koskevat ainoastaan valittuna olevaa ovea eivätkä ne
vaikuta järjestelmän jokaiseen oveen.

Ovi salvattu

Kun Tapahtuma-asetus valitaan, tilavaihtoehdot näkyvät oikealla
olevassa luetteloruudussa. Kunmikä tahansa näistä
tapahtumista valitaan ja se on aktiivinen, valokehys käyttäytyy
Aloita toiminta -kohdassamääritetynmukaisesti
Loppumisehto-kohdassamääritettyyn hetkeen saakka.

Ovi pakotettu

Ovi avoinna

Ovi avoinna liian
kauan

Tulo aktiivinen

Viritys käynnissä

Anti-passback-
rikkomus

Operaattori salli
kulun

Ovi salvattu
manuaalisella
komennolla
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Kenttä Asetukset ja kuvaus

Kulkuoikeusajastus-asetuksen vaihtoehdot ja kuvaus

Kulkuoikeusajastus
Jokainen luotu kulkuoikeusajastus näkyy luetteloruudussa.
Valokehys käyttäytyy valitulle kulkuoikeusajastukselle
määritettyjen asetustenmukaisesti.

Aloita toiminta

Asetukset ja kuvaus

Valokehystehoste

Jokainen luotu valokehystehoste
näkyy luetteloruudussa. Aloita
toiminta -vaiheessa tämän
valokehyksen asetukset ovat
käytettävissä, kunnes
loppumisehto täyttyy.

Vain seuraa LEDiä Valokehys noudattaaVain seuraa
LEDiä -asetuksia.

Pysyvä väri
Aloita toiminta -vaiheessa
valokehyksellä on pysyvä väri,
kunnes loppumisehto täyttyy.

Ei pala
Kun valokehyksen asetuksena on
Poissa päältä, mitään väriä ei
näytetä.

Loppumisehto

Asetukset ja kuvaus

Ota huomioon, että nämä asetukset eivät ole käytettävissä, jos valittuna ei ole yhtään
kulkuoikeusajastusta.

Tapahtuma loppuu Valokehystehoste on aktiivinen, kunnes Tapahtuma loppuu -
ehto täyttyy.

Kesto
Valokehystehoste on aktiivinen, kunnes Kesto-ehto täyttyy.
Kestomääritetään oikealla olevassa kentässä, ja se on voimassa
määritetyn sekuntimäärän ajan.

LED-ohjaus

Kenttä Kuvaus

Punainen Valitse Punainen-vaihtoehto napsauttamalla.

Oranssi Valitse Oranssi-vaihtoehto napsauttamalla.

LED palaa Valitse LED palaa -vaihtoehto napsauttamalla.

Vain seuraavan
kulkuoikeusajastuksen
aikana

Määritä LED-ohjaus aktiiviseksi valitsemalla tämä vaihtoehto napsauttamalla Vain
seuraavan kulkuoikeusajastuksen aikana. Jokainen luotu kulkuoikeusajastus
näkyy ja on valittavissa luetteloruudussa.

LED ei pala Valitse LED ei pala -vaihtoehto napsauttamalla. Tämä on oletusasetus.
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3  Ominaisuudet

Näppäimistön taustavalaistus

Kenttä Kuvaus

Näppäimistön
taustavalaistus on
päällä

Aktivoi valitsemalla Näppäimistön taustavalaistus päällä -vaihtoehto
napsauttamalla.

Vain seuraavan
kulkuoikeusajastuksen
aikana

Aktivoi näppäimistön taustavalaistus valitsemalla Vain seuraavan
kulkuoikeusajastuksen aikana napsauttamalla. Jokainen luotu kulkuoikeusajastus
näkyy ja on valittavissa luetteloruudussa.

Näppäimistön
taustavalaistus pois
päältä

Aktivoi Näppäimistön taustavalaistus pois päältä -asetus napsauttamalla. Tämä on
oletusasetus.
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Sanasto: Aikavyöhyke – Järjestelmänvalvoja

4 Sanasto

A

Aikavyöhyke
Eri alueilla käytettävissä oleva vakioaika.

Ajastettu varmuuskopiointi
Järjestelmätietojen varmuuskopiointi, joka
suoritetaanmääritettynä aikana.

Alialue
Pääalueeseen sisältyvä alue.

