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1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο
Το παρόν έγγραφο βασίζεται στη δυναμική Ηλεκτρονική βοήθεια που είναι ορατή εντός της εφαρμογής Λογισμικό
Aliro. Κάποιοι οδηγοί σχετίζονται με τη λειτουργία ηλεκτρονικής περιήγησης.

Σημειωτέον ότι η ηλεκτρονική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου (σε μορφή PDF) περιλαμβάνει και συνδέσμους
περιήγησης σε σχετικά θέματα.

Άλλα σχετικά έγγραφα είναι τα εξής:

Στοιχείο Έγγραφο Τι καλύπτει

Λογισμικό Aliro Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγράφει την εγκατάσταση του λογισμικού και
σημαντικές έννοιες

Λογισμικό Aliro Aliro Δελτίο δεδομένων Καλύπτει τις δυνατότητες και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του λογισμικού

AP AP01P Εγχειρίδιο εγκατάστασης Τρόπος εγκατάστασης της μονάδας υλικού ελεγκτή
Access Point

AP AP01P Δελτίο δεδομένων AP Τεχνικά χαρακτηριστικά AP

Καρταναγνώστης
ARxx-MF

Εικονογραφημένος οδηγός
αναγνώστη

Εικονογραφημένος οδηγός για την τοποθέτηση του
καρταναγνώστη

Καρταναγνώστης
ARxx-MF

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
αναγνώστη

Εγχειρίδιο εγκατάστασης για την τοποθέτηση και τη
σύνδεση του καρταναγνώστη, συμπεριλαμβανομένης
της σύνδεσης στο σύστημα

Καρταναγνώστης
ARxx-MF

Δελτίο δεδομένων
αναγνώστη Τεχνικά χαρακτηριστικά καρταναγνώστη
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2 Επισκόπηση Aliro

2 Επισκόπηση Aliro
Καλώς ορίσατε στονΈλεγχο πρόσβασης Aliro -- το καινοτόμο σύστημα ελέγχου πρόσβασης επόμενης γενιάς,
που διευρύνει τη σύγχρονη τέχνη της ασφάλειας μέσω των παρακάτω χαρακτηριστικών:

l Απλό και διαισθητικό λογισμικό διαχείρισης μέσωWeb με «Κατάδειξη και κλικ»
l Απλοποιημένο πακέτο υλικού που επιτρέπει IP στην πόρτα
l Αυτόματος εντοπισμός συσκευών και ευέλικτες επιλογές υλικού
l Συμβατές με smartphone εφαρμογές που προσφέρουν απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση σε

πραγματικό χρόνο
l Απλή εγκατάσταση άδειας χρήσης με ευέλικτες επιλογές ηλεκτρονικής ενημέρωσης
l Πολυγλωσσική υποστήριξη που προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε χρήστη
l Άμεση αλληλεπίδραση κατόχου κάρτας στις οθόνες OLED των αναγνωστών
l Υποστήριξη για διάφορους τύπους πορτών
l Πλήρως προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου πρόσβασης με διαθέσιμες προρυθμισμένες επιλογές

εγκατάστασης.

2.1 Επισκόπηση
Η Επισκόπηση είναι η αρχική σελίδα του Aliro, που σας δίνει μια γενική εικόνα ολόκληρου του συστήματος
ελέγχου πρόσβασης.
Από εδώ μπορείτε να μεταβαίνετε σε ξεχωριστέςΛειτουργίες ήΚαθοδηγούμενες εργασίες και να προβάλλετε
μηνύματα για τη γενικήΚατάσταση συστήματος.

Λειτουργίες
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Λειτουργίες
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Λειτουργίες ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Χρήστες
Αρχείο καταγραφής

συμβάντων
Πρότυπα καρτών

Περιοχές
Δημιουργία αντιγράφου

ασφαλείας / Επαναφορά
Πρότυπα πορτών

Πόρτες Ρυθμίσεις συστήματος Πρότυπα υλικού

Ομάδες πρόσβασης
Παρακολούθηση και

Έλεγχος

Πρότυπα φωτισμού

αναγνωστών

Χρονοδιαγράμματα

πρόσβασης
Παρουσιολόγιο

Χωροταξική

επισκόπηση

Ρόλοι
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2 Επισκόπηση Aliro

Λειτουργίες
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Λειτουργίες
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Λειτουργίες ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Υλικό

Εφέ φωτιζόμενου

πλαισίου

Κατάσταση συστήματος
Η Κατάσταση συστήματος παρέχει αναλυτικά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση του υλικού, του διακομιστή και
της βάσης δεδομένων. See "Κατάσταση συστήματος" on page 14
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2 Επισκόπηση Aliro

2.2 Ο χώρος εργασίας Aliro
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα ευέλικτα εργαλεία ώστε να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά το χώρο
εργασίας Aliro. Μπορείτε να βρείτε τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία στην επάνω κύρια γραμμή εργαλείων
του Aliro. Λεπτομέρειες για αυτά τα εργαλεία μπορείτε να βρείτε πιο κάτω.

2.2.1 Ειδοποιήσεις
Η λειτουργία Ειδοποιήσεις σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τις παραμέτρους του πελάτη Aliro ώστε να ειδοποιείστε ή
να ενημερώνεστε για συμβάντα τη στιγμή που παρουσιάζονται στο σύστημα. Ως νέος χρήστης, θα δείτε τη γραμμή

Ειδοποιήσεις στο κάτω μέρος της διασύνδεσης χρήστη.

Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις που εμφανίζονται αφορούν στο χρήστη που είναι συνδεδεμένος τη δεδομένη χρονική
στιγμή στο σύστημα Aliro.

Ρύθμιση παραμέτρων ειδοποιήσεων

1. Κάντε κλικ στη σύνδεσηΡύθμιση παραμέτρων ειδοποιήσεωνπου υπάρχει στο κάτω μέρος της
διασύνδεσης χρήστη Aliro.

2. Επιλέξτε τα συμβάντα για τα οποία θέλετε να ενημερώνεστε από το δέντρο Συμβάντα του απεικονιζόμενου
παραθύρου.

Σημείωση: Μπορείτε να εμφανίσετε κάθε συμβάν για να προβάλετε και να επιλέξετε συγκεκριμένα
συμβάντα. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Σύστημα για να προβάλετε και να
επιλέξετε το συμβάν Η αρχειοθέτηση και η εκκαθάριση απέτυχαν.

3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Εμφάνιση / απόκρυψη παραθύρου ειδοποιήσεων

Απεικόνιση Περιγραφή Απαιτούμενη ενέργεια

Παράθυρο
ειδοποιήσεων

Υπάρχει στο κάτω μέρος της διασύνδεσης
χρήστη.

Κάντε κλικ στο βέλος για να
εμφανίσετε/αποκρύψετε αυτό το παράθυρο.

Κουμπί
ειδοποιήσεων

Εμφανίζεται στην επάνω γραμμή εργαλείων
της διασύνδεσης χρήστη, όταν υπάρχει
τουλάχιστον μία ανεπιβεβαίωτη ειδοποίηση
στο σύστημα.

Κάντε κλικ για να εμφανίσετε/αποκρύψετε
το παράθυροΕιδοποιήσεις. Το κουμπί
αυτό γίνεται κίτρινο όταν αποκρύπτεται το
παράθυρο.

Παρακολούθηση ειδοποιήσεων
Οι διάφορες στήλες που εμφανίζονται στο παράθυροΕιδοποιήσεις παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για το
συμβάν. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επιβεβαιώνονται οι ειδοποιήσεις καθώς παρουσιάζονται. Ανατρέξτε
στον πίνακα που ακολουθεί για λεπτομέρειες.

Στήλες και
κουμπιά Περιγραφή

Κατηγορία Εμφανίζει τον τύπο του συμβάντος.
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2 Επισκόπηση Aliro

Στήλες και
κουμπιά Περιγραφή

Παρουσιάστηκε Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που παρουσιάστηκε το συμβάν.

Μήνυμα Εμφανίζει λεπτομέρειες του συμβάντος που παρουσιάστηκε.

Χρήστης Εμφανίζει το χρήστη που προκάλεσε το συμβάν.

Πηγή Εμφανίζει τη θέση από όπου ξεκίνησε το συμβάν.

Επιβεβαίωση
επιλεγμένων
ειδοποιήσεων

Η ενέργεια αυτή σας επιτρέπει να επιλέγετε μία ή περισσότερες γραμμές
ειδοποιήσεων και να την/τις επιβεβαιώνετε.
Στο παράθυρο Ειδοποιήσεις:

1. Επιλέξτε μια γραμμή ειδοποίησης ή κάντε κλικ στο Ctrl και επιλέξτε
πολλές γραμμές μαζί.

2. Κάντε κλικ στο Επιβεβαίωση των επιλεγμένων ειδοποιήσεων.

Επιβεβαίωση
όλων των
τρεχουσών
ειδοποιήσεων

Η ενέργεια αυτή σας επιτρέπει να επιβεβαιώνετε όλες τις ειδοποιήσεις που
απεικονίζονται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στο παράθυρο Ειδοποιήσεις:

1. Κάντε κλικ στο Επιβεβαίωση όλων των τρεχουσών

ειδοποιήσεων.

Αλλαγή γλώσσας εμφάνισης των ειδοποιήσεων
1. Κάντε κλικ στοΜενού στην επάνω γραμμή εργαλείων της διασύνδεσης χρήστη.
2. Επιλέξτε Γλώσσα.
3. Τσεκάρετε την επιθυμητή Γλώσσα. Οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται πλέον στη γλώσσα που επιλέξατε, και

αλλάζουν επίσης τη διασύνδεση χρήστη Aliro για το συγκεκριμένο χρήστη.

2.2.2 Διατάξεις
Ο χώρος εργασίας Aliro μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις προβολής. Οι λειτουργίες του σας
επιτρέπουν γενικά να προβάλλετε παράθυρα πολλών λειτουργιών ταυτόχρονα.

Μετάβαση στο Διατάξεις:
1. Κάντε κλικ στο Διατάξεις στην κύρια γραμμή εργαλείων της διασύνδεσης χρήστη Aliro.

Πολλαπλές προβολές

Το δυναμικό εργαλείοΠολλαπλή προβολή σας επιτρέπει να προβάλλετε πλαίσια παραθύρων σχετικών
λειτουργιών καθώς εστιάζετε στη ρύθμιση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε
την Πολλαπλή προβολή χρηστών, μπορείτε να προβάλλετε ταυτοχρόνως πλαίσια για τα εξής: Χρήστες,
Ομάδες πρόσβασης, Περιοχές, Πόρτες και Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης. Ενεργοποιήστε κάποια από τις
παρακάτω επιλογές για την Πολλαπλή προβολή:
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2 Επισκόπηση Aliro

Πολλαπλή
προβολή Περιγραφή

Χρήστες Προβάλετε ταυτοχρόνως πλαίσια παραθύρων για τα εξής: Χρήστες, Ομάδες
πρόσβασης, Περιοχές, Πόρτες και Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης.

Περιοχές Προβάλετε ταυτοχρόνως πλαίσια παραθύρων για τα εξής: Περιοχές και
Πόρτες.

Χωροταξική
επισκόπηση

Προβάλετε ταυτοχρόνως πλαίσια παραθύρων για τα εξής: Χωροταξική
επισκόπηση, Πόρτες και Περιοχές.

Κατάσταση Προβάλετε ταυτοχρόνως πλαίσια παραθύρων για τα εξής: Παρακολούθηση και
Έλεγχος και Αρχεία καταγραφής συμβάντων.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά και απόθεση διαφόρων πλαισίων για να αλλάξετε τη θέση τους στη
τρέχουσα διάταξη πολλαπλής προβολής.

Πρότυπα πολλαπλής προβολής

Επιλέξτε κάποιο από τα πρότυπα πολλαπλής προβολής για να προβάλετε ένα ή πολλά πλαίσια ταυτόχρονα.
Όταν το πρότυπο εμφανιστεί στο χώρο εργασίας σας, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε για κάθε πλαίσιο.

Πρότυπο
πολλαπλής
προβολής

Περιγραφή

Εμφανίζει ένα πλαίσιο για μια επιλεγμένη λειτουργία. Αν δεν επιλεγεί
συγκεκριμένη λειτουργία, εμφανίζεται από προεπιλογή η Επισκόπηση.

Εμφανίζει δύο ξεχωριστά κατακόρυφα πλαίσια.

Εμφανίζει δύο ξεχωριστά οριζόντια πλαίσια.

Εμφανίζει συνολικά τρία πλαίσια: ένα βασικό κατακόρυφο και δύο οριζόντια
δίπλα σε αυτό.
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2 Επισκόπηση Aliro

2.2.3 Μενού
Το Μενού περιέχει διάφορες επιλογές για τον καθορισμό των ρυθμίσεων στη διασύνδεση χρήστη Aliro. Κάντε κλικ
σε μια από τις παρακάτω επιλογές για να δείτε λεπτομέρειες.

Γλώσσα
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα ολόκληρης της διασύνδεσης χρήστη Aliro.

1. Μεταβείτε στοΜενού > Γλώσσα
2. Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε από τη λίστα επιλογών.

Η γλώσσα της διασύνδεσης χρήστη αλλάζει στη γλώσσα που επιλέξατε.

Προτιμήσεις
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες εδώ για να ρυθμίσετε την απεικόνιση για λίστες,
για να ενεργοποιήσετε τους καρταναγνώστες που προτιμάτε ή για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αποσύνδεση
από το Aliro. Ο παρακάτωπίνακας περιγράφει κάθε λειτουργία και τις παραμέτρους της.

1. Μεταβείτε στοΜενού > Προτιμήσεις.

Πεδίο Περιγραφή Ρύθμιση παραμέτρων

Στοιχεία ανά σελίδα Η ρύθμιση αυτή καθορίζει τον
αριθμό των στοιχείων που
εμφανίζονται στην Κύρια λίστα1
κάθε λειτουργίας. Είναι δυνατή η
προβολή πρόσθετων στοιχείων με
χρήση των στοιχείων ελέγχου
σελιδοποίησης στο κάτω μέρος
της κύριας λίστας.

1. Ορίστε μια τιμή στο πεδίο
Στοιχεία ανά σελίδα.

2. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Καρταναγνώστης
καταχώρησης

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την
ενεργοποίηση του
καρταναγνώστη για χρήση από το
χρήστη που είναι συνδεδεμένος τη
δεδομένη χρονική στιγμή.
Σημείωση: Ένας
καρταναγνώστης μπορεί να
ενεργοποιηθεί και να
χρησιμοποιηθεί από κάποιον
χρήστη έως ότου επιλεγεί και
ενεργοποιηθεί ως ο προτιμώμενος
αναγνώστης από ένα χρήστη που
συνδέεται αργότερα.

Για παράδειγμα, αν κάποιος
χρήστης χρησιμοποιεί τη
δεδομένη χρονική στιγμή ένα

1. Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη
λίστα του πεδίου
Καρταναγνώστης
καταχώρησης για να
εμφανιστούν όλοι οι
καρταναγνώστες που είναι
ρυθμισμένοι στο σύστημα.

2. Επιλέξτε έναν αναγνώστη και
κάντε κλικ στοΕνεργοποίηση.

3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

1Η Κύρια λίστα εμφανίζεται ως το αριστερό πλαίσιο της κύριας προβολής/παραθύρου για σχεδόν κάθε λειτουργία
του Aliro. Αυτή είναι γενικά μια λίστα ονομάτων για οντότητες όπως οι Πόρτες, οι Χρήστες, το Υλικό κ.τ.λ.,
ανάλογα με την απεικονιζόμενη λειτουργία.
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2 Επισκόπηση Aliro

συγκεκριμένο καρταναγνώστη,
και ο ίδιος αναγνώστης επιλεγεί
αργότερα από ένα δεύτερο
χρήστη,
ο εν λόγω δεύτερος διαδοχικός
χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει
μόνος του τον αναγνώστη για να
τον χρησιμοποιήσει. Σε αυτό το
χρονικό διάστημα, δεν θα είναι
διαθέσιμος στον πρώτο χρήστη,
εκτός αν επανενεργοποιηθεί από
τον πρώτο χρήστη.

Ενεργοποίηση
περιόδου αυτόματης
αποσύνδεσης

Τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο
ελέγχου για να ρυθμίσετε το
χρόνο (σε λεπτά) μετά την
παρέλευση του οποίου το
σύστημα θα αποσυνδέεται
αυτόματα, αν δεν εντοπιστεί
καμία ενέργεια χρήστη (κλικ ή
πληκτρολόγηση) στο σύστημα.
Σημείωση: Οποιαδήποτε
αλλαγή σε εκκρεμότητα στο
σύστημα που δεν έχει
αποθηκευτεί θα απορριφθεί μετά
τη λήψη της περιόδου αυτόματης
αποσύνδεσης.

1. Τσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου
Ενεργοποίηση περιόδου
αυτόματης αποσύνδεσης.

2. Ρυθμίστε το χρόνο (σε λεπτά) στο
πεδίοΠερίοδος αποσύνδεσης
.

3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Αποθήκευση αρχείων καταγραφής
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία καταγραφής συστήματος που μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες τεχνικής
υποστήριξης στην περίπτωση αντιμετώπισης προβλημάτων. Η παρακάτω ρύθμιση παραμέτρων εξηγεί τον τρόπο
αποθήκευσης ενός συμπιεσμένου αρχείου καταγραφής.

1. Μεταβείτε στοΜενού > Αποθήκευση αρχείων καταγραφής...
2. Κάντε κλικ στοΛήψη του παραθύρου διαλόγου που εμφανίζεται.
3. Προβείτε σε Αποθήκευση ήΆνοιγμα του ληφθέντος αρχείου zip.

Πληροφορίες
Καταχώριση άδειας χρήσης προϊόντος

ΩςΧρήστης συστήματος του Aliro, πρέπει να δηλώσετε το σύστημά σας Aliro χρησιμοποιώντας
ένα Αρχείο άδειας χρήσης προϊόντος.
Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1. Online καταχώριση άδειας χρήσης προϊόντος (αυτόματη)
2. Offline καταχώριση άδειας χρήσης προϊόντος (μη αυτόματη)

Online καταχώριση άδειας χρήσης προϊόντος (αυτόματη)
1. Το παράθυρο διαλόγουΠληροφορίες εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην

Άδεια χρήσης προϊόντος σας.
Εντοπίστε αυτό το παράθυρο διαλόγου από την επάνω γραμμή εργαλείων του Aliro με δύο
τρόπους:
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2 Επισκόπηση Aliro

1. Κάντε κλικ στον κόκκινο σύνδεσμο (... ημέρες απέμειναν για την καταχώριση).
2. Κάντε κλικ στοΜενού > Πληροφορίες.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Καταχώριση για να εμφανιστεί το επόμενο παράθυρο διαλόγου.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αίτηση άδειας χρήσης.
4. Καταχωρίστε τα στοιχεία σας στα απαιτούμενα πεδία.
5. Κάντε κλικ στοΚαταχώριση.

Αν η καταχώριση έγινε με επιτυχία:
1. Κάντε κλικ στοΚαταχώριση για να ολοκληρωθεί η καταχώριση. Το σύστημά σας θα

καταχωριστεί αυτόματα στην Υπηρεσία καταχώρισης υπηρεσίαςWeb, με ένα αρχείο άδειας
χρήσης.

Αν η καταχώριση αποτύχει, συνεχίστε από το σημείο όπου βρίσκεστε για να καταχωρίσετε το
σύστημά σας μη αυτόματα χωρίς σύνδεση (offline):

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται πιο κάτω για την Offline καταχώριση άδειας
χρήσης προϊόντος.

Offline καταχώριση άδειας χρήσης προϊόντος (μη αυτόματη)
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τα βήματα 1-5 της προηγούμενης ενότητας.
2. Κάντε κλικ στο σύνδεσμοΛήψη αρχείου καταχώρησης. Θα δημιουργηθεί ένα αρχείο

καταχώρησης.
3. Κάντε κλικ στοΛήψη.
4. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση για να αποθηκεύσετε ένα τοπικό αντίγραφο του αρχείου

καταχώρησης.
5. Κάντε κλικ στοΆκυρο για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.
6. Μεταφέρετε το αποθηκευμένο αρχείο καταχώρησης σε μια συσκευή με πρόσβαση στο

Διαδίκτυο. Σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης στοWeb, ανοίξτε την URL υπηρεσίας
καταχώρισης που εμφανίζεται κάτω από το σύνδεσμοΛήψη αρχείου καταχώρησης.

7. Κάντε κλικ στοΚαταχώριση αριθμού-κλειδιού προϊόντος.
8. Αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο καταχώρησης (ονομάζεται και αρχείο Αριθμός-κλειδί

προϊόντος).
9. Κάντε κλικ στοOK.
10. Αποθηκεύστε το αρχείο άδειας χρήσης που δημιουργήθηκε και μεταφέρετέ το πίσω στον

πελάτη Aliro.
11. Στο παράθυρο διαλόγουΠληροφορίες, κάντε κλικ στοΚαταχώριση.
12. Κάντε κλικ στοΑναζήτηση.
13. Αναζητήστε και επιλέξτε το αποθηκευμένο τοπικό αντίγραφο του αρχείου άδειας χρήσης.
14. Κάντε κλικ στοΆνοιγμα. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που επιβεβαιώνει την

καταχώριση.
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση μιας καταχωρημένης άδειας χρήσης.

Προβολή τρέχουσας άδειας χρήσης προϊόντος
1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων του Aliro, μεταβείτε στοΜενού > Πληροφορίες.

Τα στοιχεία της τρέχουσας άδειας χρήσης προϊόντος θα παρατεθούν στο παράθυρο διαλόγου που
εμφανίζεται.

Προβολή της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA)
1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων του Aliro, μεταβείτε στοΜενού > Πληροφορίες.
2. Κάντε κλικ στο σύνδεσμοΆδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA).
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2 Κατάσταση συστήματος
Η Κατάσταση συστήματος παρέχει αναλυτικά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση των εξής: Υλικό,
Διακομιστής και Βάση δεδομένων.

Εκτύπωση αναφοράς συστήματος
Θα δημιουργηθεί μια Αναφορά συστήματος που περιέχει μια σύνοψη του συστήματος. Μπορείτε να εκτελέσετε
λήψη αυτής της αναφοράς για να την αποθηκεύσετε ή για να την προβάλετε.