Alue
Kiinteistössä sijaitseva tila, jolle pääsyä
hallitaan vähintään yhdellä ovella ja yhdellä
lukijalla.

Aluekulunvalvonta
Oikeus päästä alueelle.

Alustaminen
Toimenpiteen käynnistäminen Aliro-
järjestelmässä.

Anti-passback
Ennalta määritetty logiikka, joka estää
kulkukortin käyttäminen alueelle pääsyssä
toisen kerran, ennen kuin sitä on ensin
käytetty poistumiseen samalta alueelta. Näin
ollen toinen, alueen ulkopuolella oleva henkilö
ei voi käyttää kulkukorttia.

AP-ovikeskus
Laitepiste, joka ohjaa oviympäristöä ja jota
käyttämällä käyttäjä voi päästä alueelle.

Arkistointi
Toimenpide, joka tallentaa tapahtumalokitiedot
CSV-tiedostoksi ennen niiden puhdistamista
tietokannasta.

D

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol.
Standardoitu verkkoyhteyskäytäntö, jota
käytetään rajapintojen ja palveluiden
parametreille Internetissä.

DNS-palvelin
Domain Name System, Internetiin tai
yksityisverkkoon liitettyjen tietokoneiden ja
laitteiden nimeämisjärjestelmä.

H

Henkilökohtainen kulku
Kunkin käyttäjän henkilökohtaiset oikeudet
päästä eri alueille ja/tai muokata asetuksia ja
ohjata Aliro-järjestelmää.

Hälytys
Laitteen antama signaali, joka ilmaisee
poikkeavan tilan Aliro-järjestelmässä.

Hälytystila
Hälytyksen tila, joka liittyy siihen, miten
toimitaan havaittaessamikä tahansa
poikkeama Aliro-järjestelmän normaaleista
asetuksista.

I

Ilmoitus
Sanoma, jolla ilmoitetaan vastaanottajalle
turvajärjestelmän tapahtumista.

IP-osoite
Internet Protocol -osoite. Numeromuotoinen
osoite IP-yhteyskäytäntöä tietoliikenteeseen
käyttävään verkkoon liitetyille laitteille.

J

Järjestelmäasetukset
Ominaisuus, jokamahdollistaa Aliro-
järjestelmän eri asetusten katselemisen ja
muokkaamisen.

Järjestelmän kieli
Kieli, joka valitaan käytettäväksi
käyttöjärjestelmässä ja ohjetiedostoissa.
Aliro-järjestelmässä on valittavissa yksitoista
kieltä.

Järjestelmän tila
Aliro-järjestelmän laitteiston, palvelimen ja
tietokannan tila, joka näytetään Yleiskuvaus-
sivulla.

Järjestelmänvalvoja
Rooli, joka antaa käyttäjälle täydet ja
rajoittamattomat oikeudet tarkastella ja
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Sanasto: Kesäaika – Linkitetty laitteisto

muokata Aliro-järjestelmää.

K

Kesäaika
Kellonajan säätäminen tunnilla eteenpäin
kesäkaudeksi.

Kirjautumislukija
Lukulaite, jolla voidaan lukea käyttäjätietoja
kortista. Tyypillisesti se on liitetty
tietokoneeseen.

Kortin tulostus
Korttien, joiden etu- ja takapuolella on tekstiä
ja kuvia, tulostaminen.

Kortti
Kortti, joka on ohjelmoitu toimimaan
vuorovaikutuksessa Aliro-järjestelmän kanssa
ja jota käytetään sallimaan kulku avaamalla
ovien lukituksia.

Korttimalli
Kortin ennalta määritetty asettelu, jota
käytetään korttien tulostamisessa.

Korttinumero
Kortin yksilöllinen numero.

Kulkuoikeudet
Käyttäjän eri kulkuoikeusryhmiin, kulkuun
alueille ja kulkuun ovista liittyvät oikeudet.

Kulkuoikeusajastus
Joukko aikavälejä, joiden kulkuoikeudet on
määritetty. Liitetty usein eri viikonpäiviin.

Kulunvalvonta
Periaate sisäänpääsyn sallimiseksi tai
estämiseksi Aliro-järjestelmän hallitsemalle
alueelle.