1. Μεταβείτε στη σελίδα Επισκόπηση.
2. Κάντε κλικ στο σύνδεσμοΕκτύπωση αναφοράς συστήματος που υπάρχει δίπλα στην Κατάσταση

συστήματος.
3. Κάντε κλικ στοΛήψη. Η αναφορά εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο.

Υλικό

Κατάσταση Περιγραφή

Online Access
Points Εμφανίζει τον αριθμό των APs που είναι online.

Access Points που
αρχικοποιούνται
αυτήν τη στιγμή

Εμφανίζει τον αριθμό των APs που αρχικοποιούνται αυτήν τη στιγμή.

Online αναγνώστες Εμφανίζει τον αριθμό των αναγνωστών που είναι online.

Ασυμφωνία
αναγνωστών

Εμφανίζει τον αριθμό των αναγνωστών που πληρούν κάποιο από τα δύο κριτήρια:
1. Ανήκει σε δίαυλο διαφορετικού τύπου (για παράδειγμα, αναγνώστης OSDP σε

δίαυλοWiegand)
2. Ένας αναγνώστης μετακινείται από ένα AP που είναι offline (που αδυνατεί

πράγματι να αναφέρει αυτήν τη μετακίνηση) σε άλλο AP που είναι online.

Διακομιστής

Κατάσταση Περιγραφή

Χρήση CPU

Εμφανίζει τη στιγμιαία Χρήση CPU στο διακομιστή ελέγχου πρόσβασης. Θα
εμφανιστεί μια προειδοποίηση αν παραμείνει άνω του 50 % για πάνω από 10
δευτερόλεπτα, γεγονός που επισημαίνει ενδεχομένως ότι ο επεξεργαστής του
διακομιστή είναι υπερφορτωμένος.

Χρήση μνήμης
Εμφανίζει τη στιγμιαία Χρήση μνήμης στο διακομιστή ελέγχου πρόσβασης. Θα
εμφανιστεί μια προειδοποίηση αν υπερβεί το 90%, γεγονός που επισημαίνει
ενδεχομένως ότι δεν επαρκεί η μνήμη στο μηχάνημα διακομιστή.

Χρήση δίσκου

Εμφανίζει τη στιγμιαία Χρήση δίσκου στη μονάδα δίσκου όπου είναι
εγκατεστημένος ο διακομιστής ελέγχου πρόσβασης. Θα εμφανιστεί μια
προειδοποίηση αν υπερβεί το 90 %, γεγονός που επισημαίνει ενδεχομένως ότι δεν
επαρκεί ο χώρος δίσκου στο μηχάνημα διακομιστή.

Ενεργοί πελάτες Web Εμφανίζει τον αριθμό των πελατών Web που είναι συνδεδεμένοι τη δεδομένη
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Κατάσταση Περιγραφή

χρονική στιγμή.

Ενεργοί mobile clients Εμφανίζει τον αριθμό τωνmobile clients (Android / iPhone) που είναι συνδεδεμένοι
τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Προεπιλεγμένος
λογαριασμός
διαχειριστή
προστατευμένος

Εμφανίζεται όταν οπροεπιλεγμένος λογαριασμός διαχειριστή που
δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης δεν έχει αλλάξει τον κωδικό
πρόσβασης. Αλλάξτε τον Κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να πάψει να
εμφανίζεται αυτή η προειδοποίηση.

Βάση δεδομένων

Κατάσταση Περιγραφή

Τελευταίο αντίγραφο
ασφαλείας

Εμφανίζει την ώρα που δημιουργήθηκε το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας της
βάσης δεδομένων, αν δημιουργήθηκε αντίγραφο ασφαλείας.

Διάρκεια τελευταίας
δημιουργίας
αντιγράφου
ασφαλείας

Εμφανίζει την ώρα που χρειάστηκε για δημιουργηθεί το τελευταίο αντίγραφο
ασφαλείας της βάσης δεδομένων, αν δημιουργήθηκε αντίγραφο ασφαλείας.

Επόμενη δημιουργία
αντιγράφου
ασφαλείας

Εμφανίζει την προγραμματισμένη ώρα δημιουργίας του επόμενου αντιγράφου
ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Αν δεν έχει προγραμματιστεί η δημιουργία
αντιγράφου ασφαλείας, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό εικονίδιο.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας /
Επαναφορά για να προγραμματίσετε τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, έτσι
ώστε να πάψει να εμφανίζεται αυτή η προειδοποίηση.
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3 Λειτουργίες
Οι εκτενείς λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης του Aliro κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικές ομάδες: Πρόσβαση,
Παρακολούθηση και Πρότυπα.

Κάντε κλικ σε μια συγκεκριμένη λειτουργία για να δείτε την περιγραφή και τις λεπτομέρειες ρύθμισης
παραμέτρων.

Λειτουργίες ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Λειτουργίες ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Λειτουργίες ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Χρήστες Αρχείο καταγραφής συμβάντων Πρότυπα καρτών

Περιοχές
Δημιουργία αντιγράφου

ασφαλείας / Επαναφορά
Πρότυπα πορτών

Πόρτες Ρυθμίσεις συστήματος Πρότυπα υλικού

Ομάδες πρόσβασης Παρακολούθηση και Έλεγχος Πρότυπαφωτισμού αναγνωστών

Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης Παρουσιολόγιο

Χωροταξική επισκόπηση

Ρόλοι

Υλικό

Εφέφωτιζόμενου πλαισίου

3.1 Πρόσβαση
Οι λειτουργίες Πρόσβασης σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε τις βασικές παραμέτρους που απαιτούνται για την
κατασκευή του συστήματος ελέγχου πρόσβασης, όπως οι εξής: Υλικό, Πόρτες, Χρήστες και
Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης. Πληροφορίες για ειδικές λειτουργίες μπορείτε να βρείτε από τους συνδέσμους
πιο κάτω.

Λειτουργίες ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Χρήστες

Περιοχές

Πόρτες

Ομάδες πρόσβασης

Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης

Χωροταξική επισκόπηση

Ρόλοι
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Υλικό

Εφέφωτιζόμενου πλαισίου

3.1.1 Χρήστες
ΈναςΧρήστης είναι ένα άτομο που είναι καταχωρημένο στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Στο χρήστη πρέπει
να εκχωρείται έναςΡόλος1, ανάλογα με το ρόλο του στο σύστημα Aliro.

Περιγραφή πλαισίων και γραμμής εργαλείων

Πλαίσια και κουμπιά Περιγραφή

Κύρια λίστα
Πλαίσιο τέρμα αριστερά σε αυτήν την προβολή, όπου
απεικονίζεται η λίστα ονομάτων των αποθηκευμένων χρηστών

Κύριο πλαίσιο Απεικονίζει διάφορα πεδία χρήστη σε ένα Κύριο πλαίσιο.

Δημιουργία Δημιουργεί ένα νέο χρήστη.

Διαγραφή Διαγράφει ένα επιλεγμένο στοιχείο.

Αποθήκευση Αποθηκεύει την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων.

Άκυρο Ακυρώνει τις αλλαγές από την τελευταία αποθήκευση.

Φίλτρο Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου φίλτρου για περιορισμό ή
αναζήτηση της λίστας χρηστών.

Εισαγωγή Οδηγός εισαγωγής χρηστών από κάποιο αρχείο.

Εξαίρεση Εξαιρεί όλους τους χρήστες από τις περιοχές Antipassback.

Σχετικά θέματα
l Δημιουργία χρήστη
l Εκχώρηση καρτών ή κωδικών
l Εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης
l Εκτύπωση κάρτας χρήστη

3.1.1.1 Δημιουργία χρήστη
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση2 και μετά στο Χρήστες3. Εμφανίζεται η προβολή Χρήστες.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία4.
3. Το πεδίοΚατάσταση εμφανίζεται από προεπιλογήωςΈγκυρο.

1Είναι οι οργανωτικές θέσεις. Οι ρόλοι μπορούν να εκχωρηθούν σε διάφορους χρήστες του συστήματος
ασφαλείας που έχουν διαφορετικά δικαιώματα και αρμοδιότητες.
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
4Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Κατάσταση Περιγραφή

Έγκυρο

Η τρέχουσα ημερομηνία είναι ανάμεσα στην ημερομηνία έναρξης και λήξης,
συμπεριλαμβανομένων αυτών, ή η τρέχουσα ημερομηνία είναι μετά την ημερομηνία
έναρξης και είναι ενεργοποιημένη η επιλογήΜέχρι νεωτέρας ειδοποίησης, και ο χρήστης δεν
είναι επισημασμένος ως ανενεργός.

Έληξε Η τρέχουσα ημερομηνία είναι μετά την ημερομηνία λήξης και ο χρήστης δεν είναι
επισημασμένος ως ανενεργός.

Σε
εκκρεμότητα

Η τρέχουσα ημερομηνία είναι πριν από την ημερομηνία έναρξης και ο χρήστης δεν είναι
επισημασμένος ως ανενεργός.

Ανενεργός
χρήστης

Ένας χρήστης μπορεί να επισημανθεί χειροκίνητα ως ανενεργός. Αυτό σημαίνει ότι καμία
κάρτα του χρήστη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση. Η ρύθμιση αυτή έχει
προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες ρυθμίσεις.

4. Καταχωρίστε το Όνομα1 και το Επώνυμο2 του χρήστη.
5. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλος3 επιλέξτε το ρόλο που θέλετε να εκχωρήσετε στο συγκεκριμένο

χρήστη.
Για άλλους ρόλους πέραν του ρόλουΚάτοχος κάρτας, ρυθμίστε τα εξής πρόσθετα πεδία:

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα
χρήστη

Είναι το Όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για τη μη αυτόματη σύνδεση στο Aliro.

Κωδικός
πρόσβασης

Είναι ο Κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη μη αυτόματη σύνδεση στο Aliro.

Όνομα
χρήστη τομέα

Η εισαγωγή μιας τιμής σε αυτό το πεδίο επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση με χρήση του
ελέγχου ταυτότητας των Windows. Η τιμή θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:
domainname\username

Για παράδειγμα: site340\Smith John, όπου site340 είναι το όνομα τομέα και Smith John
είναι το όνομα χρήστη σε αυτόν τον τομέα, που θα χρησιμοποιεί το Aliro για σύνδεση στα
Windows με αυτόν το λογαριασμό. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του τομέα
πληροφορικής για να λάβετε το όνομα χρήστη τομέα.

l Για αυτόματη σύνδεση στο Aliro, μεταβείτε στον ιστότοπο
https://your.webserver.name/accesswin αντί στον ιστότοπο
https://your.webserver.name/access. Σημειωτέον ότι η λειτουργία αυτόματης
σύνδεσης υποστηρίζεται μόνο κατά την περιήγηση σε δίκτυα LAN.

6. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση4.

Δημιουργήθηκε ένας νέος χρήστης στο σύστημα.

Εκχώρηση καρτών ή κωδικών σε χρήστη

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
4Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Μη αυτόματη εκχώρηση καρτών
1. Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία Όνομα χρηστών είναι ρυθμισμένα στην προβολήΧρήστες.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη1. Μια νέα γραμμή προστίθεται στο διπλανό πίνακα.
3. Κάντε κλικ στο πεδίοΑριθμός κάρτας της νέας γραμμής.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό κάρτας.
5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση2.

Το πλαίσιο στην στήληΑνενεργό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χειροκίνητη απενεργοποίηση μιας
συγκεκριμένης κάρτας. Αν οι Ρυθμίσεις συστήματος έχουν καθοριστεί έτσι ώστε να αποκλείουν κάποιον χρήστη
όποτε σημειώνεται παραβίαση μη ήπιου antipassback, θα επιλέγεται αυτομάτως από το σύστημα.

Εκχώρηση καρτών με τη χρήση καρταναγνώστη
Προϋπόθεση για την εκχώρηση καρτών σε χρήστες με τη χρήση καρταναγνώστη αποτελεί να βεβαιωθείτε ότι η
λειτουργία πρόσβασης του αναγνώστη είναι ρυθμισμένη στηΛειτουργία καρταναγνώστη. Για περαιτέρω
πληροφορίες κάντε κλικ εδώ: Καρταναγνώστης καταχώρησης.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία Όνομα χρηστών είναι ρυθμισμένα στην προβολήΧρήστες.
2. Κάντε κλικ στο Προσθήκη3. Μια νέα γραμμή προστίθεται στο διπλανό πίνακα.
3. Κάντε κλικ στο πεδίοΑριθμός κάρτας της νέας γραμμής.
4. Τοποθετήστε την κάρτα στον καρταναγνώστη για να συμπληρωθεί το πεδίοΑριθμός κάρτας.
5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση4.

Εκχώρηση κωδικών σε χρήστη
Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη κωδικών: PIN και Προσωπικός κωδικός.

l ΤοPIN είναι ένας 4-ψήφιος κωδικός που χρησιμοποιείται με μια κάρτα στη λειτουργία ασφαλείαςΚάρτα
και PIN.

l ΟΠροσωπικός κωδικός είναι ένας ξεχωριστός κωδικός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί κάρτας όταν
η λειτουργία ασφαλείας στις πόρτες είναι Προσωπικός κωδικός ήΚωδικός ομάδας. Το προεπιλεγμένο
μήκος είναι 4 ψηφία, μπορεί όμως να αλλάξει σε 4-8 ψηφία από το μενού Ρυθμίσεις συστήματος.
Σημειωτέον ότι μείωση του μήκους του κωδικού θα αφήσει κενό το πεδίο Προσωπικός κωδικός, και θα
πρέπει να δημιουργηθεί και πάλι χειροκίνητα (για κάθε χρήστη).

Το κουμπί Επαναφορά αφήνει κενά τα πεδία και το κουμπί Δημιουργία δημιουργεί ένα νέο Προσωπικό κωδικό.
Το πλαίσιοΠροσωπικός κωδικός ανενεργός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χειροκίνητη απενεργοποίηση της
χρήσης Προσωπικών κωδικών (για το συγκεκριμένο χρήστη). Αν οι Ρυθμίσεις συστήματος έχουν καθοριστεί έτσι
ώστε να αποκλείουν κάποιον χρήστη όποτε σημειώνεται παραβίαση μη ήπιου antipassback, θα επιλέγεται
αυτομάτως από το σύστημα.

Ενημέρωση εικόνας χρήστη
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Ενημέρωση εικόνας5 . Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο διαλόγου.

Καταγραφή νέας φωτογραφίας:
1. Επιλέξτε αν ο χρήστης είναι Άνδρας ή Γυναίκα.
2. Κάντε κλικ στοΈναρξη λειτουργίας κάμερας Web. Εμφανίζεται ένα live βίντεο του χρήστη.
3. Κάντε κλικ στοΛήψη φωτογραφίας. Εμφανίζεται η φωτογραφία που τραβήξατε.
4. Κάντε κλικ στοOK.

Ενημέρωση τρέχουσας φωτογραφίας χρήστη:
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή αρχείου.... Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα καθορίστε τη θέση της νέας

φωτογραφίας.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
4Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
5Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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2. Κάντε κλικ στοOK.

Δικαιώματα πρόσβασης
Μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα πρόσβασης σε χρήστες για τα εξής: Ομάδες πρόσβασης, Περιοχές και
Πόρτες.

1. Κάντε κλικ στοΔικαιώματα πρόσβασης.

Εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε ομάδες πρόσβασης:
1. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη της καρτέλας Ομάδες πρόσβασης.
2. Επιλέξτε μια ομάδα πρόσβασης από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στοOK.
3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε περιοχές:
1. ΣτοΠρόσβαση περιοχών, κάντε κλικ στοΠροσθήκη.
2. Επιλέξτε μια Περιοχή από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στοOK.
3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε πόρτες:
1. ΣτοΠρόσβαση πορτών, κάντε κλικ στοΠροσθήκη.
2. Επιλέξτε μια Πόρτα από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στοOK.
3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Λεπτομέρειες και ρυθμίσεις
Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος για να καθορίσετε τις λεπτομέρειες χρήστη και άλλες ειδικές ρυθμίσεις.
Ανατρέξτε στις παρακάτωπεριγραφές πεδίων για αναλυτικές πληροφορίες.

Πεδίο Περιγραφή

Γλώσσα

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα για αυτόν το χρήστη. Αυτή θα είναι η γλώσσα του
πελάτηWeb του host όταν ο συγκεκριμένος χρήστης συνδεθεί στο σύστημα. Θα είναι
επίσης η γλώσσα που θα εμφανίζεται στην οθόνη του αναγνώστη ARxxS-MF όταν ο
χρήστης αλληλεπιδρά με τον αναγνώστη.

Email Καταχωρίστε τη διεύθυνση email του χρήστη.

Κινητό
τηλέφωνο Καταχωρίστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του χρήστη.

Προσαρμοσμένο
πεδίο 1, 2, 3 & 4

Τα εν λόγωπροσαρμοσμένα πεδία ορίζονται από το χειριστή. Για να ορίσετε αυτά τα
πεδία:

1. μεταβείτε στη σελίδα Επισκόπηση > λίστα Παρακολούθηση > Ρυθμίσεις
συστήματος > Προσαρμοσμένα πεδία.

2. Καθορίστε τα τέσσερα πεδία Ετικέτα προσαρμοσμένου πεδίου με ετικέτες της
επιλογής σας. για παράδειγμα, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, αριθμός
διαβατηρίου.

Ανενεργός
χρήστης Αν τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η κατάσταση χρήστη αλλάζει σε Ανενεργός.

Ημερομηνία
έναρξης

Επιλέξτε μια ημερομηνία για να ξεκινά η Έγκυρη κατάσταση του χρήστη στο σύστημα.
Σημείωση: Το πεδίο αυτό δεν εμφανίζεται αν ο ρόλος του χρήστη είναι Διαχειριστής
συστήματος.

Μέχρι νεωτέρας Τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δοθεί στο χρήστη η Έγκυρη κατάσταση για
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Πεδίο Περιγραφή

ειδοποίησης ακαθόριστη περίοδο. Σημείωση: Το πεδίο αυτό δεν εμφανίζεται αν ο ρόλος του χρήστη
είναι Διαχειριστής συστήματος.

Ημερομηνία
λήξης

Επιλέξτε μια ημερομηνία για να ορίσετε πότε λήγει η έγκυρη κατάσταση του χρήστη. Από
την επιλεγμένη ημερομηνία και μετά, η κατάσταση του χρήστη θα γίνεταιΜη έγκυρη.
Σημείωση: Το πεδίο αυτό δεν εμφανίζεται αν ο ρόλος του χρήστη είναι Διαχειριστής
συστήματος.

Προσβασιμότητα

Αν τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, σημαίνει ότι όταν ο χρήστης τοποθετήσει την
κάρτα του σε κάποιον αναγνώστη, η πόρτα θα ξεκλειδώσει για την περίοδο Χρονικό
όριο επανακλειδώματος προσβασιμότητας παρά για την κανονική περίοδο Χρονικό
όριο επανακλειδώματος , επιτρέποντας ευκολότερη πρόσβαση.
Βρείτε το πεδίοΧρονικό όριο επανακλειδώματος προσβασιμότηταςως εξής:

1. Πλαίσιο εμφάνισηςΕπισκόπηση > Λίστα πρόσβασης > Λειτουργία Πόρτες >
Λεπτομέρειες πόρτας.

Εξαίρεση
antipassback

Αν τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, ο χρήστης αποκλείεται από τις περιοχές
Antipassback του συστήματος.

Εκτύπωση καρτών
Ρυθμίστε τα πεδία σε αυτό το τμήμα για να μπορείτε να εκτυπώνετε κάρτες χρηστών. Ανατρέξτε στις παρακάτω
περιγραφές πεδίων για αναλυτικές πληροφορίες.

Πεδίο Περιγραφή

Αναπτυσσόμενη
λίστα Πρότυπο
εκτύπωσης καρτών

Επιλέξτε ένα Πρότυπο κάρτας για εκτύπωση.

Μπροστινή πλευρά Εμφανίζει την μπροστινή πλευρά του επιλεγμένου προτύπου κάρτας.

Πίσω πλευρά Εμφανίζει την πίσωπλευρά του επιλεγμένου προτύπου κάρτας.

Εκτύπωση
κάρτας...

Αν κάνετε κλικ, εμφανίζεται το παράθυροΠροεπισκόπηση εκτύπωσης. Το
παράθυρο αυτό δείχνει κάρτες που είναι ρυθμισμένες για το συγκεκριμένο χρήστη και
μια προεπισκόπηση εκτύπωσης για την κάθε μία.
Κάντε κλικ στοΕκτύπωση... για να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο της επιλεγμένης
κάρτας.
Η επιλογήΆκυρο ματαιώνει την εκτύπωση.

Εκτύπωση
απόδειξης..

Η επιλογή αυτή εκτυπώνει μια απόδειξη για τις εκτυπωμένες κάρτες.
Κάντε κλικ για να εμφανιστεί μια προεπισκόπηση για την Εκτύπωση απόδειξης.
Επιλέξτε τις κάρτες που χρειάζονται απόδειξη και κάντε κλικ στοΕκτύπωση.

3.1.1.2 Εκχώρηση καρτών
Σε έναν χρήστη μπορούν να είναι εκχωρημένες περισσότερες από μία κάρτες.
Αυτές μπορούν να εκχωρηθούν μη αυτόματα ή με τη χρήση ενός καρταναγνώστη.
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Μη αυτόματη εκχώρηση καρτών

1. Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία Όνομα χρήστη είναι ρυθμισμένα.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Μια νέα γραμμή προστίθεται στο διπλανό πίνακα.
3. Κάντε κλικ στο πεδίοΑριθμός κάρτας της νέας γραμμής.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό κάρτας.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εκχώρηση καρτών με τη χρήση καρταναγνώστη

Προϋπόθεση για την εκχώρηση καρτών σε χρήστες με τη χρήση καρταναγνώστη αποτελεί να βεβαιωθείτε ότι η
Λειτουργία πρόσβασης του αναγνώστη είναι ρυθμισμένη στη Λειτουργία καρταναγνώστη. Ανατρέξτε στο τμήμα
Υλικό.

1. Κάντε κλικ στοΕπισκόπηση > λίστα Λειτουργίες > τμήμα Πρόσβαση > Χρήστες.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείοΧρήστες. Εμφανίζεται η σελίδα ρύθμισης παραμέτρων Χρήστες.
3. Επιλέξτε έναν υφιστάμενο χρήστη από τη λίστα ονομάτων στα αριστερά ή κάντε κλικ στο κουμπί

Δημιουργία για να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη.
Εμφανίζεται η σελίδα ρύθμισης παραμέτρων Χρήστης.

4. Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία Όνομα χρήστη είναι ρυθμισμένα.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Μια νέα γραμμή προστίθεται στο διπλανό πίνακα.
6. Κάντε κλικ στο πεδίοΑριθμός κάρτας της νέας γραμμής.
7. Τοποθετήστε την κάρτα στον καρταναγνώστη για να συμπληρωθεί το πεδίοΑριθμός κάρτας.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
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3.1.2 Περιοχές
Μια Περιοχή είναι ένας χώρος η πρόσβαση στον οποίο ελέγχεται από τουλάχιστον μία Πόρτα και από έναν
Αναγνώστη εισόδου.

l Στο σύστημα υπάρχει μια προεπιλεγμένη περιοχή με το όνομα Εξωτερικός χώρος, που αναφέρεται στην
περιοχή χωρίς προστασία εκτός του κτιρίου σας. Η περιοχή αυτήπρέπει να καθορίζεται μη αυτόματα κατά
την εγκατάσταση του συστήματος.

l Σε όλους τους χρήστες του συστήματος θα χορηγούνται αυτομάτως δικαιώματα πρόσβασης στη γενική
εξωτερική περιοχή.

l Οι περιοχές μπορούν να ενωθούν μαζί και να έχουν κοινές πόρτες.
l Μία ή περισσότερεςΥπο-περιοχές μπορούν να υπάρχουν σε μια Κύρια περιοχή1.
l Όταν σε κάποιον χρήστη χορηγηθούν δικαιώματα πρόσβασης σε μια περιοχή, ο χρήστης έχει πρόσβαση

σε όλους τους αναγνώστες εισόδου της.
l Σε κάποιον χρήστη πρέπει να χορηγούνται δικαιώματα πρόσβασης σε κύριες περιοχές και υπο-περιοχές

ξεχωριστά.

Σημείωση: Οι περιοχές μπορούν να δημιουργηθούν στην προβολή Χωροταξική επισκόπηση μόνο .
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή Περιοχή για τις εξής λειτουργίες:

l Για να βλέπετε λεπτομέρειες υφιστάμενων περιοχών.
l Για να εκτελείτε μη αυτόματες εντολές σε υφιστάμενες περιοχές.

Περιγραφή πλαισίων

Πλαίσια και κουμπιά Περιγραφή

Κύρια λίστα
Πλαίσιο τέρμα αριστερά σε αυτήν την προβολή, όπου
απεικονίζεται η λίστα ονομάτων των αποθηκευμένων περιοχών.

Εξαίρεση Εξαιρεί όλους τους χρήστες από τις περιοχές Antipassback.

Χειροκίνητες εντολές Εκτελεί Χειροκίνητες εντολές σε επιλεγμένες περιοχές.

Προβολή λεπτομερειών υφιστάμενων περιοχών.
1. Κάντε κλικ για να επιλέξετε Περιοχή στοΚύριο πλαίσιο.

Οι λεπτομέρειες της περιοχής εμφανίζονται στο διπλανό πλαίσιο, όπως παρατίθεται πιο κάτω:

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα Όνομα τηςΠεριοχής όπως ρυθμίστηκε στην προβολή Χωροταξική επισκόπηση.

Περιγραφή Περιγραφή τηςΠεριοχής όπως ρυθμίστηκε στην προβολήΧωροταξική επισκόπηση.

Αναγνώστες
εισόδου

Οι Πόρτες και Αναγνώστες που ρυθμίστηκαν σε αυτήν την περιοχή, όπως ρυθμίστηκαν
στην προβολήΧωροταξική επισκόπηση.

Ρύθμιση παραμέτρων γενικής εξωτερικής περιοχής

1Είναι μια περιοχή που περικλείει μια λεγόμενη υπο-περιοχή. Η υπο-περιοχή είναι μια περιοχή εντός της κύριας
περιοχής. Βλέπε και Υπο-περιοχή.
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Στο σύστημα υπάρχει μια προεπιλεγμένη περιοχή με το όνομα Εξωτερικός χώρος, και αναφέρεται στην περιοχή
χωρίς προστασία εκτός του κτιρίου σας.
Οι αναγνώστες εισόδου τηςΕξωτερικός χώρος περιοχής θα ρυθμιστούν αυτόματα στην προβολήΧωροταξική
επισκόπηση κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των παραμέτρων της περιοχής.

Σχετικά θέματα
l Δημιουργία περιοχής

3.1.3 Πόρτες
Μια Πόρτα είναι μια συσκευή εισόδου που ελέγχεται με φυσικό τρόπο, και επιτρέπει ή απορρίπτει την πρόσβαση
σε διάφορες περιοχές.

Στον έλεγχο πρόσβασης, μια πόρτα μπορεί να αναπαριστά όχι μόνο μια κοινή πόρτα, αλλά και μια αυλόπορτα,
μια πύλη, ένα φράχτη και ούτω καθεξής. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πόρτα από την προβολή Υλικό ή από
την προβολή Πόρτα. Ανατρέξτε στα παρακάτω τμήματα για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικά θέματα
l Δημιουργία πορτών στην προβολή Πόρτα
l Δημιουργία πορτών στην προβολή Υλικό
l Τροποποίηση παραμέτρων πόρτας
l Εφαρμογή Προτύπου πόρτας σε πόρτα

3.1.3.1 Δημιουργία πορτών
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Πόρτες2. Εμφανίζεται η προβολήΠόρτα.
2. Κάντε κλικ στο Δημιουργία3 για να εμφανιστούν τα πεδία ρύθμισης παραμέτρων πόρτας και τα πλαίσια

εμφάνισης.
3. Συνεχίστε για να ρυθμίσετε τα τμήματα που εμφανίζονται.

Λεπτομέρειες παρέχονται πιο κάτω.

Περιγραφή πλαισίων και γραμμής εργαλείων

Πλαίσια και κουμπιά Περιγραφή

Κύρια λίστα Αριστερό πλαίσιο σε αυτήν την προβολή, απεικονίζει
μια κύρια λίστα με τα ονόματα των πορτών και των
Access Points.

Κύριο πλαίσιο Εμφανίζει διάφορα πεδία ρύθμισης παραμέτρων
πόρτας.

Δημιουργία Δημιουργεί μια νέα πόρτα.

Διαγραφή Διαγράφει ένα επιλεγμένο στοιχείο.

Αποθήκευση Αποθηκεύει την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων
πόρτας.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Πλαίσια και κουμπιά Περιγραφή

Άκυρο Ακυρώνει τις αλλαγές από την τελευταία αποθήκευση

Χειροκίνητες εντολές Εκτελεί μη αυτόματη εντολή σε επιλεγμένη πόρτα
Είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω εντολών:

l Να επιτρέπεται η πρόσβαση - Ξεκλειδώνει
την πόρτα για το χρήστη. Ισοδυναμεί με την
τοποθέτηση έγκυρης κάρτας.

l Άνοιγμα -Αλλάζει την τρέχουσα κατάσταση της
πόρτας σε ανοικτή.

l Μπλοκάρισμα -Αλλάζει την τρέχουσα
κατάσταση της πόρτας σε μπλοκαρισμένη.

l Ασφάλιση -Αλλάζει την τρέχουσα κατάσταση
της πόρτας σε ασφαλισμένη.

l Απασφάλιση -Αλλάζει την τρέχουσα
κατάσταση της πόρτας σε απασφαλισμένη.

l Άκυρο - Ακυρώνει την εκτέλεση της
προηγούμενης μη αυτόματης εντολής.

Οι παράμετροι που ακολουθούν ισχύουν για τις μη
αυτόματες εντολέςΆνοιγμα, Μπλοκάρισμα,
Ασφάλιση και Απασφάλιση .

l Μέχρι την επόμενη αλλαγή
χρονοδιαγράμματος -Η εκτέλεση μη
αυτόματης εντολής παραμένει σε ισχύ μέχρι την
επόμενη αλλαγή χρονοδιαγράμματος.

l Μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης -Η εκτέλεση
μη αυτόματης εντολής παραμένει σε ισχύ μέχρι
την ακύρωση της μη αυτόματης εντολής.

l Διάρκεια (σε λεπτά):Διάρκεια ισχύος της μη
αυτόματης εντολής.

Τροποποίηση Η Τροποποίηση εμφανίζει έναν οδηγό που σας
επιτρέπει να πραγματοποιείτε αλλαγές σε επιλεγμένη
πόρτα.

Αναγνώριση

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Αναγνώριση1.
2. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος και κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα Καταχωρίστε ένα σχετικόΌνομα για την
πόρτα.

Περιγραφή Συνοπτικήπεριγραφή της πόρτας, που
παρέχει σχετικές λεπτομέρειες.

Πρότυπο
φωτισμού

Εμφανίζει το πρότυπο που είναι ενεργό τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή για αυτήν

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Πεδίο Περιγραφή

αναγνώστη την πόρτα

Πρότυπο
πόρτας

Επιλέξτε ένα Πρότυπο πόρτας με
προκαθορισμένες παραμέτρους που θα
εφαρμοστούν στην επιλεγμένη πόρτα.
Όταν η πόρτα χρησιμοποιεί ένα πρότυπο,
οι τροποποιήσεις της πόρτας πρέπει να
γίνουν από τις Μετατροπές πόρτας ή
από το Πρότυπο πόρτας.

Δημιουργία
προτύπου
πόρτας

Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα νέο
Πρότυπο πόρτας από την τρέχουσα
ρύθμιση παραμέτρων πόρτας.

Προεπιλεγμένες λειτουργίες ασφαλείας

Προεπιλεγμένες
λειτουργίες
πόρτας

Περιγραφή

Ανοικτή Η πόρτα είναι τελείως ανοικτή με τη βοήθεια μηχανισμού
συγκράτησης πόρτας.

Απασφαλισμένη Η πόρτα είναι ξεκλείδωτη και μπορεί να ανοίξει.

Ασφαλισμένη Η πόρτα είναι κλειδωμένη και μπορεί να ξεκλειδώσει μόνο
με έγκυρη κάρτα.

Μπλοκαρισμένη Η πόρτα είναι κλειδωμένη και η πρόσβαση χρηστών
απενεργοποιημένη.

Περιγραφή πεδίων Προεπιλεγμένες λειτουργίες αναγνώστη

Προεπιλεγμένες λειτουργίες αναγνώστη
και επιλογές Περιγραφή

Αναγνώστης Το λογικό όνομα του
αναγνώστη

Λειτουργία

Κάρτα και PIN

Η πόρτα μπορεί να
ξεκλειδώσει όταν
χρησιμοποιηθεί Κάρτα και
PIN.

Κάρτα
Η πόρτα μπορεί να
ξεκλειδώσει όταν
χρησιμοποιηθεί Μόνο κάρτα.

Προσωπικός Οι πόρτες μπορούν να
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Προεπιλεγμένες λειτουργίες αναγνώστη
και επιλογές Περιγραφή

κωδικός
ξεκλειδώσουν με Προσωπικό
κωδικό. Η εν λόγω λειτουργία
δέχεται και Κάρτα.

Κωδικός ομάδας

Η πόρτα μπορεί να
ξεκλειδώσει με Κωδικό
ομάδας. Η εν λόγω λειτουργία
δέχεται και Κάρτα ή
Προσωπικό κωδικό.

Απενεργοποιημένο Οαναγνώστης είναι
απενεργοποιημένος.

Περιγραφή πεδίων Άλλες προεπιλεγμένες λειτουργίες
Τα σημεία αυτού του πίνακα είναι ένα μείγμα των σημείων Εισόδου και Εξόδου που έχουν οριστεί σε λογική
πόρτα, όπωςΚουμπιά εξόδου, Κλειδαριές πόρτας, Επαφές πόρτας, Ηλεκτροπείροι και ούτω καθεξής.

Προεπιλεγμένες λειτουργίες και επιλογές Περιγραφή

Σημείο Όνομα του σημείου
εισόδου/εξόδου.

Λειτουργία
Ενεργοποιημένο Το σημείο είναι

ενεργοποιημένο.

Απενεργοποιημένο Το σημείο είναι
απενεργοποιημένο.

Λειτουργίες ασφαλείας
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΛειτουργίες ασφαλείας.
2. Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα για τηΛειτουργία ασφαλείας σε αυτό το τμήμα, για συγκεκριμένες ημέρες.
3. Επιλέξτε μια Προγραμματισμένη λειτουργία πόρτας.

Προγραμματισμένη
λειτουργία πόρτας Περιγραφή

Ανοικτή Η πόρτα είναι τελείως ανοικτή με τη βοήθεια
μηχανισμού συγκράτησης πόρτας.

Απασφαλισμένη Η πόρτα είναι ξεκλείδωτη και μπορεί να ανοίξει.

Ασφαλισμένη Η πόρτα είναι κλειδωμένη και μπορεί να
ξεκλειδώσει μόνο με έγκυρη κάρτα.

Μπλοκαρισμένη Η πόρτα είναι κλειδωμένη και η πρόσβαση
χρηστών απενεργοποιημένη.

4. Ρυθμίστε τα τμήματα Προγραμματισμένες λειτουργίες αναγνώστη και Άλλες προγραμματισμένες
λειτουργίες με τον τρόπο που επεξηγείται στον παρακάτωπίνακα.
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Περιγραφή πεδίων Προγραμματισμένες λειτουργίες αναγνώστη

Πεδίο Περιγραφή

Αναγνώστης Το λογικό όνομα του
Αναγνώστη.

Λειτουργία

Κάρτα και PIN

Η πόρτα μπορεί να
ξεκλειδώσει όταν
χρησιμοποιηθεί Κάρτα
και PIN.

Κάρτα

Η πόρτα μπορεί να
ξεκλειδώσει όταν
χρησιμοποιηθεί Μόνο
κάρτα.

Προσωπικός
κωδικός

Οι πόρτες μπορούν να
ξεκλειδώσουν με
Προσωπικό κωδικό. Η
εν λόγω λειτουργία
δέχεται και Κάρτα.

Κωδικός ομάδας

Η πόρτα μπορεί να
ξεκλειδώσει με Κωδικό
ομάδας. Η εν λόγω
λειτουργία δέχεται και
Κάρτα ή Προσωπικό
κωδικό.

Απενεργοποιημέν
ο

Οαναγνώστης είναι
απενεργοποιημένος.

Περιγραφή πεδίων Άλλες προγραμματισμένες λειτουργίες
Τα σημεία αυτού του πίνακα είναι ένα μείγμα των σημείων Εισόδου και Εξόδου που έχουν οριστεί σε λογική
πόρτα, όπωςΚουμπιά εξόδου, Κλειδαριές πόρτας, Επαφές πόρτας, Ηλεκτροπείροι και ούτω καθεξής.

Πεδίο Περιγραφή

Σημείο Όνομα του σημείου εισόδου/εξόδου.

Λειτουργία
Ενεργοποιημένο Το σημείο είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποιημένο Το σημείο είναι απενεργοποιημένο.

Προγραμματισμένες εξαιρέσεις

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα ΤοΌνομα της εξαίρεσης.

Λειτουργίες
ασφαλείας Λειτουργίες ασφαλείας
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Πεδίο Περιγραφή

Πεδίο Περιγραφή

Καμία αλλαγή στη
λειτουργία ασφαλείας

Η λειτουργία ασφαλείας
παραμένει όπως ορίστηκε από
την τρέχουσα προεπιλογή και
το χρονοδιάγραμμα πόρτας,
για το λόγο αυτόν καμία αλλαγή
στην προγραμματισμένη
εξαίρεση δεν επηρεάζει τη
λειτουργία ασφαλείας.

Τυπική λειτουργία
εξαίρεσης

Η ασφάλεια αυξάνει αυτόματα
τις ημέρες και τις ώρες της
προγραμματισμένης εξαίρεσης,
όπως ορίζεται στον παρακάτω
πίνακα.

Προσαρμοσμένη
λειτουργία ασφαλείας

Η λειτουργία πόρτας ή
αναγνώστη μπορεί να οριστεί
αποκλειστικά για τις περιόδους
εξαίρεσης ημερομηνίας και
ώρας.

Η Τυπική λειτουργία εξαίρεσης εφαρμόζεται:
• Την πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην πόρτα και
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής από το χειριστή και
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε αυτόματης αλλαγής, για παράδειγμα μέσω του
χρονοδιαγράμματος

Οπίνακας που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η
Τυπική λειτουργία εξαίρεσης σε σχέση με τη Λειτουργία πόρτας όταν
χρησιμοποιείται μια προγραμματισμένη εξαίρεση:

Τρέχουσα λειτουργία
πόρτας Τυπική λειτουργία εξαίρεσης

Λειτουργία ασφαλείας πόρτας

Μπλοκαρισμένη Μπλοκαρισμένη

Ασφαλισμένη Ασφαλισμένη

Απασφαλισμένη Ασφαλισμένη

Ανοικτή Ασφαλισμένη

Λειτουργία αναγνώστη

Κάρτα και PIN Κάρτα και PIN
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Πεδίο Περιγραφή

Τρέχουσα λειτουργία
πόρτας Τυπική λειτουργία εξαίρεσης

Κάρτα Κάρτα

Προσωπικός κωδικός Κάρτα

Κωδικός ομάδας Κάρτα

Απενεργοποιημένη Απενεργοποιημένη

Άλλες λειτουργίες (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Κουμπί εξόδου Καμία αλλαγή

Κλειδαριά πόρτας Καμία αλλαγή

Επαφή πόρτας Καμία αλλαγή

Τοπικές εξαιρέσεις

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Τοπικές εξαιρέσεις.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια γραμμή τοπικής εξαίρεσης.
3. Ρυθμίστε τα πεδία όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις περιγραφές πεδίων στο

τέλος αυτού του τμήματος.
4. Για να διαγράψετε μια τοπική εξαίρεση, επιλέξτε την και κάντε κλικ στοΚατάργηση.
5. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου
εξαίρεσης.

Ημερομηνία λήξης Ημερομηνία λήξης της περιόδου
εξαίρεσης.

Ώρα έναρξης Ώρα έναρξης της περιόδου εξαίρεσης.

Ώρα λήξης Ώρα λήξης της περιόδου εξαίρεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια Τοπική εξαίρεση είναι ενεργή από την Ημερομηνία/ώρα έναρξης μέχρι την
Ημερομηνία/ώρα λήξης συμπεριλαμβανομένων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι η τοπική εξαίρεση ξεκινά την
καθορισμένηώρα έναρξης και λήγει την καθορισμένηώρα λήξης. Αυτό επιτρέπει τη διαδοχική διευθέτηση των
περιόδων τοπικών εξαιρέσεων χωρίς να υπάρχει αλληλεπικάλυψη. Δείτε ένα παράδειγμα παρακάτω:
Ημερομηνία έναρξης Ώρα έναρξης Ημερομηνία λήξης Ώρα λήξης Σχόλιο
25/06/2014 11:00 πμ 25/06/2014 11:00 πμ Ξεκινά στις 11:00:00, λήγει στις 11:00:59
25/06/2014 11:01 πμ 25/06/2014 11:59 πμ Ξεκινά στις 11:01:00, λήγει στις 11:59:59

l Μπορούν να οριστούν πολλές περίοδοι εξαιρέσεων, που δεν πρέπει όμως να αλληλοεπικαλύπτονται.
l Για κάθε επιλεγμένη περίοδο εξαίρεσης ο χρήστης μπορεί να ορίσει να εφαρμοστεί ένα σετ λειτουργιών

ασφαλείας στη διάρκεια αυτής της περιόδου ασφαλείας.
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Λεπτομέρειες

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΛεπτομέρειες.
2. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος και κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Χρόνος ξεκλειδώματος (s)

Καθορίστε τη χρονική διάρκεια (σε
δευτερόλεπτα) που θα πρέπει να
παραμένει ξεκλείδωτη η
συγκεκριμένη πόρτα, πριν κλειδώσει
ξανά ύστερα από έγκυρη είσοδο.

Χρόνος ανοίγματος (s)

Η εν λόγω χρονική διάρκεια (σε
δευτερόλεπτα) ακολουθεί τοΧρόνο
ξεκλειδώματος (s), στο τέλος της
οποίας θα πρέπει να κλείνει το
πλαίσιο της πόρτας. Μετά την
παρέλευση αυτής της χρονικής
διάρκειας, ο πελάτης Aliro
καταγράφει στο Αρχείο
καταγραφής συμβάντων ότι η
πόρτα συγκρατήθηκε για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρόνος προειδοποίησης
συγκράτησης πόρτας (s)

Η εν λόγω χρονική διάρκεια (σε
δευτερόλεπτα) ακολουθεί τοΧρόνο
ξεκλειδώματος (s) και το Χρόνο
ανοίγματος (s). Ύστερα από αυτήν
τη συνολική χρονική διάρκεια,
αποστέλλεται από τη συσκευή υλικού
ένας συναγερμός τύπουΗ πόρτα
συγκρατήθηκε, και το συμβάν αυτό
αναφέρεται στο Αρχείο
καταγραφής συμβάντων.

Χρόνος ξεκλειδώματος για
ΑΜΕΑ (s)

Η εν λόγω χρονική διάρκεια (σε
δευτερόλεπτα) είναι παρόμοια με το
Χρόνο ξεκλειδώματος (s), αλλά
αφορά ειδικά σε χρήστεςΑΜΕΑ.

Εν αναμονή ξεκλειδώματος
μετά την πρώτη έγκυρη
πρόσβαση

Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, η
πόρτα θα ξεκλειδώνει στο πλαίσιο
του Χρονοδιαγράμματος
πρόσβασης μόνο μετά την πρώτη
έγκυρη εφαρμογή κάρτας.