Kulunvalvontajärjestelmä
Turvajärjestelmä, jolla rajoitetaan
selektiivisesti pääsyä alueelle tai muuhun
resurssiin. Kulkuoikeus voidaanmyöntää
turvajärjestelmän hallitsemien käyttäjätietojen,
ehtojen tai erilaisten kulkuoikeustilojen
perusteella.

Kulunvalvontaryhmä
Ovi- ja/tai alueryhmä, jolle onmääritetty
kulkuoikeusajastuksia, jotkamäärittävät,
mihin kellonaikaan jamistä ovista käyttäjillä
on oikeus kulkea.

Kuva
Rekisteröidyn käyttäjän kuva.

Käyttäjä
Turvajärjestelmää käyttävä henkilö. Tämä voi
olla Kortinhaltija tai Järjestelmäkäyttäjä.

Käyttäjä-kenttä
Aliro-järjestelmän kenttä, joka sisältää tietoja
käyttäjistä.

L

Laiteohjelmisto
Laitteiden sisäiset ohjelmat ja datarakenteet,
joilla ohjataan Aliro-järjestelmän erilaisia
elektronisia laitteita.

Laiteohjelmiston lataus
Laiteohjelmiston vastaanottaminen jostain
lähteestä Aliro-järjestelmään.

Laitteisto
Järjestelmän elektroniset ja mekaaniset
komponentit.

Laitteistokartoitus
Toimenpide, jolla luodaan linkki laitteiston ja
loogisten toimintojen välille. Esimerkiksi AP-
ovikeskus pitää linkittää oven nimeen.

Laitteistomalli
Laitteistoa varten ennalta määritetty
asetusjoukko, jota voidaan käyttää eri
laitteissa Aliro-järjestelmässä.

Levyn käyttö
Kansioon tai tiedostoon tallennettujen tietojen
arvioitu muistitilan käyttö. Tämä arvo näkyy
Yleiskuvaus-kohdan Järjestelmän tila -
paneelissa.

Liikuntarajoite
Mahdollisuus ohjelmoida yksittäisiä kortteja
niin, että niitä käytettäessä oven avaaminen,
sen lukituksen avaaminen ja sen pitäminen
avoinna kestää kauemmin, jotta
liikuntarajoitteinen käyttäjä ehtii kulkea sen
kautta turvallisesti.

Linkitetty laitteisto
Laitteistokartoituksen suorittamisen
lopputulos. Esimerkiksi looginen
ovikosketintoiminto voidaan kartoittaa AP-
ovikeskustuloon Tulo 3.
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Sanasto: Lokiin kirjatut virheet – Ovitila

Lokiin kirjatut virheet
Poikkeamia normaalina pidetystä tilasta, jotka
kootaan tapahtumalokiin.

Lukija
Laite, joka tulkitsee henkilökohtaiset
käyttäjätiedot.

Lukijaliitäntä
Lukijassa oleva liitäntä, jonka kautta voidaan
lähettää tietoja Aliro-järjestelmään.

Lukijan tyyppi
Aliro-järjestelmään liitetyn lukijan tyyppi.
Järjestelmä tukeeOSDP-, Wiegand- ja Clock-
Data-protokollia käyttäviä lukijoita.

Lukijatila
Määrittelee, käytetäänkö lukijaa
kulunvalvonnassa vai rekisteröintilukijana.

Lukko
Mekaaninen tai sähköinen salpalaite, jota
ohjataan kulunvalvontajärjestelmällä.

Luvat
Erilaiset oikeudet, joita käyttäjällä on kulkea
alueille, muokata asetuksia ja hallita Aliro-
järjestelmää.

Lähtö
Liitäntä, jonka kautta lähetetään signaaleja
ulkoiseen laitteistoon.

M

Manuaalinen komento
Komento, jonka avulla käyttäjä voi ohittaa
Aliro-järjestelmän automaattiset asetukset.

Mobiiliasiakas
iOS- tai Android-sovellus, jokamahdollistaa
Aliro-järjestelmän etäkäytön älypuhelimella.

Moottorilukko
Moottoroidulla lukituksella varustettu lukko,
jossa ovi ja puite liitetään toisiinsa.

Muistin käyttö
Tietojenmuistista varaaman tilanmäärä.
Tämä arvo näkyy Yleiskuvaus-kohdan
Järjestelmän tila -paneelissa.