Απενεργοποίηση μη
αυτόματων εντολών

Η επιλογή αυτή παρέχει τη
δυνατότητα
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της
εκτέλεσηςΜη αυτόματων εντολών
για την πόρτα. Οι μη αυτόματες
εντολές είναι από προεπιλογή
απενεργοποιημένες για την πόρτα.
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Αναγνώστες

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΑναγνώστες.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί ένας νέος αναγνώστης για αυτήν την πόρτα στον πίνακα. Αν

θέλετε να διαγράψετε μια γραμμή αναγνώστη, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος και κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Αντιστοίχιση αναγνώστη
προτύπου πόρτας

Επιλέξτε κατάλληλο
αναγνώστη.
Σημείωση: Το πεδίο αυτό
παραθέτει όλους τους
αναγνώστες που είναι
διαθέσιμοι στο επιλεγμένο
Πρότυπο πόρτας.

Όνομα
Όνομα του αναγνώστη που
είναι ρυθμισμένο σε αυτήν τη
γραμμή.

Ενεργοποίηση αυτόματου
μηχανισμού συγκράτησης
πόρτας

Ρυθμίζει τον αναγνώστη να
ενεργοποιεί τον Αυτόματο
μηχανισμό συγκράτησης
πόρτας.

Πρότυπο φωτισμού
αναγνώστη

Ορίζει τυχόν ειδική
συμπεριφορά φωτισμού για
τον αναγνώστη

Επαφές πόρτας

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΕπαφές πόρτας.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια νέα είσοδος επαφής πόρτας στον πίνακα. Αν θέλετε να

διαγράψετε μια είσοδο επαφής πόρτας, κάντε κλικ στοΚατάργηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος και κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Αντιστοίχιση επαφής
προτύπου πόρτας

Επιλέξτε κατάλληλη
Επαφή πόρτας.
Σημείωση: Το πεδίο αυτό
παραθέτει όλες τις Επαφές
πόρτας που είναι
διαθέσιμες στο επιλεγμένο
Πρότυπο πόρτας

Όνομα Όνομα της επαφής πόρτας.
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Κουμπιά εξόδου

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΚουμπιά εξόδου.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια είσοδος κουμπιού εξόδου στον πίνακα. Αν θέλετε να

διαγράψετε μια είσοδο κουμπιού εξόδου, κάντε κλικ στοΚατάργηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος και κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Αντιστοίχιση κουμπιού
εξόδου προτύπου πόρτας

Επιλέξτε κατάλληλο
Κουμπί εξόδου.

Σημείωση: Το πεδίο αυτό
παραθέτει όλα τα κουμπιά
εξόδου που είναι διαθέσιμα
στο επιλεγμένο Πρότυπο
πόρτας

Όνομα Όνομα του κουμπιού
εξόδου.

Ενεργοποίηση μηχανισμού
συγκράτησης πόρτας

Ρυθμίζει αυτό το κουμπί να
ενεργοποιεί το Μηχανισμό
συγκράτησης πόρτας και
να ανοίγει την πόρτα όταν
πατιέται το κουμπί εξόδου.

Χρονικό όριο
προσβασιμότητας χρήσης

Η χρονική διάρκεια (σε
δευτερόλεπτα) επιτρέπει
στην πόρτα να ξεκλειδώνει
για το Χρόνο
ξεκλειδώματος για ΑΜΕΑ1.

Ξεκλείδωμα υψηλής
προτεραιότητας

Ρυθμίζει αυτό το κουμπί
εξόδου στο σημείο εισόδου
που έχει οριστεί για τη
λειτουργία Ξεκλείδωμα
υψηλής προτεραιότητας1.

Κλειδαριές
Η ενότητα αυτή ρυθμίζει τόσο τιςΚλειδαριές πόρτας όσο και τουςΗλεκτροπείρους.

Κλειδαριές πόρτας
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΚλειδαριές.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια έξοδος κλειδαριάς πόρτας στον πίνακα. Αν θέλετε να

διαγράψετε μια έξοδο κλειδαριάς πόρτας, κάντε κλικ στοΚατάργηση.

1Η εν λόγω χρονική διάρκεια (σε δευτερόλεπτα) είναι παρόμοια με το Χρόνο ξεκλειδώματος (s), αλλά αφορά
ειδικά σε χρήστες ΑΜΕΑ.
1Η ρυθμισμένη είσοδος έχει οριστεί ως Κουμπί εξόδου με αυτόματο μηχανισμό συγκράτησης πόρτας και έχει
ξεχωριστό χρόνο ξεκλειδώματος. Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει την είσοδοως είσοδο ξεκλειδώματος/κλειδώματος
έκτακτης ανάγκης χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης, τις Λειτουργίες αναγνωστών
κ.τ.λ.
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3. Ρυθμίστε τα πεδία Κλειδαριές πόρτας όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
περιγραφή των πεδίων πιο κάτω.

4. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Περιγραφή πεδίων Κλειδαριές πόρτας

Πεδία και επιλογές Επιλογές και περιγραφή

Αντιστοίχιση κλειδαριάς
προτύπου πόρτας

Επιλέξτε κατάλληληΚλειδαριά πόρτας.

Σημείωση: Το πεδίο αυτό παραθέτει όλες τις Κλειδαριές πόρτας που
είναι διαθέσιμες στο επιλεγμένο Πρότυπο πόρτας

Όνομα Όνομα της κλειδαριάς πόρτας

Επανακλείδωμα

Επιλογές και περιγραφές

Με το άνοιγμα της
πόρτας

Μετά το ξεκλείδωμα, κλειδώνει ξανά όταν
ανοίξει η πόρτα. Είναι δυνατόν να ρυθμιστεί
μια καθυστέρηση μετά το άνοιγμα της πόρτας.

Με το κλείσιμο της
πόρτας

Μετά το ξεκλείδωμα, κλειδώνει ξανά μόνο
όταν κλείσει η πόρτα.

Παλμός
Αποστέλλεται παλμός στο ρελέ για
ξεκλείδωμα. Η εξωτερική κλειδαριά θα
κλειδώσει αυτόματα χωρίς να εμπλακεί το AP.

Επανακλείδωμα ύστερα από
χρόνο ανοίγματος (ms)

Για τοΜε το άνοιγμα της πόρτας, πρόκειται για την καθυστέρηση
επανακλειδώματος μετά το άνοιγμα της πόρτας.
Για το Παλμός, είναι ο χρόνος παλμού.

Ηλεκτροπείροι
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΚλειδαριές.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια γραμμή ηλεκτροπείρου στον πίνακα. Αν θέλετε να

διαγράψετε μια γραμμή, κάντε κλικ στοΚατάργηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία Ηλεκτροπείροι όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην

περιγραφή των πεδίων πιο κάτω.
4. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Περιγραφή πεδίων Ηλεκτροπείροι

Πεδίο Περιγραφή

Αντιστοίχιση ηλεκτροπείρου
προτύπου πόρτας

Επιλέξτε κατάλληλοΗλεκτροπείρο.

Σημείωση: Το πεδίο αυτό παραθέτει όλους τουςΗλεκτροπείρους που είναι
διαθέσιμοι στο επιλεγμένο Πρότυπο πόρτας

Όνομα Όνομα του ηλεκτροπείρου.

Μηχανισμός συγκράτησης πόρτας

34

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 2015-09-17



3 Λειτουργίες

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΜηχανισμός συγκράτησης πόρτας.
2. Ρυθμίστε τα πεδία όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην περιγραφή των πεδίων

πιο κάτω.
3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Ρύθμιση παραμέτρων μηχανισμού
συγκράτησης πόρτας

Τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους
ενός μηχανισμού συγκράτησης πόρτας.

Όνομα Όνομα τουΜηχανισμού συγκράτησης πόρτας.

Ενέργεια ανοίγματος

Επιλογές και περιγραφές

Καμία Καμία ενέργεια.

Ενεργοποίηση
Ενεργοποίηση του ρελέ ή της εξόδου για
ξεκλείδωμα του Μηχανισμού
συγκράτησης πόρτας.

Απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση του ρελέ ή της εξόδου
για ξεκλείδωμα τουΜηχανισμού
συγκράτησης πόρτας.

Παλμός

Παλμός προς το ρελέ ή την έξοδο
(ενεργοποίηση και μετά
απενεργοποίηση) για ξεκλείδωμα του
Μηχανισμού συγκράτησης πόρτας.

Ανάστροφος παλμός

Παλμός προς το ρελέ ή την έξοδο με
ανάστροφο τρόπο (απενεργοποίηση
και μετά ενεργοποίηση) για ξεκλείδωμα
του Μηχανισμού συγκράτησης
πόρτας

Χρόνος παλμού ανοίγματος (ms) Για το Παλμός ή το Ανάστροφος παλμός, είναι ο χρόνος παλμού.

Χρονοκαθυστέρηση ανοίγματος
(ms)

Ο χρόνος που χρειάζεται για να ξεκλειδώσει ο μηχανισμός
συγκράτησης πόρτας.

Ενέργεια κλεισίματος

Επιλογές και περιγραφές

Καμία Καμία ενέργεια.

Ενεργοποίηση
Ενεργοποίηση του ρελέ ή της εξόδου για
κλείδωμα τουΜηχανισμού
συγκράτησης πόρτας.
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Πεδίο Περιγραφή

Απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση του ρελέ ή της εξόδου
για κλείδωμα του Μηχανισμού
συγκράτησης πόρτας

Παλμός

Παλμός προς το ρελέ ή την έξοδο
(ενεργοποίηση και μετά
απενεργοποίηση) για κλείδωμα του
Μηχανισμού συγκράτησης πόρτας.

Ανάστροφος παλμός

Παλμός προς το ρελέ ή την έξοδο με
ανάστροφο τρόπο (απενεργοποίηση
και μετά ενεργοποίηση) για κλείδωμα
τουΜηχανισμού συγκράτησης
πόρτας.

Χρόνος παλμού κλεισίματος (ms) Για τοΠαλμός ή το Ανάστροφος παλμός, είναι ο χρόνος παλμού.

Χρονοκαθυστέρηση κλεισίματος
(ms)

Είναι ο αναμενόμενος χρόνος που κάνει να κλείσει ο μηχανισμός
συγκράτησης πόρτας.

Antipassback

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςAntipassback.
2. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις

περιγραφές των πεδίων πιο κάτω.
3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδία και επιλογές Περιγραφή

Τύπος
antipassback

Απενεργοποιημένο Δεν ισχύουν κανόνες antipassback, αλλά η θέση του χρήστη
παρακολουθείται ακόμα.

Ήπιο antipassback
Η πρόσβαση επιτρέπεται παρά τους κανόνες antipassback και
παράγεται μόνο μια ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης των
κανόνων.

Μη ήπιο
antipassback

Η πρόσβαση απορρίπτεται, και οι κάρτες όλων των χρηστών
μεταβαίνουν αμέσως στην Ανενεργή κατάσταση. Αν παραβιαστούν οι
κανόνες antipassback, παράγεται μια ειδοποίηση. Ο μόνος τρόπος να
επιστρέψουν οι κάρτες των χρηστών στην Ενεργή κατάσταση είναι να
αλλάξουν οι καταστάσεις τους από τον πελάτη Aliro.

Χρονισμένο
antipassback

Η πρόσβαση απορρίπτεται για τη χρονική διάρκεια που είναι
ρυθμισμένη στο πεδίοΑπόρριψη πρόσβασης για. Όταν
παραβιαστούν οι κανόνες antipassback, παράγεται μια ειδοποίηση.

Απόρριψη πρόσβασης για Χρονική διάρκεια (μετριέται σε ώρες και λεπτά) κατά την οποία δεν
επιτρέπεται η πρόσβαση.
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Πεδία και επιλογές Περιγραφή

Διάρκεια

Η διάρκεια είναι μια χρονική περίοδο, μετά την παρέλευση της οποίας,
οι χρήστες εντός της περιοχής εξαιρούνται αυτόματα από τους κανόνες
antipassback. Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη τόσο μεΉπιο
όσο και με Μη ήπιο antipassback. Αν η διάρκεια ρυθμιστεί στο μηδέν,
η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται.

Αναγνώστες εισόδου
Κάντε κλικ στοΠροσθήκη και ρυθμίστε έναν Αναγνώστη εισόδου για
αυτήν την πόρτα. Για να διαγράψετε αυτόν τον αναγνώστη για αυτήν
την πόρτα, κάντε κλικ στοΚατάργηση.

Αναγνώστες εξόδου
Κάντε κλικ στοΠροσθήκη και ρυθμίστε έναν Αναγνώστη εξόδου για
αυτήν την πόρτα. Για να διαγράψετε αυτόν τον αναγνώστη για αυτήν
την πόρτα, κάντε κλικ στοΚατάργηση.

Εισβολή1

1. Κάντε κλικ στοΕισβολή για να εμφανίσετε αυτό το τμήμα.
2. Τσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος ασφάλειας για να ενεργοποιήσετε τα

πεδία αυτού του τμήματος.
3. Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα για τοΧρονοδιάγραμμα όπλισης σε αυτό το τμήμα, για συγκεκριμένες

ημέρες.
4. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια νέα Εξαίρεση χρονοδιαγράμματος όπλισης.
5. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος με τον τρόπο που περιγράφεται στον παρακάτωπίνακα.
6. Για να διαγράψετε μια Εξαίρεση χρονοδιαγράμματος όπλισης, επιλέξτε την και κάντε κλικ στο

Κατάργηση.

Πεδίο Περιγραφή

Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία έναρξης της περιόδου εξαίρεσης.

Ημερομηνία λήξης Ημερομηνία λήξης της περιόδου εξαίρεσης.

Ώρα έναρξης Ώρα έναρξης της περιόδου εξαίρεσης.

Ώρα λήξης Ώρα λήξης της περιόδου εξαίρεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια Εξαίρεση χρονοδιαγράμματος όπλισης είναι ενεργή από την Ημερομηνία/ώρα έναρξης
μέχρι την Ημερομηνία/ώρα λήξης συμπεριλαμβανομένων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι η εξαίρεση
χρονοδιαγράμματος όπλισης ξεκινά την καθορισμένηώραΈναρξης και λήγει την καθορισμένηώρα Λήξης.
Αυτό επιτρέπει τη διαδοχική διευθέτηση των περιόδων εξαιρέσεων χρονοδιαγράμματος όπλισης χωρίς να
υπάρχει αλληλεπικάλυψη. Δείτε ένα παράδειγμα παρακάτω:
Ημερομηνία έναρξης Ώρα έναρξης Ημερομηνία λήξης Ώρα λήξης Σχόλιο
25/06/2014 11:00 πμ 25/06/2014 11:00 πμ Ξεκινά στις 11:00:00, λήγει στις 11:01:00
25/06/2014 11:01 πμ 25/06/2014 11:59 πμ Ξεκινά στις 11:01:00, λήγει στις 12:00:00

l Μπορούν να οριστούν πολλές περίοδοι εξαιρέσεων, που δεν πρέπει όμως να αλληλοεπικαλύπτονται.
l Για κάθε επιλεγμένη περίοδο εξαίρεσης ο χρήστης μπορεί να ορίσει να εφαρμοστεί ένα σετ λειτουργιών

ασφαλείας στη διάρκεια αυτής της περιόδου ασφαλείας.

1Είναι ο λογικός όρος που καλύπτει τις ενέργειες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ενός συστήματος
ασφάλειας.
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7. Ρυθμίστε τα πεδία Εισβολή όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην περιγραφή
των πεδίων εισβολής πιο κάτω.

8. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση για αποθήκευση των αλλαγών.

Πεδίο Περιγραφή

Εξαίρεση κατάστασης
Συναγερμού Επιλέξτε συμβάν Όπλισης ή Αφόπλισης για την επιλεγμένη Εξαίρεση.

Εξαίρεση καθυστέρησης
αυτόματης επανόπλισης (m)

Ίδια περιγραφή όπως για την Καθυστέρηση αυτόματης επανόπλισης (m),
ισχύει όμως για την επιλεγμένη Εξαίρεση.

Καθυστέρηση αυτόματης
επανόπλισης (m)

Όταν ο χρήστης αφοπλίσει το σύστημα ασφάλειας στο χρονικό διάστημα
που έχει καθοριστεί από αυτόματο Χρονοδιάγραμμα πρόσβασης
όπλισης, το σύστημα θα επιχειρήσει αυτόματη επανόπλιση μετά την
παρέλευση αυτής της καθυστέρησης.

Καθυστέρηση μη αυτόματης
προ-όπλισης (s)

Η καθυστέρηση μη αυτόματης προ-όπλισης εφαρμόζεται όταν γίνει όπλιση
από το χρήστη σε οποιονδήποτε αναγνώστη ή κουμπί όπλισης ή με
οποιαδήποτε απομακρυσμένη ενέργεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα θα περιμένει όσο διαρκεί η καθυστέρηση προ-
όπλισης πριν υποβάλει την αίτηση όπλισης. Κατά τη διάρκεια της
καθυστέρησης προ-όπλισης παρέχεται στους χρήστες μια προειδοποίηση.
Ο χρήστης μπορεί να ματαιώσει την όπλιση τοποθετώντας μια έγκυρη
κάρτα ή πατώντας το κουμπί εξόδου.

Καθυστέρηση αυτόματης προ-
όπλισης (s)

Η καθυστέρηση αυτόματης προ-όπλισης εφαρμόζεται όταν γίνει όπλιση
από χρονοδιάγραμμα πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα θα περιμένει όσο διαρκεί η καθυστέρηση προ-
όπλισης πριν υποβάλει την αίτηση όπλισης. Κατά τη διάρκεια της
καθυστέρησης προ-όπλισης παρέχεται στους χρήστες μια προειδοποίηση.
Ο χρήστης μπορεί να ματαιώσει την όπλιση τοποθετώντας μια έγκυρη
κάρτα ή πατώντας το κουμπί εξόδου.

Πλαίσιο ελέγχου Ξεκλείδωμα
σε περίπτωση αποτυχίας της
αφόπλισης

Σε περίπτωση αποτυχίας της αφόπλισης, για παράδειγμα αν εξακολουθεί
να υπάρχει ανατροφοδότηση κατάστασης συναγερμού μετά τη λήξη του
χρόνου, η ρύθμιση αυτή καθορίζει αν η πόρτα θα ξεκλειδώνει ή αν η πόρτα
θα παραμένει κλειδωμένη, για να μην μπορεί ο χρήστης να εισέλθει στην
οπλισμένη περιοχή και να ενεργοποιηθεί συναγερμός εισβολής. Όταν είναι
τσεκαρισμένο, η πόρτα θα ξεκλειδώσει, ακόμα και αν η περιοχή είναι
ακόμα οπλισμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συναγερμός δεν θα
ελέγχεται από τις ρυθμίσεις του Aliro. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
του εξωτερικού συστήματος ασφάλειας για λεπτομέρειες σχετικά με το
συναγερμό.

Πλαίσιο ελέγχου Εν αναμονή
αφόπλισης μετά την πρώτη
έγκυρη πρόσβαση

Όταν είναι τσεκαρισμένο, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη και οπλισμένη
μέχρι να πραγματοποιηθεί έγκυρη πρόσβαση, ακόμα και αν η λειτουργία
πόρτας/αναγνώστη είναι ρυθμισμένη να πραγματοποιεί ξεκλείδωμα
νωρίτερα.

Κουμπί όπλισης Όνομα του σημείου εισόδου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη
της όπλισης. (προαιρετικό)
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Πεδίο Περιγραφή

Ανατροφοδότηση κατάστασης
συναγερμού

Όνομα της εισόδου που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της
οπλισμένης/αφοπλισμένης κατάστασης του εξωτερικού συστήματος
ασφάλειας. Σε περίπτωση που το σύστημα ασφάλειας πορτών είναι
ρυθμισμένο, η είσοδος Ανατροφοδότηση κατάστασης συναγερμού (ASF)
είναι υποχρεωτική.

Χρονικό όριο

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όπλισης χρησιμοποιείται η έξοδος
όπλισης για να ελέγχει το εξωτερικό σύστημα ασφάλειας, ώστε να οπλίζει
ή να αφοπλίζει την περιοχή και, κατόπιν τούτου, χρησιμοποιείται η είσοδος
ASF για να ανιχνεύει την αλλαγή της κατάστασης εισβολής εντός
καθορισμένου χρονικού ορίου με σκοπό τον προσδιορισμό της
επιτυχημένης ή αποτυχημένης απόπειρας όπλισης / αφόπλισης. Το χρονικό
όριο εκφράζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου δεδομένου ότι ένα
εξωτερικό σύστημα είναι σε θέση να αντιδρά σε λιγότερο από ένα
δευτερόλεπτο.

Διάρκεια κόκκινου LED

Αν ρυθμίσετε τη Διάρκεια κόκκινου LED στο 0, αυτό σημαίνει ότι το
κόκκινο LED θα παραμείνει αναμμένο όσο η είσοδος ASF επισημαίνει
όπλιση. Αν ρυθμίσετε τη Διάρκεια κόκκινου LED στα 1–99 δευτερόλεπτα,
αυτό σημαίνει ότι το κόκκινο LED θα ανάψει για συγκεκριμένη διάρκεια και
μετά θα σβήσει, όταν η είσοδος ASF επισημάνει όπλιση.

Έξοδος όπλισης

Όνομα του σημείου εξόδου που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός
εξωτερικού συστήματος ασφάλειας με σκοπό την όπλιση ή την αφόπλιση
μιας περιοχής. Σε περίπτωση που το σύστημα ασφάλειας είναι ρυθμισμένο,
η Έξοδος όπλισης είναι υποχρεωτική.

Ενέργεια
όπλισης

Καμία Καμία ενέργεια

Ενεργοποίηση Ενεργοποιεί την Έξοδο όπλισης για να οπλίσει το εξωτερικό σύστημα
ασφάλειας.

Απενεργοποίηση Απενεργοποιεί την Έξοδο όπλισης για να οπλίσει το εξωτερικό σύστημα
ασφάλειας.

Παλμός Αποστέλλει παλμό στην Έξοδο όπλισης (ενεργοποίηση και μετά
απενεργοποίηση) για να οπλίσει το εξωτερικό σύστημα ασφάλειας.

Ανάστροφος
παλμός

Αποστέλλει παλμό στην Έξοδο όπλισης με ανάστροφο τρόπο
(απενεργοποίηση και μετά ενεργοποίηση) για να οπλίσει το εξωτερικό
σύστημα ασφάλειας.

Χρόνος παλμού όπλισης (ms)
Ρυθμισμένος χρόνος παλμού για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
ενέργειας όπλισης. Ισχύει μόνο όταν η Ενέργεια όπλισης είναι Παλμός ή
Ανάστροφος παλμός.
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Πεδίο Περιγραφή

Ενέργεια
αφόπλισης

Καμία Καμία ενέργεια.

Ενεργοποίηση Ενεργοποιεί την Έξοδο όπλισης για να αφοπλίσει το εξωτερικό σύστημα
ασφάλειας.

Απενεργοποίηση Απενεργοποιεί την Έξοδο όπλισης για να αφοπλίσει το εξωτερικό
σύστημα ασφάλειας.

Παλμός Αποστέλλει παλμό στην Έξοδο όπλισης (ενεργοποίηση και μετά
απενεργοποίηση) για να αφοπλίσει το εξωτερικό σύστημα ασφάλειας.

Ανάστροφος
παλμός

Αποστέλλει παλμό στην Έξοδο όπλισης με ανάστροφο τρόπο
(απενεργοποίηση και μετά ενεργοποίηση) για να αφοπλίσει το εξωτερικό
σύστημα ασφάλειας.

Χρόνος παλμού αφόπλισης
(ms)

Ρυθμισμένος χρόνος παλμού για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
ενέργειας αφόπλισης. Ισχύει μόνο όταν η Ενέργεια αφόπλισης είναι
Παλμός ή Ανάστροφος παλμός.

3.1.3.2 Τροποποίηση παραμέτρων πόρτας
Υπάρχουν δύο τρόποι τροποποίησης των παραμέτρων πόρτας:

l Η προβολήΠόρτες
l Οοδηγός Τροποποίηση

Περιορισμοί τροποποίησης
Η δυνατότητα τροποποίησης των παραμέτρων μιας πόρτας εξαρτάται από το αν είναι συνδεδεμένη σε Υλικό και/ή
Πρότυπο πόρτας. Οπίνακας που ακολουθεί περιγράφει το Σενάριο εξάρτησης πόρτας σε Υλικό καθώς και σε
Πρότυπο πόρτας και, κατ' αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα τροποποίησης των παραμέτρων πόρτας.

Συνδεδεμένη
σε υλικό

Συνδεδεμένη
σε
Πρότυπο
πόρτας

Δυνατότητα προσθήκης/τροποποίησης/διαγραφής
λειτουργιών πόρτας

Χρήση της
προβολής
Πόρτα

Χρήση του οδηγού
Τροποποίηση

Χρήση
της προβολής
Πρότυπο πόρτας

Σενάριο 1
πόρτας

û
û ü ü û

Σενάριο 2
πόρτας

ü û ü* ü û

Σενάριο 3
πόρτας

ü ü û** ü ü

* Στο συγκεκριμένο σενάριο, δεν μπορείτε να προσθέτετε ούτε να διαγράφετε στοιχεία πόρτας στην προβολή
Πόρτα, επειδή τα κουμπιά Προσθήκη και Διαγραφή δεν θα είναι διαθέσιμα. Η προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων
πόρτας πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του οδηγού Τροποποίηση.
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** Στο συγκεκριμένο σενάριο, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία καμίας ρύθμισης πόρτας στην προβολή Πόρτα. Τα
μόνα πεδία που είναι διαθέσιμα είναι τα εξής: Όνομα, Πρότυπο πόρτας και Δημιουργία προτύπου πόρτας.

Πληροφορίες για τον Οδηγό τροποποίησης πόρτας
Οοδηγός αυτός σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις ακόλουθες αλλαγές σε επιλεγμένη πόρτα:

l Αποσύνδεση από το υλικό - Το τμήμα αυτό σας επιτρέπει να αποσυνδέετε αυτήν την πόρτα από το
ρυθμισμένο φυσικό Access Point χωρίς να χαθούν τα ρυθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης χρήστη στην
πόρτα. Μπορείτε να συνδέσετε αργότερα την πόρτα σε νέο Access Point.

l Αλλαγή υλικού - Το τμήμα αυτό σας επιτρέπει να μεταβάλλετε την αντιστοίχιση του υφιστάμενου υλικού ή
να επιλέγετε νέο υλικό και να μεταβάλλετε την αντιστοίχιση των σημείων του.

l Αλλαγή παραμέτρων πόρτας - Το τμήμα αυτό σας επιτρέπει να προσθέτετε, να τροποποιείτε ή να
διαγράφετε λειτουργίες πόρτας.
Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε νέα Κουμπιά εξόδου ήΕπαφές πόρτας σε αυτό το τμήμα.

Κατάργηση πορτών
1. Μεταβείτε στο Επισκόπηση >  Πόρτες.
2. Επιλέξτε την προς διαγραφή πόρτα από την Κύρια λίστα.
3. Κάντε κλικ στο Διαγραφή.

Σημείωση: Το σύστημα δεν θα αποσυνδέσει αυτόματα οποιαδήποτε εξαρτώμενα στοιχεία αυτής της πόρτας.
Πρέπει να καταργήσετε μη αυτόματα όλες τις εξαρτήσεις από την Πόρτα, π.χ. Σκαρίφημα, Δικαιώματα
πρόσβασης χρήστη καιΟμάδες πρόσβασης, για να μπορέσετε να διαγράψετε την Πόρτα από το σύστημα.

3.1.4 Ομάδες πρόσβασης
ΟιΟμάδες πρόσβασης αποτελούν έναν τρόπο ορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης για τις πόρτες και/ή για τις
περιοχές που μπορούν να ισχύουν για πολλούς χρήστες. Χρησιμοποιώντας τις ομάδες πρόσβασης, μπορείτε να
ενημερώνετε σε ένα βήμα τα δικαιώματα πρόσβασης πολλών χρηστών.

3.1.4.1 Δημιουργία ομάδων πρόσβασης
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Ομάδες πρόσβασης2. Εμφανίζεται η προβολή Ομάδα

πρόσβασης.

Περιγραφή πλαισίων και γραμμής εργαλείων

Πλαίσια και κουμπιά Περιγραφή

Κύρια λίστα
Στο αριστερό πλαίσιο αυτής της προβολής εμφανίζεται
μια κύρια λίστα με τα ονόματα όλων των ρυθμισμένων
ομάδων πρόσβασης.

Κύριο πλαίσιο
Εμφανίζει διάφορα πεδία ρύθμισης παραμέτρων ομάδας
πρόσβασης.

Δημιουργία Δημιουργεί μια νέα ομάδα πρόσβασης.

Διαγραφή Διαγράφει ένα επιλεγμένο στοιχείο.

Αποθήκευση Αποθηκεύει την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων.

Άκυρο Ακυρώνει τις αλλαγές από την τελευταία αποθήκευση.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro

41

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 2015-09-17



3 Λειτουργίες

Ρύθμιση παραμέτρων ομάδας πρόσβασης
1. Κάντε κλικ στο Δημιουργία1. Εμφανίζονται τα πεδία ρύθμισης παραμέτρων για την Ομάδα

πρόσβασης.
2. Πληκτρολογήστε ένα Όνομα2 για την Ομάδα πρόσβασης. Για παράδειγμα, το Εκτός ωραρίου θα

μπορούσε να σημαίνει την πρόσβαση στους χώρους ενός κτιρίου εκτός των συνηθισμένων ωρών
λειτουργίας, ενώ το Υπάλληλοι θα μπορούσε να σημαίνει την πρόσβαση στους κοινούς χώρους ενός
κτιρίου τις συνηθισμένες ώρες λειτουργίας.

3. Ορίστε τους χρόνους για την Πρόσβαση περιοχών και/ή την Πρόσβαση πορτών:
l Για δικαιώματα πρόσβασης σε Περιοχές:

1. Στην Πρόσβαση περιοχών, κάντε κλικ στο Προσθήκη3
2. Επιλέξτε μια Περιοχή από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στοOK.
3. Επιλέξτε ένα Χρονοδιάγραμμα πρόσβασης για συσχέτιση με την επιλεγμένη περιοχή.

l Για δικαιώματα πρόσβασης σε Πόρτες:
1. Στην Πρόσβαση πορτών, κάντε κλικ στο Προσθήκη4.
2. Επιλέξτε μια Πόρτα από το το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στοOK
3. Επιλέξτε ένα Χρονοδιάγραμμα πρόσβασηςγια συσχέτιση με την επιλεγμένη πόρτα.
4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση5.

4. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Ρύθμιση κωδικού ομάδας
ΚάθεΟμάδα πρόσβασης μπορεί να έχει ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο έναν Κωδικό ομάδας. Ο
προεπιλεγμένος κωδικός είναι τέσσερα ψηφία, ωστόσο το πλήθος των ψηφίων του κωδικού (4-8) καθορίζεται στις
Ρυθμίσεις συστήματος και μπορεί να αλλάξει. Προσέξτε κατά την αλλαγή του μήκους του κωδικού, δεδομένου ότι
ενδεχόμενη:

l Αύξηση προσθέτει μηδενικά στην αρχή και
l Μείωση αναδημιουργεί τους κωδικούς

Μην ξεχνάτε ότι το ίδιο μήκος ισχύει και για τον Προσωπικό κωδικό. Ο κωδικός δημιουργείται πάντοτε από το
σύστημα - δεν εισάγεται χειροκίνητα. Σημειωτέον ότι αν η λειτουργία ασφαλείας μιας πόρτας είναι ρυθμισμένη σε
Κωδικό ομάδας, οποιαδήποτε κάρτα ή καρτέλα θα λειτουργεί και για τους χρήστες στην Ομάδα πρόσβασης.

Πεδίο Περιγραφή

Χρήση
κωδικού
ομάδας

Επιλέξτε το αν ο κωδικός θα πρέπει να ενεργοποιηθεί για την Ομάδα πρόσβασης. Πρέπει να
οριστεί η λειτουργία ασφαλείας για την Πόρταώστε να επιτρέπεται για τονΚωδικό ομάδας.

Κωδικός ΠραγματικόςΚωδικός ομάδας που δημιουργείται από το σύστημα. Κάντε κλικ στο
Δημιουργία νέου για να δημιουργήσετε νέο ή για να αντικαταστήσετε έναν παλαιό.

Ενέργειες χρήστη στην πόρτα
1. Καταχωρίστε τα σωστά και καθορισμένα ψηφία.
2. Πατήστε τοπλήκτρο επιλογής✓ εντός 5 δευτερολέπτων.
3. Η πόρτα ξεκλειδώνει.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
4Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
5άντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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l Αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο✗ ή αν το πλήκτρο επιλογής δεν πατηθεί εντός 5 δευτερολέπτων, ο
κωδικός απορρίπτεται και ο αναγνώστης επιστρέφει στην κανονική κατάσταση.

l Ο χρήστης έχει τρεις προσπάθειες για να καταχωρίσει τα σωστά ψηφία. Κατόπιν τούτου, ο αναγνώστης
μπλοκάρει και εμφανίζεται ένα μήνυμα. Αν κατόπιν εισαχθεί έγκυρος κωδικός δύο φορές, το σύστημα
ξεκλειδώνει την πόρτα και ο αναγνώστης επιστρέφει στην κανονική κατάσταση.

3.1.5 Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης
Τα Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης είναι ένα σετ χρονικών διαστημάτων που χρησιμοποιούνται για να ορίζουν
πότε θα χορηγείται πρόσβαση. Συνδέονται συχνά σε διαφορετικές ημέρες ενός ημερολογίου και διαφορετικά
χρονικά διαστήματα εντός μιας ημέρας.

3.1.5.1 Δημιουργία χρονοδιαγράμματος πρόσβασης
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης2. Εμφανίζεται η

προβολήΧρονοδιάγραμμα πρόσβασης.

Περιγραφή πλαισίων και γραμμής εργαλείων

Πλαίσια και κουμπιά Περιγραφή

Κύρια λίστα
Στο αριστερό πλαίσιο αυτής της προβολής εμφανίζεται μια
κύρια λίστα ονομάτων με όλα τα ρυθμισμένα
χρονοδιαγράμματα πρόσβασης.

Κύριο πλαίσιο
Κύρια περιοχή όπου εμφανίζονται διάφορα πεδία ρύθμισης
παραμέτρων χρονοδιαγράμματος πρόσβασης.

Δημιουργία Δημιουργεί ένα νέο χρονοδιάγραμμα πρόσβασης.

Διαγραφή Διαγράφει ένα επιλεγμένο στοιχείο.

Αποθήκευση Αποθηκεύει την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων.

Άκυρο Ακυρώνει τις αλλαγές από την τελευταία αποθήκευση.

1. Κάντε κλικ στο Δημιουργία3. Εμφανίζονται τα πεδία ρύθμισης παραμέτρων για το Χρονοδιάγραμμα
πρόσβασης.

2. Πληκτρολογήστε ένα Όνομα4 για το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης.

Τα θέματα που παρατίθενται πιο κάτωπαρέχουν οδηγίες για διάφορες παραμέτρους του χρονοδιαγράμματος
πρόσβασης. Εμφανίστε κάποιο θέμα για να δείτε τις αντίστοιχες οδηγίες.

Δημιουργία χρονικού διαστήματος για το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης
1. Προσδιορίστε την/τιςΗμέρα/ες για τις οποίες απαιτείται χρονοδιάγραμμα πρόσβασης.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
4Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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2. Κάντε κλικ και μεταφορά στη Λωρίδα χρόνου της ή των συγκεκριμένων ημερών για να επισημάνετε την
ώρα πρόσβασης με πράσινο χρώμα. Η επιλεγμένη διάρκεια εμφανίζεται στο πεδίοΕπιλεγμένο χρονικό
διάστημα.

3. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση1.

Δημιουργία ολοήμερου χρονοδιαγράμματος πρόσβασης
1. Τσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχουΟλοήμερο για την ημέρα που απαιτείται πρόσβαση. Η λωρίδα χρόνου της

επιλεγμένης ημέρας γίνεται πράσινη.
2. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση2.

Τροποποίηση χρονικού διαστήματος
1. Εντοπίστε τοΧρονικό διάστημα που θέλετε να τροποποιήσετε.
2. Σύρετε τις άκρες του πράσινου τμήματος για να αυξήσετε ή για να μειώσετε τοΧρονικό διάστημα.
3. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση3.

Διαγραφή χρονικού διαστήματος
1. Κάντε κλικ και επιλέξτε τοΧρονικό διάστημα.
2. Κάντε κλικ στοΚατάργηση.

Αντιγραφή χρονικού διαστήματος μεταξύ ημερών
1. Επισημάνετε ένα Χρονικό διάστημα για μια συγκεκριμένη ημέρα.
2. Κάντε κλικ στοΑντιγραφή της ίδιας ημέρας.
3. Κάντε κλικ στοΕπικόλληση των ημερών για τις οποίες απαιτείται αυτό το χρονικό διάστημα. Το αρχικό

Χρονικό διάστημα αντιγράφεται.
4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση4.

Ρύθμιση ημερομηνίας έναρξης για το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης
1. Ανοίξτε το πλαίσιο εμφάνισης Σύνθετες επιλογές.
2. Στο πεδίοΗμερομηνία έναρξης καταχωρίστε την ημερομηνία που θα πρέπει να ξεκινά και από όπου θα

επαναλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης.
3. Αν δεν θέλετε να ρυθμίσετε Ημερομηνία λήξης για το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο

ελέγχουΜέχρι νεωτέρας ειδοποίησης.

Ρύθμιση ημερομηνίας λήξης για το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης
1. Ανοίξτε το πλαίσιο εμφάνισης Σύνθετες επιλογές.
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καταχωρημένη Ημερομηνία έναρξης.
3. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχουΜέχρι νεωτέρας ειδοποίησης για να εμφανιστεί το πεδίοΗμερομηνία

λήξης.
4. Στο πεδίοΗμερομηνία λήξης καταχωρίστε την ημερομηνία που θα πρέπει να λήγει το χρονοδιάγραμμα

πρόσβασης.
5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση5 για να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
4Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
5Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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3.1.6 Χωροταξική επισκόπηση
Το πρώτο βήμα για να δημιουργήσετε ένα Σκαρίφημα είναι να απεικονίσετε γραφικά την ή τις περιοχές του
χώρου σας, μαζί με τις υφιστάμενες πόρτες. Το Aliro σας παρέχει εργαλεία γραφικών για να το κάνετε στην
προβολή χωροταξική επισκόπησης.

3.1.6.1 Δημιουργία σκαριφημάτων
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Χωροταξική επισκόπηση2. Εμφανίζεται η προβολή

Χωροταξική επισκόπηση.
2. Κάντε κλικ στο Δημιουργία.
3. Καταχωρίστε ένα Όνομα για το σκαρίφημα.
4. Χρησιμοποιήστε τις εντολές που περιγράφονται πιο κάτω για να δημιουργήσετε και/ή για να προσθέσετε

περιοχές και πόρτες.
5. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Εναλλακτικά, μεταβείτε στην πολλαπλή προβολήΧωροταξική επισκόπηση στοΔιατάξεις, για να προβάλετε
Πόρτες και Περιοχές.

Περιγραφή πλαισίων και γραμμής εργαλείων

Πλαίσια και κουμπιά Επιλογές Περιγραφή

Πίνακας σχεδίασης

Εμφανίζεται η κεντρική
περιοχή, όπου μπορούν να
εφαρμοστούν εργαλεία
σχεδίασης.

Πλαίσιο Ιδιότητες

Πλαίσιο που εμφανίζεται στα
δεξιά με σκοπό την
εφαρμογή ή την επιλογή
ενός στοιχείου με κλικ στον
πίνακα σχεδίασης. Εμφανίζει
σχετικές ιδιότητες του
επιλεγμένου στοιχείου.

Κύρια λίστα

Πλαίσιο τέρμα αριστερά σε
αυτήν την προβολή, όπου
απεικονίζεται η λίστα
ονομάτων των
αποθηκευμένων
σκαριφημάτων.

Δημιουργία Δημιουργεί μια προβολή νέου
σκαριφήματος.

Διαγραφή

Διαγράφει ένα επιλεγμένο
σκαρίφημα.
Σημείωση: Το κουμπί
Διαγραφή στο ξεχωριστό
πλαίσιο Ιδιότητες

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Πλαίσια και κουμπιά Επιλογές Περιγραφή

πόρτας/περιοχής διαγράφει
ένα επιλεγμένο στοιχείο από
το σκαρίφημα.

Αποθήκευση Αποθηκεύει την τρέχουσα
ρύθμιση παραμέτρων.

Άκυρο Ακυρώνει τις αλλαγές από
την τελευταία αποθήκευση.

Όνομα Όνομα του σκαριφήματος.

Ορισμός φόντου

Αναζήτηση

Μπορεί να επιλεγεί ένα
αρχείο εικόνας από μια θέση
δικτύου ώστε να οριστεί ως η
εικόνα φόντου για το
σκαρίφημα.

Κανένα

Δεν θα οριστεί εικόνα
φόντου για το σκαρίφημα.
Επιλέξτε το μέγεθος του
καμβά, που είναι ο λευκός
πίνακας σχεδίασης, και
κάντε κλικ στοOK.

Μόνο για ανάγνωση

Τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο
ελέγχου για να
απενεργοποιήσετε τυχόν
αλλαγές στο σχέδιο ή στις
ιδιότητες του υφιστάμενου
σκαριφήματος.

Μετακίνηση / Επιλογή

Κάντε κλικ και
κλικ+μεταφορά σε
οποιοδήποτε αντικείμενο του
πίνακα σχεδίασης. Σας
επιτρέπει να επιλέγετε /
μετακινείτε / αλλάζετε το
μέγεθος ενός αντικειμένου
στον καμβά.

Πολυγωνική περιοχή
Για να σχεδιάσετε και να
ορίσετε μια περιοχή με
πολυγωνικό σχήμα.

Ορθογώνια περιοχή
Για να σχεδιάσετε και να
ορίσετε μια περιοχή με
ορθογώνιο σχήμα.
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Πλαίσια και κουμπιά Επιλογές Περιγραφή

Πόρτα
Για να βάλετε σε μια περιοχή
μια πόρτα που ήδη υπάρχει
στο σύστημα.

Ρυθμιστικό εργαλείο
Για να κάνετε μεγέθυνση ή
σμίκρυνση στην προβολή
πίνακα σχεδίασης.

Κεντρική προβολή

Επαναφέρει την προβολή
πίνακα σχεδίασης στο
κέντρο, έτσι ώστε να
απεικονίζεται ολόκληρος ο
πίνακας.

Περιοχές

Δημιουργία ορθογώνιας περιοχής:
1. Κάντε κλικ στο Ορθογώνια περιοχή.
2. Κάντε κλικ και σύρετε μια περιοχή του πίνακα σχεδίασης. Η περιοχή θα σκιαστεί με μπλε χρώμα.
3. Στο πλαίσιο Ιδιότητες περιοχής καταχωρίστε τοΌνομα και την Περιγραφή της περιοχής.
4. Στη συνέχεια, προσθέστε Πόρτα(-ες) στην περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα για την προσθήκη πορτών στο σκαρίφημα.
5. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Θα προστεθεί στο κύριο πλαίσιο της προβολήςΠεριοχή.

Δημιουργία πολυγωνικής περιοχής
1. Κάντε κλικ στο Πολυγωνική περιοχή.
2. Κάντε κλικ και σκιαγραφήστε τα διάφορα περιγράμματα της πολυγωνικής περιοχής στον πίνακα

σχεδίασης. Η περιοχή θα σκιαστεί με μπλε χρώμα.
3. Στο πλαίσιο Ιδιότητες περιοχής καταχωρίστε τοΌνομα και την Περιγραφή της περιοχής.
4. Προσθέστε Πόρτα(-ες) στην περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα για την προσθήκη πορτών στο σκαρίφημα.
5. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Θα προστεθεί στο κύριο πλαίσιο της προβολήςΠεριοχή.

Αλλαγή μεγέθους περιοχών:
1. Κάντε κλικ στο Μετακίνηση / Επιλογή.

2. Κάντε κλικ και σύρετε μια γωνία της περιοχής για να αλλάξετε το μέγεθός της.
3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Προσθήκη σημείων/γωνιών σε περιοχές:
1. Κάντε κλικ στο Μετακίνηση / Επιλογή.

2. Κάντε Ctrl+κλικ σε μια επιθυμητή θέση σε ένα άκρο της περιοχής. Ένα νέο σημείο θα εμφανιστεί στη θέση
που κάνατε κλικ.
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3. Τροποποιήστε το σχήμα της περιοχής προσθέτοντας τέτοιου είδους σημεία και αλλάζοντας το μέγεθος της
περιοχής. Μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε σημείο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Delete του
πληκτρολογίου.