Mukautettu kenttä
Käyttöliittymän kenttä, joka voidaan nimetä
uudelleen omien tarpeidenmukaan Käyttäjät-
toiminnossa. Mukautettuja kenttiä voidaan
muokata järjestelmäasetuksissa.

O

Offline-AP-ovikeskus
Offline-tilassa oleva AP-ovikeskus, joka näin
ollen ei ole yhteydessä Aliro-järjestelmään.

Online-AP-ovikeskus
Online-tilassa oleva AP-ovikeskus, joka näin
ollen on yhteydessä Aliro-järjestelmään.

Ovenavaaja
Moottoroitu laite, jota käytetään pitämään
ovea avoimena. Aliro-järjestelmässä voidaan
käyttää erillistä AP-ovikeskuslähtöä.

Ovi
Fyysisesti ohjattava sisäänkäyntilaite, jolla
sallitaan tai estetään kulku alueiden välillä.
Kulunvalvonnassa se voi olla myös portti,
porttikäytävä, sisäovi, ulko-ovi tms.

Ovikosketin
Laite, joka valvoo, onko ovi auki vai kiinni. Se
on liitetty AP-ovikeskuksen tuloon.

Ovikulunvalvonta
Määrittää ovet, joihin käyttäjällä on
kulkuoikeus kulkuoikeusajastuksen
mukaisesti.

Ovilukko
Aikamillisekunteina ja tapa, jolla oven pitäisi
pysyä lukitsemattomana ennen sen
lukitsemista uudelleen. Katsomyös Lukko.

Ovimalli
Ovia varten ennalta määritetty asetusjoukko,
jota voidaan käyttää yksittäisessä ovessa tai
useissa ovissa Aliro-järjestelmässä.

Ovitila
Eri tapoja, joilla ovi voidaan ohjelmoida
sallimaan käyttäjän pääsy alueelle.
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Sanasto: Paikallinen aika – Tietokanta

P

Paikallinen aika
Paikallisen aikavyöhykkeenmukainen
kellonaika, joka perustuu UTC-aikaan.

Pakotus
Pakotus on salattu signaali, jonka kortinhaltija
voi lähettää kortin esittämisen aikana
ilmoittaakseen operaattorille hätätilanteesta.

Palauttaminen
Toimenpide, jossa palautetaan jotakin
käyttöön tai aikaisempaan tilaan.

Palvelin
Tietokone, johon ohjelmisto asennetaan ja
joka varmistaa, että Aliro-järjestelmää voidaan
käyttäämistä tahansa samaan verkkoon
kytketystä tietokoneesta.

Palvelinosoite
Osoite, jota käytetään palvelimien
yksilöimiseen verkossa.

PIN-tunnus
Henkilökohtainen tunnistenumero.

Puhdistaminen
Tapahtumalokitietojen automaattinen
pyyhkiminen tietokannasta. Nämä tiedot
voidaan arkistoida.

Pääalue
Alue, joka ympäröi niin kutsuttua alialuetta.
Alialue on pääalueen sisäpuolella sijaitseva
alue. Katsomyös Alialue.

R

Rele
Sähköinen kytkin, joka aktivoituessaan ohjaa
Aliro-järjestelmässä esimerkiksi ovilukkoja,
moottorilukkoja, anti-passback-toimintoa ja
hälytyksiä.

Rikosilmaisu
Looginen termi, joka kattaa
rikosilmaisujärjestelmän ohjaamisessa
käytettävät toiminnot.

Rikosilmaisujärjestelmä
Järjestelmä, joka valvoo alueita ja verkkoja
luvattoman kulun varalta sekä raportoi
normaalista poikkeavana pidettyjä tapahtumia.

Rooli
Roolit ovat toiminnallisia määrityksiä. Rooleja
voidaanmäärittää turvajärjestelmän eri
käyttäjille, joilla on erilaisia oikeuksia ja
vastuita.

S

Sabotaasikytkin
Kytkin, jonka asennonmuuttuminen aktivoi
varoituksen tai hälytyksen.

Sabotaasisuojaustila
Tila, jossa sabotaasisuojaustoiminto on
aktiivinen.