Διαγραφή σημείων/γωνιών από περιοχές
1. Κάντε κλικ στο Μετακίνηση / Επιλογή.

2. Επιλέξτε το σημείο/τη γωνία που θέλετε να διαγράψετε.
3. Κάντε κλικ στο Διαγραφή στο πλαίσιο Ιδιότητες περιοχής.

Το σημείο/η γωνία θα διαγραφεί από την περιοχή.

Διαγραφή περιοχών από το σκαρίφημα
1. Κάντε κλικ στο Μετακίνηση / Επιλογή.

2. Επιλέξτε την Περιοχή στο σκαρίφημα.
3. Κάντε κλικ στο Διαγραφή στο πλαίσιο Ιδιότητες περιοχής.

Η περιοχή θα διαγραφεί από το σκαρίφημα και από το πλαίσιο προβολής της περιοχής.

Πόρτες

Προσθήκη πορτών σε περιοχές
Μπορείτε να προσθέσετε μόνο υφιστάμενες πόρτες σε περιοχές. Αυτό μπορεί να γίνει από την προβολή
Χωροταξική επισκόπηση ή από την πολλαπλή προβολή Χωροταξική επισκόπηση.

Προσθήκη πορτών με χρήση της
προβολής Χωροταξική επισκόπηση

Προσθήκη πορτών με χρήση της
πολλαπλής προβολής Χωροταξική
επισκόπηση

1. Κάντε κλικ στο Τοποθέτηση

υφιστάμενης πόρτας και σύρετε
πάνω στο περίγραμμα της περιοχής
όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η
πόρτα. Εμφανίζεται το παράθυρο
Διαθέσιμες πόρτες.

2. Επιλέξτε μια υφιστάμενη πόρτα από
την απεικονιζόμενη λίστα. Κάντε
κλικ στοOK.

3. Στο πλαίσιο Ιδιότητες πόρτας της
προβολής Χωροταξική επισκόπηση,
επιλέξτε μια κατάλληλη περιοχή από
τη διπλανή αναπτυσσόμενη λίστα για
κάθε Αναγνώστη εισόδου.

4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

1. Από την κύρια γραμμή εργαλείων
του επάνω μέρους του Aliro,
μεταβείτε στην πολλαπλή προβολή
Διατάξεις > Χωροταξική
επισκόπηση.

2. Κάντε κλικ και σύρετε μια
υφιστάμενη πόρτα από το κύριο
πλαίσιο της προβολής Πόρτα σε ένα
περίγραμμα περιοχής του
σκαριφήματος.

3. Στο πλαίσιο Ιδιότητες πόρτας της
προβολής Χωροταξική επισκόπηση,
επιλέξτε μια κατάλληλη περιοχή από
τη διπλανή αναπτυσσόμενη λίστα για
κάθε Αναγνώστη εισόδου.

4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Σημείωση:
l Δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστείτε τοΌνομα πόρτας και την Περιγραφή στην προβολήΧωροταξική

επισκόπηση.
l Μια πόρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύο περιοχές το ανώτατο:

o Μια πόρτα μπορεί να ενώνει μία Περιοχή και τη Γενική εξωτερική περιοχή
ή
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o Μια πόρτα μπορεί να ενώνει δύο Περιοχές.
l Μια αποθηκευμένη περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα Σκαρίφημα.

Διαγραφή περιοχών από το σκαρίφημα:
1. Κάντε κλικ στο Μετακίνηση / Επιλογή.

2. Επιλέξτε μια Πόρτα στο σκαρίφημα.
3. Κάντε κλικ στο Διαγραφή στο πλαίσιο Ιδιότητες πόρτας.
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3.1.7 Ρόλοι
Οι Ρόλοι συνιστούν ένα σετ δικαιωμάτων που επιτρέπουν ή απαγορεύουν την πρόσβαση των χρηστών σε
τμήματα του συστήματος Aliro. Μπορούν να εκχωρηθούν σε διάφορους χρήστες του συστήματος ασφαλείας που
έχουν διαφορετικά δικαιώματα και αρμοδιότητες.

Δικαιώματα
συστήματος Λεπτομέρειες Διαχειριστής

συστήματος
Χειριστής
Διαχειριστής

Χειριστής
χώρου

Βασικός
κάτοχος
κάρτας

Σύνδεση σε
Webclient Σύνδεση μέσω ιστοσελίδας host ü ü ü

Προβολή
και χρήση

Λειτουργία Επισκόπηση ü ü ü

Λειτουργία Χρήστες ü ü ü

Λειτουργία Αρχείο καταγραφής συμβάντων ü ü ü

Λειτουργία Ειδοποιήσεις ü ü ü

Λειτουργία Ρυθμίσεις συστήματος ü ü û

Λειτουργία Περιοχές ü ü û

Λειτουργία Πρότυπα υλικού ü û û

Λειτουργία Ομάδες πρόσβασης ü ü û

Λειτουργία Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης ü ü û

Λειτουργία Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας/Επαναφορά ü ü û

Λειτουργία Υλικό ü û û

Λειτουργία Πόρτες ü ü û

Λειτουργία Πρότυπα καρτών ü ü û

Λειτουργία Ρόλοι ü ü û

Λειτουργία Χωροταξική επισκόπηση ü ü û

Δικαιώματα

Χειριστές χώρου
Δυνατότητα δημιουργίας νέου και επεξεργασίας ή
διαγραφής υφιστάμενωνχρηστώνμε εκχωρημένο ρόλο
Χειριστής χώρου

ü ü ü

Διαχειριστές χώρου
Δυνατότητα δημιουργίας νέου και επεξεργασίας ή
διαγραφής υφιστάμενωνχρηστώνμε εκχωρημένο ρόλο
'Διαχειριστής χώρου'

ü ü û

Διαχειριστές συστήματος
Δυνατότητα δημιουργίας νέου και επεξεργασίας ή
διαγραφής υφιστάμενωνχρηστώνμε εκχωρημένο ρόλο
Διαχειριστής συστήματος

ü û û

Βασικοί κάτοχοι καρτών
Δυνατότητα δημιουργίας νέου και επεξεργασίας ή
διαγραφής υφιστάμενωνχρηστώνμε εκχωρημένο ρόλο
Βασικός κάτοχος κάρτας

ü ü ü
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3.1.7.1 Εκχώρηση ρόλου σε χρήστη
1. Από την Επισκόπηση1, επιλέξτε Χρήστες2. Εμφανίζεται η προβολήΧρήστες.
2. Κάντε κλικ στο Δημιουργία3 για νέο χρήστη ή επιλέξτε έναν υφιστάμενο χρήστη από την κύρια λίστα4

στα αριστερά.
3. Συμπληρώστε τοΌνομα και τοΕπώνυμο.
4. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλος επιλέξτε το ρόλο που θέλετε να εκχωρήσετε στο συγκεκριμένο

χρήστη. Για ρόλους εκτός από τον Κάτοχος κάρτας, ρυθμίστε τα πρόσθετα πεδία για τα εξής: Όνομα
χρήστη, Κωδικός πρόσβασης καιΌνομα χρήστη τομέα.

5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση5.

Ο ρόλος που επιλέξατε εκχωρείται στο χρήστη.

3.1.8 Υλικό
Το υλικό Access Point (AP) είναι η βασική μονάδα του συστήματος ελέγχου πρόσβασης Aliro. Πρέπει να πρώτα
ρυθμίσετε τις παραμέτρους του AP στο σύστημά σας, πριν δημιουργήσετε πόρτες ή πριν από οποιαδήποτε άλλη
λειτουργία ελέγχου πρόσβασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να το κάνετε, ανατρέξτε στο τμήμα Ρύθμιση
παραμέτρων υλικού.

Σχετικά θέματα
l Ρύθμιση παραμέτρων υλικού
l Τροποποίηση παραμέτρων υλικού

3.1.8.1 Ρύθμιση παραμέτρων υλικού
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση6 και μετά στο Υλικό7. Εμφανίζεται η προβολήΥλικό.

Περιγραφή πλαισίων και γραμμής εργαλείων

Πλαίσια και
κουμπιά

Περιγραφή

Κύρια λίστα Αριστερό πλαίσιο σε αυτήν την προβολή, απεικονίζει μια Κύρια λίστα με τα ονόματα του
υλικού και των πορτών.

Κύριο πλαίσιο Απεικονίζει διάφορα πεδία ρύθμισης παραμέτρων υλικού σε ένα Κύριο πλαίσιο.

Διαγραφή Διαγράφει ένα επιλεγμένο στοιχείο.

Αποθήκευση Αποθηκεύει την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων υλικού.

Άκυρο Ακυρώνει τις αλλαγές από την τελευταία αποθήκευση.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
4Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
5Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
6Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
7Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro

51

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 2015-09-17



3 Λειτουργίες

Πλαίσια και
κουμπιά

Περιγραφή

Εντοπισμός Εντοπίζει όλο το διαθέσιμο υλικό στο δίκτυο.

Αποστολή
Firmware

Αποστέλλει μια εικόνα υλικολογισμικού από το τοπικό μηχάνημα στο επιλεγμένο υλικό.

Δημιουργία
πορτών

Εμφανίζει την προβολή Πόρτα για τη ρύθμιση των παραμέτρων Δημιουργία πόρτας.

Τροποποίηση Ένας οδηγός αλλαγής παραμέτρων επιλεγμένου υλικού.

Εντοπισμός υλικού
Σημείωση: Αν στο PC σας υπάρχουν εγκατεστημένα τείχη προστασίας (firewalls), πρέπει να ανοίξετε την
κυκλοφορία UDP για τη θύρα 51526 (εισερχόμενα) και τη θύρα 20000 (εξερχόμενα).
Μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού, μπορείτε να επαναφέρετε αυτήν την αλλαγή.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Εντοπισμός1 που υπάρχει στην επάνω γραμμή εργαλείων.

Οι εντοπισμένες συσκευές υλικού θα εμφανίζονται στην κύρια λίστας αυτής της προβολής. Το χρώμα
εμφάνισης κάθε συσκευής εξαρτάται από την κατάστασή της.

Χρώμα
εμφάνισης
υλικού

Κατάσταση Περιγραφή

Μπλε
(πλάγια)

Εντοπισμένο Το υλικό είναι διαθέσιμο, αλλά δεν υπάρχει ρυθμισμένη διεύθυνση host στο
host Aliro για να συνδεθεί σε αυτό το υλικό.

Κόκκινο Offline Το εντοπισμένο υλικό είναι συνδεδεμένο, αλλά δεν επικοινωνεί με το host
Aliro.

Μαύρο Online Το εντοπισμένο υλικό είναι συνδεδεμένο και επικοινωνεί με το host Aliro.

Γκρι Άγνωστο Το υλικό έχει εντοπιστεί αλλά η κατάστασή του είναι άγνωστη προς το παρόν,
επειδή το σύστημα προσπαθεί να ανακτήσει τις παραμέτρους υλικού του AP.

Ρύθμιση παραμέτρων εντοπισμένου υλικού σε κατάσταση online
1. Κάντε κλικ σε ένα εντοπισμένοΥλικό της κύριας λίστας, το οποίο απεικονίζεται με μπλε χρώμα. Τα πεδία

παραμέτρων Δίκτυο και Host για αυτό το υλικό εμφανίζονται στο διπλανό πλαίσιο.

Οδηγίες πολλαπλών επιλογών:
- Πατήστε Shift + κλικ για πολλαπλή επιλογήAPs.
- Ρυθμίστε τα πεδία που εμφανίζονται. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί.
- Κάντε κλικ στοΕνημέρωση επιλεγμένων Access Points.
- Επιλέξτε μεμονωμένα APs και τροποποιήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα Είσοδοι/Έξοδοι/
Διασύνδεση αναγνώστη, αν είναι απαραίτητο, πριν δημιουργήσετε μια πόρτα.

2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους με τον τρόπο που περιγράφεται πιο κάτω.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Περιγραφές πεδίων

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα Τροποποιήστε τοΌνομα της συσκευής υλικού, αν είναι απαραίτητο.

Αριθμός σειράς Είναι ο μοναδικός Αριθμός σειράς της συσκευής, που χρησιμοποιείται για την
επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή host Aliro και της συσκευής υλικού. Το πεδίο αυτό
συμπληρώνεται αυτόματα κατά τον εντοπισμό.

Έκδοση Firmware Έκδοση Firmware της συσκευής υλικού. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα
κατά τον εντοπισμό.

Έκδοση υλικού Έκδοση υλικού της συσκευής υλικού. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα κατά
τον εντοπισμό.

Διεύθυνση MAC Διεύθυνση MAC της συσκευής υλικού. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα κατά
τον εντοπισμό.

Διεύθυνση host Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του host Aliro για να συνδέσετε το Access Point στο
Aliro.
Σημείωση: Αν το πεδίο αυτό δεν ρυθμιστεί σωστά, η κατάσταση του Access Point
δεν θα αλλάξει σε online.

Πλαίσιο ελέγχου
Χρήση DHCP για τη
λήψη διευθύνσεων

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι τσεκαρισμένο, πρέπει να συμπληρωθούν τα
παρακάτωπεδία.
Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι τσεκαρισμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
διακομιστής DHCP για την αυτόματη συμπλήρωση των παρακάτωπεδίων.

Διεύθυνση IP Διεύθυνση IP της συσκευής υλικού.

Πύλη δικτύου Είναι η διεύθυνση για την Πύλη δικτύου και είναι υποχρεωτική, ακόμα και αν δεν
είναι απαραίτητη για τη σύνδεση δικτύου σας.

Μάσκα δικτύου Η Μάσκα δικτύου χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο απομακρυσμένο δίκτυο της
συσκευής υλικού.

Προτιμώμενος
διακομιστής DNS

Διεύθυνση IP του πρώτου διακομιστή DNS.

Εναλλακτικός
διακομιστής DNS

Διεύθυνση IP του δεύτερου διακομιστή DNS.

3. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση1 μετά τη ρύθμιση των πεδίων αυτής της σελίδας.

Η συσκευή υλικού γίνεται μαύρη στην κύρια λίστα, επισημαίνοντας ότι είναι πλέον online. Περισσότερες
επιλογές ρύθμισης παραμέτρων θα γίνουν διαθέσιμες αφότου η συσκευή υλικού μεταβεί στην κατάσταση
online.

Ρύθμιση παραμέτρων online συσκευής υλικού
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα τμήματα με τα ακόλουθα πλαίσια εμφάνισης για τη συσκευή υλικού:

Αναγνώριση

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Αναγνώριση1. Οι περιγραφές των πεδίων για αυτό το τμήμα
παρέχονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Περιγραφές πεδίων

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα Από προεπιλογή εμφανίζεται ο αριθμός σειράς ή τοΌνομα της συσκευής υλικού.

Αριθμός
σειράς

Αριθμός σειράς της συσκευής. Είναι ένα πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα. Δεν επιδέχεται
επεξεργασία από το χρήστη.

Διεύθυνση
MAC

Διεύθυνση MAC της συσκευής. Είναι ένα πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα. Δεν επιδέχεται
επεξεργασία από το χρήστη.

Κατάσταση Κατάσταση της συσκευής. Είναι ένα πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα. Δεν επιδέχεται
επεξεργασία από το χρήστη.

Μοντέλο Μοντέλο της συσκευής. Είναι ένα πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα. Δεν επιδέχεται
επεξεργασία από το χρήστη.

Έκδοση
υλικού

Έκδοση υλικού της συσκευής. Είναι ένα πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα. Δεν επιδέχεται
επεξεργασία από το χρήστη.

Έκδοση
Firmware

Έκδοση Firmware της συσκευής. Είναι ένα πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα. Δεν
επιδέχεται επεξεργασία από το χρήστη. Η τιμή αυτού του πεδίου αλλάζει όταν ληφθεί νέα
έκδοση υλικολογισμικού.

Ιδιότητες προτύπου
Η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να επιλέγετε και να εφαρμόζετε ένα προρυθμισμένοΠρότυπο υλικού σε αυτήν τη
συσκευή υλικού.

1. Κάντε κλικ στοΕπιλέξτε και εφαρμόστε Πρότυπο Υλικού.... Κάντε κλικ στο Αποθήκευση2.

Λήψη Firmware
Η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να κατεβάζετε εικόνες υλικολογισμικού για αναγνώστες και συσκευές υλικού. Για
να το κάνετε αυτό, θα πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα αρχείο εικόνας υλικολογισμικού για αντιγραφή από τη θέση
ενός τοπικού πελάτη στο διακομιστήWeb Aliro. Στη συνέχεια, πρέπει να βρείτε αυτήν την εικόνα υλικολογισμικού
στο Aliro και να την κατεβάσετε στη συσκευή υλικού. Τα απλά βήματα που απαιτούνται για να το κάνετε αυτό
επεξηγούνται παρακάτω.

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΛήψη υλικολογισμικού. Οι περιγραφές των πεδίων για αυτό το τμήμα
παρέχονται στον παρακάτωπίνακα.

2. Κάντε κλικ στο Αποστολή Firmware3 που υπάρχει στην επάνω γραμμή εργαλείων αυτής της σελίδας.
Επιλέξτε το προς λήψη αρχείο εικόνας υλικολογισμικού στο διακομιστήWeb.

3. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο κουμπί αυτού του τμήματος και επιλέξτε το ίδιο αρχείο εικόνας
υλικολογισμικού από τη λίστα που εμφανίζεται.

4. Κάντε κλικ στοΛήψη.... Ένα παράθυρο διαλόγου εμφανίζει το ποσοστό λήψης μέχρι να ολοκληρωθεί η
λήψη.

Περιγραφές πεδίων

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Πεδία Περιγραφή

Λήψη αρχείου Επιλέξτε κάποια από τις εκδόσεις υλικολογισμικού που εμφανίζονται.

Κουμπί λήψης Εκτελεί λήψη της επιλεγμένης έκδοσης υλικολογισμικού από το διακομιστήWeb στην
επιλεγμένη συσκευή υλικού.

Όνομα Όνομα του αρχείου εικόνας υλικολογισμικού.

Τύπος Εικόνα πρόσβασης - Η εικόνα προορίζεται για μια συσκευή Access Point. Η πλήρης
εικόνα περιλαμβάνει OS και εφαρμογή.
Εικόνα αναγνώστη -Η επιλεγμένη εικόνα υλικολογισμικού προορίζεται για μια
συσκευή αναγνώστη.
Εικόνα DB αναγνώστη
Πλήρης εικόνα

Έκδοση Αριθμός έκδοσης της εικόνας υλικολογισμικού.

Αποστολή νέου
λογισμικού σε
όλους τους
αναγνώστες

Επιλέξτε αυτό το πεδίο για Λήψη του επιλεγμένου υλικολογισμικού σε όλους τους
αναγνώστες που είναι συνδεδεμένοι σε αυτήν τη συσκευή υλικού. Η επιλογή αυτή
εμφανίζεται μόνο εφόσον έχει επιλεγεί εικόνα υλικολογισμικού αναγνώστη.

Αποστολή νέου
λογισμικού σε
συγκεκριμένους
αναγνώστες

Επιλέξτε αυτό το πεδίο για Λήψη του επιλεγμένου υλικολογισμικού σε
μεμονωμένους αναγνώστες. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εφόσον έχει επιλεγεί
εικόνα υλικολογισμικού αναγνώστη.

Λεπτομέρειες
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Λεπτομέρειες1. Οι περιγραφές των πεδίων για αυτό το τμήμα

παρέχονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Περιγραφές πεδίων

Πεδίο Περιγραφή

Γλώσσα συστήματος Ορίζει τη Γλώσσα συστήματος της συσκευής υλικού για τα
μηνύματα συστήματος, που είναι μηνύματα που δεν
αφορούν σε χρήση ή κάρτα.

Ζώνη ώρας Ρυθμίζει τη Ζώνη ώρας για τη συσκευή υλικού.

Χρήση θερινής ώρας Τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο για να καθορίσετε στην εν
λόγω συσκευή υλικού τη Χρήση θερινής ώρας.

Λειτουργία
προστασίας
συστήματος

Επιλογές και περιγραφές

Αυτόματη επαναφορά Η Αυτόματη επαναφορά εξασφαλίζει την αυτόματη
επαναφορά της συσκευής υλικού αφότου αυτή μεταβεί
στη λειτουργία προστασίας συστήματος.

Απενεργοποιημένο Η επιλογήΑπενεργοποιημένο ρυθμίζει τη συσκευή
υλικού κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εκτελείται μη
αυτόματη επαναφορά της αφότου μεταβεί στη
λειτουργία προστασίας συστήματος.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Ρυθμίσεις επικοινωνίας
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Ρυθμίσεις επικοινωνίας1. Οι περιγραφές των πεδίων για αυτό το

τμήμα παρέχονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Περιγραφές πεδίων

Πεδίο Περιγραφή

Χρήση DHCP για τη
λήψη διευθύνσεων

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι τσεκαρισμένο, πρέπει να συμπληρωθούν τα
παρακάτωπεδία.
Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι τσεκαρισμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
διακομιστής DHCP για την αυτόματη συμπλήρωση των παρακάτωπεδίων.

Διεύθυνση IP Αριθμός Διεύθυνσης IP της συσκευής υλικού.

Πύλη δικτύου Διεύθυνση πύλης δικτύου ...

Μάσκα δικτύου Η Μάσκα δικτύου χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο απομακρυσμένο δίκτυο της
συσκευής υλικού

Προτιμώμενος
διακομιστής DNS

Διεύθυνση IP του πρώτου διακομιστή DNS.

Εναλλακτικός
διακομιστής DNS

Διεύθυνση IP του δεύτερου διακομιστή DNS.

Ενεργοποιημένη
επικοινωνία

Τσεκάρετε για Ενεργοποιημένη επικοινωνία μεταξύ του Access Point και του host
Aliro. Τα συμβάντα από τα Access Points θα διαβιβάζονται στο host.

Τύπου multidrop Είναι ένα πεδίο μόνο για ανάγνωση, που περιγράφει αν το επιλεγμένο Access Point
έχει επικοινωνία multi-drop RS485 με άλλα Access Points.
Αν είναι τσεκαρισμένο, το συγκεκριμένο Access Point θεωρείται από το host ως το
πρωτεύον Access Point για επικοινωνία με άλλα Access Points.

Μπορεί να
εντοπιστεί

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι τσεκαρισμένο, η συσκευή υλικού θα εμφανίζεται
στην αριστερή κύρια λίστα της προβολής υλικού, με κλικ στο Εντοπισμός.

Διεύθυνση MAC Διεύθυνση MAC της συσκευής υλικού. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα κατά
τον εντοπισμό.

Διεύθυνση host Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του host Aliro για να συνδέσετε το υλικό στο Aliro.

Όνομα χρήστη
διακομιστή Web

Όνομα χρήστη για τη διασύνδεσηWeb του Access Point.

Κωδικός πρόσβασης
διακομιστή Web

Κωδικός πρόσβασης για τη διασύνδεσηWeb του Access Point.

Διασύνδεση αναγνώστη 1 και 2
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Διασύνδεση αναγνώστη 12 ή στο Διασύνδεση αναγνώστη 23. Οι

περιγραφές των πεδίων και για τα δύο αυτά τμήματα παρέχονται στον πίνακα που ακολουθεί.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Περιγραφές πεδίων

Πεδίο και
επιλογές

Επιλογές Περιγραφή

Αναπτυσσόμενη
λίστα Τύπος
αναγνώστη

Wiegand Καθορίζει το πρωτόκολλοWiegand για αυτήν τη διασύνδεση
αναγνώστη.

OSDP Καθορίζει τη χρήση πρωτοκόλλουOSDP για αυτήν τη διασύνδεση
αναγνώστη.

Clock/Data Καθορίζει τη χρήση πρωτοκόλλου Clock/Data για αυτήν τη
διασύνδεση αναγνώστη.

Όνομα Όνομα του αναγνώστη όπως έχει οριστεί στη συσκευή υλικού.
Προτείνεται να μην αλλάζετε αυτό το όνομα.

Μορφή κάρτας Λίστα με τις διαθέσιμες Μορφές κάρτες που υποστηρίζονται από τα
Access Points.

Λειτουργία
πρόσβασης

Πρόσβαση Ο αναγνώστης εκτελεί ενέργειες πρόσβασης σε αυτήν τη
λειτουργία, όπως άνοιγμα πόρτας, κλείδωμα πόρτας. Τα συμβάντα
που ενεργοποιούνται από τον αναγνώστη σε αυτήν τη λειτουργία
εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.

Καταχώριση
κάρτας

Ο αναγνώστης εκτελεί μόνο ενέργειες καταχώρισης κάρτας σε
αυτήν τη λειτουργία. Τα συμβάντα που ενεργοποιούνται από τον
αναγνώστη σε αυτήν τη λειτουργία δεν εμφανίζονται στο αρχείο
καταγραφής συμβάντων.

Σημείο
συγκέντρωσης

Ο αναγνώστης θα χρησιμοποιείται ως σημείο συγκέντρωσης μαζί με
τη λειτουργία αναφοράς παρουσιολογίου. Ο αναγνώστης εκτελεί
μόνο ενέργειες σημείου συγκέντρωσης σε αυτήν τη λειτουργία, και
η λειτουργία antipassback δεν είναι διαθέσιμη.

Λειτουργία
προστασίας
συστήματος

Απενεργοποιημένο Ρυθμίζει τη συσκευή υλικού κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να
εκτελείται αυτόματη επαναφορά της αφότου μεταβεί στη
λειτουργία προστασίας συστήματος.

Αυτόματη
επαναφορά

Ρυθμίζει τη συσκευή υλικού κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να
εκτελείται μη αυτόματη επαναφορά της αφότου μεταβεί στη
λειτουργία προστασίας συστήματος.

ID υλικού Αυτό το ID είναι συγκεκριμένο για κάθε συσκευή υλικού. Είναι ένα
πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα και δεν μπορεί να αλλάξει.

Αριθμός σειράς Αριθμός σειράς της συσκευής υλικού. Είναι ένα πεδίο που
συμπληρώνεται αυτόματα και δεν μπορεί να αλλάξει.

Μοντέλο Μοντέλο της συσκευής υλικού.

Έκδοση Firmware Αναφέρεται στην Έκδοση Firmware που βρίσκεται τη δεδομένη
χρονική στιγμή στο συγκεκριμένο αναγνώστη.

Είσοδοι
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1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Είσοδοι1.
Οι περιγραφές των πεδίων για αυτό το τμήμα παρέχονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Περιγραφές πεδίων

Πεδία και επιλογές Περιγραφή

Όνομα Όνομα της εισόδου, που θα πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να
αναπαριστά τη θέση και τη λειτουργία της στο συνολικό σύστημα.

Ανάστροφο Η λογική του σήματος εισόδου είναι Ανάστροφο.

Ενεργοποιημένο Η είσοδος είναι Ενεργοποιημένη.

Λειτουργίες Επιλογές και περιγραφές

Δεν
χρησιμοποιείται

Δεν έχει ρυθμιστεί καμία λειτουργία

Επαφή πόρτας Ορίζει αυτό το σημείο εισόδου ως αισθητήρα για Επαφή πόρτας,
παρακολουθώντας την κατάσταση της πόρτας (ανοικτή ή κλειστή).

Επαφή
κλειδώματος

Ορίζει αυτό το σημείο εισόδου ως αισθητήρα για Επαφή κλειδώματος,
παρακολουθώντας ότι εκτελείται ενέργεια κλειδώματος.

Κουμπί εξόδου Ορίζει αυτήν την είσοδοωςΚουμπί εξόδου.

Ανατροφοδότηση
κατάστασης
συναγερμού

Ρυθμίζει αυτήν την είσοδο να επισημαίνει Ανατροφοδότηση
κατάστασης συναγερμούαπό ένα πίνακα συναγερμού που ορίζει αν
μια περιοχή είναι οπλισμένη ή αφοπλισμένη.

Διακόπτης
απασφάλισης

Ορίζει αυτήν την είσοδοως κουμπί εξόδου με δικαιώματα
προσβασιμότητας, που είναι γνωστόωςΔιακόπτης απασφάλισης.

Ξεκλείδωμα
υψηλής
προτεραιότητας

Αν αυτή η είσοδος έχει οριστεί ως κουμπί εξόδου με αυτόματο μηχανισμό
συγκράτησης πόρτας και έχει ξεχωριστό χρόνο ξεκλειδώματος, το
Ξεκλείδωμα υψηλής προτεραιότητας ρυθμίζει αυτήν την είσοδοως
είσοδο ξεκλειδώματος/κλειδώματος έκτακτης ανάγκης χωρίς να
λαμβάνει υπόψη τα χρονοδιαγράμματα πρόσβασης, τις λειτουργίες
αναγνωστών και ούτω καθεξής.

Ανίχνευση
παραβίασης

Ρυθμίζει αυτήν την είσοδο τυχόν Ανίχνευση παραβίασης στη συσκευή
υλικού.

Κουμπί όπλισης Ορίζει αυτήν την είσοδοως Κουμπί όπλισης που οπλίζει μια περιοχή.

Διακοπή
ρεύματος

Ρυθμίζει αυτήν την είσοδο για να επισημάνει Διακοπή ρεύματος. Όταν
παρουσιαστεί ένα τέτοιο συμβάν, δημιουργούνται αρχεία καταγραφής
συμβάντων.

Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων Όταν η Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων είναι τσεκαρισμένη, η
είσοδος θα δημιουργήσει ένα συμβάν όταν αλλάξει η κατάστασή
της.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Έξοδοι
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Έξοδοι1. Οι περιγραφές των πεδίων για αυτό το τμήμα παρέχονται

στον πίνακα που ακολουθεί.
Περιγραφές πεδίων

Πεδίο Επιλογές και περιγραφή

Όνομα Όνομα της εξόδου, που θα πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να αναπαριστά τη θέση και τη
λειτουργία της στο συνολικό σύστημα.

Λειτουργίες Αναπτυσσόμενες επιλογές και περιγραφές

Παράκαμψη
συναγερμού

Ρυθμίζει το σημείο εξόδου να παρακάμπτει μια οπλισμένη περιοχή.

Κλειδαριά
πόρτας

Ρυθμίζει αυτό το σημείο εξόδου να κλειδώνει/ξεκλειδώνει μια πόρτα.

Μηχανισμός
συγκράτησης
πόρτας

Ρυθμίζει αυτό το σημείο εξόδου να ανοίγει μια πόρτα.

Ειδοποίηση
συμβάντος

Ρυθμίζει αυτήν την έξοδο να ενεργοποιείται από τον επιλεγμένο τύπο
ειδοποίησης συμβάντος.

Όπλιση/αφόπλιση
συστήματος
ασφάλειας

Ρυθμίζει αυτό το σημείο εξόδου να επισημαίνει όπλιση/αφόπλιση στον
πίνακα συναγερμού, που επιστρέφει την κατάστασή του μέσω της
λειτουργίας Ανατροφοδότηση κατάστασης συναγερμού2.

Προειδοποίηση
όπλισης
συστήματος
ασφάλειας

Είναι μια έξοδος προ-συναγερμού, που είναι συνδεδεμένη σε συσκευή
η οποία προειδοποιεί πριν από την όπλιση μιας περιοχής εισβολής.

Ηλεκτροπείρος Ορίζει αυτό το σημείο ως συνδυαστική συσκευή εισόδου-εξόδου, που
επισημαίνει όταν πραγματοποιείται κλείδωμα. Το σημείο αυτό
ρυθμίζεται ως σημείο εξόδου για τον ηλεκτροπείρο και ως σημείο
εισόδου για την επαφή κλειδώματος.

Δεν
χρησιμοποιείται

Η έξοδος δεν έχει οριστεί για καμία λειτουργία.

Βομβητής
Wiegand

Η έξοδος έχει οριστεί για βομβητή αναγνώστηWiegand.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Μια λειτουργία Σημείο εισόδου της συσκευής υλικού για να επισημαίνει από ένα Πίνακα συναγερμού που ορίζει
αν μια περιοχή είναι οπλισμένη ή οπλισμένη.
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Πεδίο Επιλογές και περιγραφή

Wiegand -
πράσινο

Η έξοδος έχει οριστεί για έλεγχο LED πράσινου χρώματος αναγνώστη
Wiegand.

Wiegand -
κόκκινο

Η έξοδος έχει οριστεί για έλεγχο LED κόκκινου χρώματος αναγνώστη
Wiegand.

Wiegand -
κίτρινο

Η έξοδος έχει οριστεί για έλεγχο LED κίτρινου χρώματος αναγνώστη
Wiegand.

Ειδοποίηση
συμβάντος

Αναπτυσσόμενες επιλογές και περιγραφή

Ακαθόριστος τύπος
συμβάντος

Δεν επισημαίνεται κανένα συμβάν από αυτήν την έξοδο.

Η κάρτα έληξε Ειδοποιεί ότι έληξε η κάρτα του χρήστη.

Χωρίς δικαιώματα
πρόσβασης για την πόρτα

Ειδοποιεί ότι ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης για
την πόρτα.

Άγνωστη κάρτα Ειδοποιεί για άγνωστη κάρτα.

Παραβίαση
χρονοδιαγράμματος

Ειδοποιεί για παραβίαση χρονοδιαγράμματος.

Παραβίαση antipassback Ειδοποιεί για παραβίαση antipassback.

Εκκρεμεί ενεργοποίηση Ειδοποιεί για ενεργοποίηση που εκκρεμεί.

Ανενεργή κάρτα Ειδοποιεί ότι η κάρτα είναι ανενεργή.

Έγκυρη πρόσβαση -
απειλή

Ειδοποιεί ότι ο χρήστης βρίσκεται υπό απειλή.

Έγκυρη πρόσβαση με
κάρτα

Ειδοποιεί για έγκυρη πρόσβαση με τη χρήση κάρτας.

Έγκυρη πρόσβαση με
κάρτα και PIN

Ειδοποιεί για έγκυρη πρόσβαση με τη χρήση κάρτας και
PIN.

Έγκυρη πρόσβαση REX Ειδοποιεί για έγκυρη πρόσβαση με τη χρήση ενός
κουμπιού εξόδου.

Η πόρτα παραβιάστηκε Ειδοποιεί ότι η πόρτα εξαναγκάστηκε.

Η πόρτα συγκρατήθηκε Ειδοποιεί ότι η πόρτα συγκρατείται.

Η πόρτα δεν άνοιξε ποτέ Ειδοποιεί ότι η πόρτα δεν άνοιξε ποτέ.

Η πόρτα απασφάλισε με
μη αυτόματη εντολή

Ειδοποιεί ότι η πόρτα απασφάλισε όταν εκτελέστηκε μη
αυτόματη εντολή της.

Το κλείδωμα του
ηλεκτροπείρου απέτυχε

Ειδοποιεί ότι το κλείδωμα του ηλεκτροπείρου απέτυχε.
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Πεδίο Επιλογές και περιγραφή

Το ξεκλείδωμα του
ηλεκτροπείρου απέτυχε

Ειδοποιεί ότι το ξεκλείδωμα του ηλεκτροπείρου απέτυχε.

Η πόρτα ξεκλειδώθηκε με
αίτηση εξόδου από το PC

Ειδοποιεί ότι έχει αποσταλεί αίτηση εξόδου από το PC.

Έγινε επαναφορά της
πόρτας από το χειριστή

Ειδοποιεί ότι έγινε επαναφορά της πόρτας από ένα
χειριστή.

Η όπλιση ξεκίνησε από το
χρονοδιάγραμμα
πρόσβασης

Ειδοποιεί ότι η όπλιση ξεκίνησε από ρυθμισμένο
χρονοδιάγραμμα πρόσβασης.

Η όπλιση επιβεβαιώθηκε Ειδοποιεί ότι η όπλιση επιβεβαιώθηκε.

Η όπλιση απέτυχε Ειδοποιεί ότι η όπλιση απέτυχε.

Η όπλιση ξεκίνησε από
τον πίνακα συναγερμού

Ειδοποιεί ότι η όπλιση ξεκίνησε από τον πίνακα
συναγερμού.

Η αφόπλιση ξεκίνησε από
τον πίνακα συναγερμού

Ειδοποιεί ότι η αφόπλιση ξεκίνησε από τον πίνακα
συναγερμού.

Η αφόπλιση
επιβεβαιώθηκε

Ειδοποιεί ότι η αφόπλιση επιβεβαιώθηκε.

Η αφόπλιση απέτυχε Ειδοποιεί ότι η αφόπλιση απέτυχε.

Η όπλιση ματαιώθηκε Ειδοποιεί ότι η όπλιση ματαιώθηκε.

Προειδοποίηση όπλισης Ειδοποιεί μέσω μιας προειδοποίησης ότι πρόκειται να γίνει
όπλιση μιας περιοχής.

Παραβίαση περιβλήματος
AP

Ειδοποιεί για παραβίαση του περιβλήματος του AP.

Παραβίαση αφαίρεσης AP
από τον τοίχο

Ειδοποιεί για απόπειρα αφαίρεσης του AP από τον τοίχο.

Παραβίαση AP Ειδοποιεί για παραβίαση του AP.

Παραβίαση αναγνώστη Ειδοποιεί για παραβίαση του αναγνώστη.

ID υλικού Αυτό το ID είναι συγκεκριμένο για κάθε συσκευή υλικού. Είναι ένα πεδίο που συμπληρώνεται
αυτόματα και δεν μπορεί να αλλάξει από χρήστες Aliro.

Συντήρηση
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης Συντήρηση1. Οι περιγραφές των εντολών για αυτό το τμήμα

παρέχονται στον πίνακα που ακολουθεί.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Εντολή Περιγραφή

Αρχικοποίηση Αρχικοποιεί τη συσκευή υλικού

Ακύρωση εκκίνησης Σταματά την αρχικοποίηση

Αίτηση περιγραφής Το AP εξαναγκάζεται να περιγράψει τον εαυτό του

Ενεργοποίηση βομβητή Ενεργοποιεί το βομβητή υλικού για 10 δευτερόλεπτα

Απενεργοποίηση βομβητή Απενεργοποιεί το βομβητή υλικού

Δημιουργία πόρτας από την προβολή Υλικό
Η διαδικασία αυτή δημιουργεί μια νέα πόρτα και την συνδέει με το επιλεγμένο Access Point. Σημείωση: Μπορείτε
να δημιουργήσετε ταυτόχρονα πολλές πόρτες για διάφορα APs χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα πολλαπλής
επιλογής. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε Shift + κλικ και τα απαιτούμενα APs στην κύρια λίστα.

1. Κάντε κλικ στο Δημιουργία πορτών1.
2. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται καθορίστε τοΌνομα πόρτας. Αν έχετε ρυθμίσει Πρότυπα

πορτών, μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά κάποιο από αυτά. Η πόρτα που δημιουργείται εμφανίζεται
δίπλα σε αυτό το Access Point στην κύρια λίστα.

Όταν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Αποθήκευση2.

3.1.8.2 Τροποποίηση παραμέτρων υλικού
Οοδηγός αυτός σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις ακόλουθες αλλαγές σε επιλεγμένο υλικό:

l Αντικατάσταση υλικού - Για να αντικαταστήσετε το υφιστάμενο υλικό.
l Αποσύνδεση από την πόρτα - Για να αποσυνδέσετε αυτό το υλικό από την πόρτα χωρίς να χαθούν τα

ρυθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης χρήστη στην πόρτα. Μπορείτε να συνδέσετε αργότερα αυτό το υλικό
σε άλλη πόρτα.

l Αλλαγή παραμέτρων πόρτας - Για να πραγματοποιήσετε προσθήκες/τροποποιήσεις/διαγραφές στις
λειτουργίες πόρτας, π.χ. για να προσθέσετε νέα κουμπιά εξόδου ή επαφές πόρτας.

3.1.9 Πληροφορίες για τα εφέ φωτιζόμενου πλαισίου
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον προσαρμοσμένο συνδυασμό χρωμάτων για τοΦωτιζόμενο πλαίσιο. Μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε Πρότυπα φωτισμού αναγνωστών.

Σχετικά θέματα
l Δημιουργία εφέ φωτιζόμενου πλαισίου
l Πληροφορίες για τα πρότυπα φωτισμού αναγνωστών
l Δημιουργία προτύπου φωτισμού αναγνώστη

3.1.10 Δημιουργία εφέ φωτιζόμενου πλαισίου
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον προσαρμοσμένο συνδυασμό χρωμάτων για τοΦωτιζόμενο πλαίσιο που
χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε Πρότυπα φωτισμού αναγνωστών.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Εφέ φωτιζόμενου πλαισίου2. Εμφανίζεται η προβολήΕφέ
φωτιζόμενου πλαισίου.

2. Κάντε κλικ στο Δημιουργία. Εμφανίζεται η σελίδα για ένα νέοΦωτιζόμενο πλαίσιο.
3. Καταχωρίστε ένα Όνομα και μια Περιγραφή για αυτό το εφέ φωτιζόμενου πλαισίου.
4. Επιλέξτε Χρώμα 1 και Χρώμα 2.
5. Επιλέξτε την Περίοδο ενεργοποίησης σε δευτερόλεπτα. Η Περίοδος ενεργοποίησης καθορίζει για

πόσα δευτερόλεπτα θα εμφανίζεται κάθε χρώμα στο φωτιζόμενο πλαίσιο.
6. Επιλέξτε την Περίοδο απενεργοποίησης σε δευτερόλεπτα. Η Περίοδος απενεργοποίησης καθορίζει

για πόσα δευτερόλεπτα θα απενεργοποιείται, προαιρετικά, το φωτιζόμενο πλαίσιο μετά την εμφάνιση κάθε
χρώματος, πριν η διαδικασία ξεκινήσει από την αρχή και το φωτιζόμενο πλαίσιο επιστρέψει ξανά στο
χρώμα 1. Ρυθμίστε την στο 0 για να παραλειφθεί τελείως η απενεργοποίηση του φωτιζόμενου πλαισίου.

7. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση3.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
3Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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3.2 Παρακολούθηση
Οι λειτουργίεςΠαρακολούθησης του Aliro σας επιτρέπουν να παρατηρείτε και να παρακολουθείτε το σύστημά
σας, λαμβάνοντας αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τους χρήστες όσο και για συμβάντα του συστήματος. Επίσης,
σας επιτρέπει να καθορίζετε ορισμένες ρυθμίσεις που αφορούν στο σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες
κάντε κλικ σε μια λειτουργία πιο κάτω.

Λειτουργίες ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αρχείο καταγραφής συμβάντων

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας / Επαναφορά

Ρυθμίσεις συστήματος

Παρακολούθηση και Έλεγχος

Παρουσιολόγιο

3.2.1 Αρχεία καταγραφής συμβάντων
Ένα σημαντικός ρόλος του Aliro είναι να επιτρέπει την επισκόπηση όλων όσα συμβαίνουν στο σύστημα. Αυτά
συλλέγονται στα Αρχεία καταγραφής συμβάντων. Το Aliro επιτρέπει την παρακολούθηση συμβάντων σε
πραγματικό χρόνο και/ή την αναζήτηση συμβάντων σε ένα αρχείο καταγραφής. Οι ρυθμίσεις και για τους δύο
τρόπους καθορίζονται με όμοιο τρόπο, αρκεί να επιλέξετε αρχικά Live ήΑναφορά.

Μεταβείτε στη λειτουργία Αρχείο καταγραφής συμβάντων:

1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Αρχείο καταγραφής συμβάντων2. Ένα παράθυροΑρχείο
καταγραφής συμβάντωνπραγματικού χρόνου εμφανίζει λίστες αρχείου καταγραφής συμβάντων με
προεπιλεγμένα πεδία.

2. Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε πεδία στο αρχείο καταγραφής συμβάντων, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή
πεδίων και επιλέξτε κάποιο από τα πεδία που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πεδίο αρχείου
καταγραφής
συμβάντων
πραγματικού
χρόνου

Περιγραφή

Κατηγορία Είναι η κατηγορία τύπων συμβάντων στην οποία ανήκει το μήνυμα αρχείου καταγραφής
συμβάντων πραγματικού χρόνου.

Παρουσιάστηκε Η ημερομηνία και η ώρα που παρουσιάστηκε το συμβάν.

Μήνυμα Μια σύντομη περιγραφή του συμβάντος που παρουσιάστηκε.