Sisäänkäyntilukijat
Lukijat, jotka on sijoitettu paikkoihin, joista
käyttäjä voi päästä alueelle.

Suoritin
Tietokoneen laitekomponentti, joka varmistaa
järjestelmän ohjelmistoon syötettyjen
komentojen suorittamisen.

Suorittimen käyttö
TämäYleiskuvaus-osan Järjestelmän tila -
paneelissa näkyvä arvo kuvaa asiakkaan
kuormitusta.

T

Tapahtuma
Turvajärjestelmään rekisteröityneitä erilaiset
tapahtumat. Näitä ovat:·Hallintatapahtumat,
kuten järjestelmänvalvojan suorittama
asetustenmuokkaaminen tai manuaalisen
komennon antaminen.·Käyttäjätapahtumat,
kuten käyttäjän suorittama oven lukituksen
avaaminen.

Tapahtumaloki
Loki, johon rekisteröidään turvajärjestelmän
erilaisia tapahtumia. Näitä ovat:·
Hallintatapahtumat, kuten
järjestelmänvalvojan suorittama asetusten
muokkaaminen tai manuaalisen komennon
antaminen.·Käyttäjätapahtumat, kuten
käyttäjän suorittama oven lukituksen
avaaminen.

Tietokanta
Tallennettujen tietojen järjestetty kokoelma.
Aliro tukeeMS SQL -tietokantoja.
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Sanasto: Tietoliikenneasetukset – Virityslukijat

Tietoliikenneasetukset
Parametrit, jotkamahdollistavat tietoliikenteen
AP-ovikeskusten ja Aliro-järjestelmän välillä.

Toimipaikan järjestelmänvalvoja
Rooli, joka antaa käyttäjälle oikeuden
tarkastella ja muuttaa kaikki muita Aliro-
järjestelmän osia paitsi laitekomponentteja.

Toimipaikan operaattori
Rooli, joka antaa käyttäjälle oikeudet hallita
käyttäjien kulkua ja järjestelmätapahtumia.

Toimipaikkakaaviot
Alueen ja ovien graafinen yleiskuvaus.

Tulo
Liitäntä, jonka kautta vastaanotetaan
signaaleja ulkoisesta laitteistosta.

Turvapoikkeus
Mahdollisuus tilapäisesti ohittaa
kulkuoikeusajastus muuttamatta
yleisasetuksia.

Turvatila
Eri turvatilat ovat: avoin, suojaamaton,
suojattu ja salvattu. Ne liittyvät
oviympäristöön. Niillä hallitaan, onko ovi
lukittu vai ei sekä voiko käyttäjä avata oven
esittämällä kortin vastaavalle lukijalle.

V

Valvonta
Kulunvalvontajärjestelmän, alueiden,
käyttäjien ja tilojen valvonta keräämällä,
tallentamalla, yhdistämällä ja esittämällä
tietoja.

Varmuuskopiointi
Järjestelmätietojen kopiointi ja arkistointi. Kun
järjestelmätiedot tallennetaan, ne voidaan
palauttaamahdollisen tietojen katoamisen
yhteydessä.

W

Web-asiakas
Asiakassovellus, joka käyttää Aliro-
järjestelmääWeb-selaimen kautta.

Web-palvelin
Palvelin, johon Aliro-taustapalvelimien kanssa
viestiväWeb-palvelin muodostaa yhteyden.

Verkko
Tietoliikennejärjestelmä, jonka kautta toisiinsa
liitetyt tietokoneet pystyvät vaihtamaan
keskenään tietoja.

Verkon peite
32-bittinen peite, jota käytetään jakamaan IP-
osoite aliverkoiksi ja määrittämään palvelimille
käytettävissä oleva verkot.

Verkon yhdyskäytävä
Mekaaninen laite, joka suorittaa reititystä
verkkojen välillä.

Vierailija
Turvajärjestelmää tilapäisesti käyttävä
henkilö.

Virityksen purku
Toiminto, jolla alueen viritys puretaan niin, että
hälytystoiminto deaktivoituu.

Viritys
Toiminto, jolla alue viritetään niin, että
hälytystoiminto aktivoituu.

Virityslukijat
AP-ovikeskukseen liitetyt lukijat, joita
käytetään rikosilmaisualueen virittämiseen tai
se virityksen purkamiseen.
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