Χρήστης Εμφανίζει το χρήστη που προκάλεσε το συμβάν.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Πεδίο αρχείου
καταγραφής
συμβάντων
πραγματικού
χρόνου

Περιγραφή

Πηγή Εμφανίζει τη θέση πελάτη όπου δημιουργήθηκε το συμβάν.

Καταγράφηκε

Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα του συμβάντος που αναφέρθηκε, όταν
καταγράφεται στη βάση δεδομένων του διακομιστή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τιμή
αυτή συμφωνεί με το πεδίοΠαρουσιάστηκε. Αν δεν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ενδεχομένως
ότι ο διακομιστής λαμβάνει καθυστερημένα πληροφορίες για τα συμβάντα που
παρουσιάζονται ή ότι το AP βρίσκεται σε διαφορετική ζώνηώρας από το διακομιστή.

Οι λειτουργίες και οι έλεγχοι που σχετίζονται με το αρχείο καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου και είναι
διαθέσιμα στη γραμμή μενού αυτού του παραθύρου περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω.

Λεπτομέρειες λειτουργιών κουμπιών

Κουμπί Περιγραφή

Φίλτρο
Εμφανίζει ένα πλαίσιο στα αριστερά, όπου μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία
προβολής του αρχείου καταγραφής συμβάντων. Επίσης, φιλτράρει συμβάντα κατά
Κείμενο συμβάντος ή κατά Τύπο συμβάντος.

Παύση
Συνέχιση

Κάντε κλικ στοΠαύση για να «παγώσετε» προσωρινά την απεικόνιση νέων συμβάντων
στο παράθυρο αρχείου καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου. Το ίδιο το κουμπί
αλλάζει σε Συνέχιση όταν κάνετε κλικ πάνω του.
Κάντε κλικ στο Συνέχιση για να συνεχιστεί η εμφάνιση ολόκληρου του αρχείου καταγραφής
συμβάντων πραγματικού χρόνου που δημιουργήθηκε μετά την παύση.
Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο κουμπί είναι απενεργοποιημένο στη λειτουργία προβολής
Αναφορά.

Απαλοιφή

Απαλείφει τυχόν μηνύματα αρχείου καταγραφής συμβάντων από το παράθυρο αρχείου
καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου. Ωστόσο, τα μηνύματα θα αποθηκευτούν στη
βάση δεδομένων.
Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο κουμπί είναι απενεργοποιημένο στη λειτουργία προβολής
Αναφορά.

Εξαγωγή

CSV
Δημιουργεί ένα αρχείο .CSV των απεικονιζόμενων συμβάντων.

Εξαγωγή

PDF
Δημιουργεί ένα αρχείο .PDF των απεικονιζόμενων συμβάντων.

3.2.1.1 Αρχεία καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου
Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου απεικονίζουν στην οθόνη μια λίστα πραγματικού
χρόνου με τα συμβάντα που παρουσιάστηκαν. Η λίστα αυτή μπορεί να προσαρμοστεί με βάση διάφορα κριτήρια
φίλτρου. Είναι επίσης δυνατή η εξαγωγή αναφορών των απεικονιζόμενων αρχείων καταγραφής συμβάντων
πραγματικού χρόνου σε μορφήCSV ή PDF.
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3.2.1.2 Ρύθμιση παραμέτρων αρχείων καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Αρχείο καταγραφής συμβάντων2. Εμφανίζεται η

προβολήΑρχείο καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου. Εμφανίζονται λίστες αρχείου
καταγραφής συμβάντων με προεπιλεγμένα πεδία.

2. Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε πεδία στο αρχείο καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου,
κάντε δεξί κλικ στη γραμμή πεδίων και επιλέξτε κάποιο από τα πεδία που περιγράφονται πιο κάτω.

Φιλτράρισμα αρχείου καταγραφής συμβάντων
A. Φιλτράρισμα κατά κείμενο συμβάντος

1. Κάντε κλικ στο Φίλτρο για να εμφανιστεί ένα πλαίσιο αριστερά.
2. Τώρα εμφανίζονται πέντεΦίλτρα κειμένου συμβάντος: AP, Χρήστης, Πόρτα, Περιοχή και

Γενικό. Όλα τα ανωτέρω, με εξαίρεση το γενικό φίλτρο, έχουν ένα κουμπί επιλογής όπου μπορεί να
επιλεγεί κάποιο σχετικό στοιχείο από τη λίστα. Όπως και τα κουμπιά επιλογών, μπορείτε επίσης να
εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο για να φιλτράρετε τα συμβάντα. Πολλά στοιχεία στο ίδιο πλαίσιο θα
πρέπει να διαχωρίζονται με ένα ερωτηματικό.

3. Το φίλτροAP θα εμφανίζει πάντοτε όλα τα συμβάντα που ταιριάζουν με οποιοδήποτε από τα
στοιχεία αναζήτησης χωρίς καμία επίπτωση από τα υπόλοιπα τέσσερα φίλτρα.

4. Τα φίλτρα Χρήστης, Πόρτα και Περιοχή θα εμφανίζουν επίσης όλα τα συμβάντα που ταιριάζουν
για οποιοδήποτε στοιχείο αναζήτησης, εκτός αν είναι τσεκαρισμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήστης @
Πόρτα/Περιοχή. Το τσεκάρισμα του πλαισίου ελέγχου Χρήστης@ Πόρτα/Περιοχή διασφαλίζει ότι
θα εμφανίζονται μόνο τα συμβάντα που ταιριάζουν με το συνδυασμό των φίλτρων Χρήστης και
Πόρτα ή των φίλτρων Χρήστης και Περιοχή που επιλέχθηκαν.

5. Το Γενικό φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση συμβάντων που ταιριάζουν με τον
πλήρη συνδυασμό των επιλεγμένων στοιχείων του με χρήση του κουμπιούΚΑΙ ή για την απεικόνιση
συμβάντων που ταιριάζουν με οποιονδήποτε από τους επιλεγμένους όρους του με χρήση του
κουμπιούΉ.

B. Φιλτράρισμα κατά τύπο συμβάντος
1. Κάντε κλικ στο Φίλτρο για να εμφανιστεί ένα πλαίσιο αριστερά.
2. Εμφανίστε στοΦίλτρο τύπου συμβάντος το μενού Συμβάντα.
3. Όλες οι κατηγορίες που βρίσκονται στα Συμβάντα είναι επιλεγμένες από προεπιλογή. Για να

προσαρμόσετε αυτό το φίλτρο, επιλέξτε/αποεπιλέξτε κάποια από τις κατηγορίες που εμφανίζονται.
Στο διπλανό παράθυροΑρχείο καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου θα εμφανιστούν
φιλτραρισμένα αποτελέσματα.
Επισήμανση αρχείων καταγραφής συμβάντων με
χρώμα
Μπορείτε να εφαρμόσετε συγκεκριμένα χρώματα στους
τύπους συμβάντων. Μετά την εφαρμογή χρωμάτων, τα
συμβάντα αυτά θα εμφανίζονται με χρώμα στοΑρχείο
καταγραφής συμβάντωνπου εμφανίζεται,
διευκολύνοντας την οπτική κατηγοριοποίησή τους.

1. Κάντε κλικ και εμφανίστε κάποιο συμβάν, για
παράδειγμα το Σύστημα.

2. Τσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου για ένα
συγκεκριμένο τύπο συμβάντων για να τον
επιλέξετε για απεικόνιση στο Αρχείο
καταγραφής συμβάντων.

3. Κάντε κλικ στον κύκλο που βρίσκεται δίπλα στο
πλαίσιο που τσεκάρατε.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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4. Επιλέξτε κάποιο χρώμα από την αναπτυσσόμενη
λίστα που εμφανίζεται ώστε να εφαρμοστεί στο
συγκεκριμένο τύπο συμβάντων. Ανατρέξτε στο
στιγμιότυπο οθόνης στα αριστερά.

Σημαντική σημείωση σχετικά με την έγκυρη
πρόσβαση - συμβάν απειλής
Η Απειλή είναι ένα κρυφό σήμα που μπορεί να στείλει ο
κάτοχος μιας κάρτας κατά την τοποθέτηση της κάρτας
για να ειδοποιήσει το διαχειριστή ότι βρίσκεται σε
κατάσταση κινδύνου.

Απαιτήσεις ως προς τη ρύθμιση παραμέτρων της
απειλής:

l Στη λειτουργία Πόρτα:

ΟΑναγνώστης πρέπει να βρίσκεται στη
λειτουργία Κάρτα και PIN.

l Στη λειτουργία Αρχείο καταγραφής
συμβάντων:

Επιλέξτε Έγκυρη πρόσβαση - συμβάν
απειλής στοΦίλτρο τύπου συμβάντος και
ορίστε ένα χρώμα επισήμανσης για αυτό το
συμβάν.

Αποστολή σήματος απειλής από τον κάτοχο
κάρτας
Ο κάτοχος μιας κάρτας μπορεί να στείλει ένα σήμα
απειλής στο χειριστή εισάγοντας τοPIN απειλής στον
αναγνώστη. Το μοναδικό PIN απειλής είναι το τυπικό
PIN του κατόχου της κάρτας με το τελευταίο ψηφίο του
αυξημένο κατά 1.
Για παράδειγμα: Αν το PIN του κατόχου της κάρτας είναι
το 2356, το PIN απειλής είναι το 2357.
Σημείωση: Αν το PIN του κατόχου της κάρτας είναι το
9999, το PIN απειλής θα είναι το 9990 και όχι το 10000.

Αν το σύστημά σας έχει ρυθμιστεί σωστά για απειλή, η
εισαγωγή ενός έγκυρου PIN απειλής σε κάποιον
αναγνώστη θα πρέπει να εμφανίσει ένα επισημασμένο
αρχείο καταγραφής συμβάντωνΈγκυρη πρόσβαση -
απειλή στο σύστημα, ανάλογα με τον κάτοχο της
κάρτας.

Δημιουργία και εξαγωγή αρχείου καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου
1. Κάντε κλικ στο Παύση για να «παγώσετε» προσωρινά την απεικόνιση νέων συμβάντων στη λίστα

Αρχείο καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λίστα Αρχείο καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου περιέχει όλες τις

λεπτομέρειες για την αναφορά.
3. Κάντε κλικ στο Εξαγωγή CSV για να δημιουργήσετε μια αναφορά που θα εξαχθεί και θα αποθηκευτεί

ως αρχείο CSV.
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Ή κάντε κλικ στο Εξαγωγή PDF για να δημιουργήσετε μια αναφορά ώστε να εξαχθεί και να

αποθηκευτεί ως αρχείο PDF.
4. Για να συνεχιστεί η εμφάνιση μηνυμάτων για τοΑρχείο καταγραφής συμβάντων πραγματικού χρόνου,

κάντε κλικ στο Συνέχιση.

3.2.1.3 Αναφορές αρχείου καταγραφής συμβάντων
Όταν γίνει επιλογή για την Αναφορά, είναι δυνατή η αναζήτηση συμβάντων σε βάση δεδομένων στοΑρχείο
καταγραφής συμβάντων.

3.2.1.4 Ρύθμιση παραμέτρων αναφορών αρχείου καταγραφής συμβάντων
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Αρχείο καταγραφής συμβάντων2. Από προεπιλογή

εμφανίζεται η προβολήΑρχείο καταγραφής συμβάντωνπραγματικού χρόνου.
2. Κάντε κλικ στοΦίλτρο για να εμφανιστεί ένα πλαίσιο αριστερά.
3. Επιλέξτε Αναφορά στο τμήμα Λειτουργία προβολής.
4. Στα πεδία Από καιΈως καταχωρίστε αντίστοιχα την ημερομηνία και την ώρα έναρξης καθώς και την

ημερομηνία και την ώρα λήξης. Έτσι ορίζεται το διάστημα ημερομηνιών και ωρών κατά το οποίο θα πρέπει
να ανακτώνται τα μηνύματα αρχείου καταγραφής συμβάντων που δημιουργούνται.

5. Κάντε κλικ στοΕκτέλεση.

Τα ανακτηθέντα μηνύματα αρχείου καταγραφής συμβάντων θα εμφανίζονται στο διπλανό δεξί παράθυρο.

Σημείωση: Στην οθόνη μπορούν να εμφανίζονται μέχρι 5000 μηνύματα. Το μήνυμα Υπάρχουν
περισσότερες καταχωρήσεις καταγραφής συμβάντων που ταιριάζουν με τα κριτήρια φίλτρου.
Περιορίστε την για να μειώσετε το μέγεθος των αποτελεσμάτων. θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της
αναφοράς, σε περίπτωση που το επιλεγμένο διάστημα ημερομηνιών και ωρών περιέχει περισσότερα από
5000 μηνύματα αρχείου καταγραφής. Ο περιορισμός του διαστήματος ημερομηνιών και ωρών και η
εφαρμογή φίλτρου μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των μηνυμάτων που περιλαμβάνονται
στην αναφορά.

Φιλτράρισμα αναφορών αρχείου καταγραφής συμβάντων

1. Τώρα εμφανίζονται πέντεΦίλτρα κειμένου συμβάντος: AP, Χρήστης, Πόρτα, Περιοχή και Γενικό. Όλα
τα ανωτέρω, με εξαίρεση το γενικό φίλτρο, έχουν ένα κουμπί επιλογής όπου μπορεί να επιλεγεί κάποιο
σχετικό στοιχείο από τη λίστα. Όπως και τα κουμπιά επιλογών, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ελεύθερο
κείμενο για να φιλτράρετε τα συμβάντα. Πολλά στοιχεία στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να διαχωρίζονται με
ένα ερωτηματικό.

2. Το φίλτροAP θα εμφανίζει πάντοτε όλα τα συμβάντα που ταιριάζουν με οποιοδήποτε από τα στοιχεία
αναζήτησης χωρίς καμία επίπτωση από τα υπόλοιπα τέσσερα φίλτρα.

3. Τα φίλτρα Χρήστης, Πόρτα και Περιοχή θα εμφανίζουν επίσης όλα τα συμβάντα που ταιριάζουν για
οποιοδήποτε στοιχείο αναζήτησης, εκτός αν είναι τσεκαρισμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήστης @
Πόρτα/Περιοχή. Το τσεκάρισμα του πλαισίου ελέγχου Χρήστης@ Πόρτα/Περιοχή διασφαλίζει ότι θα
εμφανίζονται μόνο τα συμβάντα που ταιριάζουν με το συνδυασμό των φίλτρων Χρήστης και Πόρτα ή των
φίλτρων Χρήστης και Περιοχή που επιλέχθηκαν.

4. Το Γενικό φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση συμβάντων που ταιριάζουν με τον πλήρη
συνδυασμό των επιλεγμένων στοιχείων του με χρήση του κουμπιούΚΑΙ ή για την απεικόνιση συμβάντων
που ταιριάζουν με οποιονδήποτε από τους επιλεγμένους όρους του με χρήση του κουμπιούΉ.

1. Εμφανίστε στοΦίλτρο τύπου συμβάντος το μενού Συμβάντα.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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2. Όλες οι κατηγορίες που βρίσκονται στα Συμβάντα είναι επιλεγμένες από προεπιλογή. Για να
προσαρμόσετε αυτό το φίλτρο, επιλέξτε/αποεπιλέξτε κάποια από τις κατηγορίες που εμφανίζονται. Στο
διπλανό παράθυροΑναφορά αρχείου καταγραφής συμβάντων θα εμφανιστούν φιλτραρισμένα
αποτελέσματα.

1. Ρυθμίστε τα πεδία Από καιΈως στο αριστερό πλαίσιο. Κάντε κλικ στοΕκτέλεση.
2. Κάντε κλικ στοΕξαγωγή CSV για να δημιουργήσετε μια αναφορά που θα εξαχθεί και θα αποθηκευτεί ως

αρχείο CSV. Ή κάντε κλικ στοΕξαγωγή PDF για να δημιουργήσετε μια αναφορά του απεικονιζόμενου
παραθύρου που θα εξαχθεί και θα αποθηκευτεί ως αρχείο PDF.

3. Για να συνεχιστεί η εμφάνιση μηνυμάτων για τοΑρχείο καταγραφής συμβάντωνπραγματικού χρόνου,
κάντε κλικ στο Συνέχιση.

3.2.2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και Επαναφορά
Η λειτουργία Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας / Επαναφορά σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τη βάση
δεδομένων του συστήματος.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων
Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων ώστε να αποθηκευτεί ένα αντίγραφο
των παραμέτρων συστήματος και/ή των αρχείων καταγραφής συμβάντων. Προτείνεται η προγραμματισμένη
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων να ρυθμίζεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα αντίγραφα
ασφαλείας να αποθηκεύονται σε θέση δικτύου, όπου αυτό είναι εφικτό. Οδηγίες σχετικά με την ανωτέρω ρύθμιση
παρατίθενται αναλυτικά στην Προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας πιο κάτω.

1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά επιλέξτε Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας / Επαναφορά2.
Εμφανίζεται η προβολή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας / Επαναφορά.

Ρύθμιση παραμέτρων προγραμματισμένης δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας
1. Κάντε κλικ στοΠρογραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.
2. Τσεκάρετε την επιλογήΕνεργοποίηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία που εμφανίζονται με τον τρόπο που επεξηγείται πιο κάτω:

Πεδίο Επιλογές Περιγραφή

Συχνότητα

Κάθε
μέρα Προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας εκτελείται κάθε μέρα.

Κάθε
εβδομάδα

Προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας εκτελείται κάθε
εβδομάδα. Η ακριβής ημέρα της εβδομάδας καθορίζεται στο πεδίο Ημέρα.

Κάθε
μήνα

Προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας εκτελείται κάθε μήνα.
Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται στο πεδίο Ημέρα.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Πεδίο Επιλογές Περιγραφή

Ημέρα

Κυριακή
έως
Σάββατο /
1-28

Αν επιλέξετε Κάθε εβδομάδα ή Κάθε μήνα, καθορίστε την Ημέρα και την
ημερομηνία που θα δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας.

Ώρα - Καθορίστε την ακριβήΏρα (ωω:λλ) που θα δημιουργείται αντίγραφο
ασφαλείας.

Αποθήκευση
σε -

Εμφανίζει τη θέση (σχετικά με το διακομιστή) όπου θα αποθηκεύονται τα
αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Σημειωτέον ότι η διαδρομή αυτή
πρέπει να είναι προσβάσιμη από το διακομιστή ελέγχου πρόσβασης. Για να
αποθηκεύονται αρχεία αντιγράφων ασφαλείας σε θέση δικτύου, για
παράδειγμα μια διαδρομή UNC, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Δημιουργήστε ένα φάκελο στον υπολογιστή δικτύου όπου σκοπεύετε να
αποθηκεύετε τα αντίγραφα ασφαλείας.

2. Ορίστε αυτόν το φάκελο για κοινή χρήση και χορηγήστε δικαίωμα
αλλαγής των περιεχομένων.

3. Στην καρτέλα Ασφάλεια του φακέλου, κάντε κλικ στο Επεξεργασία, και
κατόπιν κάντε κλικ στο Προσθήκη.

4. Κάντε κλικ στο Τύποι αντικειμένων και επιλέξτε Υπολογιστές και μετά
Ok.

5. Πληκτρολογήστε το όνομα υπολογιστή του μηχανήματός σας
Διακομιστής Aliro και κάντε κλικ στοOk.

6. Επιλέξτε Τροποποίηση για να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός αυτός
έχει δικαίωμα εγγραφής. Ο λογαριασμός υπολογιστή θα εμφανιστεί με
το σύμβολο $.

7. Καταχωρίστε τη Διαδρομή UNC στο φάκελο κοινής χρήσης που
δημιουργήσατε στο πεδίο Αποθήκευση σε, για παράδειγμα
\\remotecomputer\backups

4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
1. Κάντε κλικ στοΜη αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.
2. Ενεργοποιήστε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα Συμπερίληψη. Λεπτομέρειες μπορείτε να

βρείτε πιο κάτω.

Επιλογή Περιγραφή

Όλα
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας όλων των
δεδομένων για το Αρχείο καταγραφής συμβάντων
και τηΡύθμιση παραμέτρων συστήματος.

Μόνο αρχεία καταγραφής
συμβάντων

Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα
Αρχεία καταγραφής συμβάντων που υπάρχουν τη
δεδομένη χρονική στιγμή στη βάση δεδομένων.

Μόνο παράμετροι συστήματος Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας με όλες τις
Παραμέτρους συστήματος.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας τώρα.

Επαναφορά της βάσης δεδομένων
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Η επαναφορά της βάσης δεδομένων αντικαθιστά τις τρέχουσες εγγραφές συστήματος με ένα αντίγραφο
ασφαλείας της βάσης δεδομένων από μια θέση διακομιστή. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
επαναφορά ενός προηγούμενου αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων στο σύστημα.
Σημείωση:Όλα τα υφιστάμενα δεδομένα θα διαγραφούν αν επιλέξετε επαναφορά.

1. Κάντε κλικ στοΕπαναφορά.
2. Επιλέξτε επαναφορά της βάσης δεδομένων απόΑποθηκευμένο αντίγραφο ασφαλείας ήΑπό αρχείο.

Ανατρέξτε τις παρακάτω λεπτομέρειες.

Επιλογή Περιγραφή

Αποθηκευμένο
αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο διακομιστή. Τα
αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στη θέση που έχει καθοριστεί στο
πεδίοΑποθήκευση σε του τμήματοςΠρογραμματισμένη
δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

Από αρχείο Αναζητήστε και επιλέξτε το Αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που
θέλετε να επαναφέρετε.

3. Κάντε κλικ στοΕπαναφορά.

Σημείωση: Θα είστε αποσυνδεδεμένοι από τον πελάτη Aliro μέχρι να ολοκληρωθεί η επαναφορά. Θα
χρειαστεί να συνδεθείτε στον πελάτη μετά την ολοκλήρωση της επαναφοράς.

3.2.3 Παρακολούθηση και Έλεγχος
Η λειτουργία Παρακολούθηση και Έλεγχος σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις πόρτες του χώρου σας. Είναι
επίσης δυνατό να τις ελέγχετε εκτελώντας τις ειδικές εντολέςΠόρτα και Εισβολή.
Χρήση λειτουργίας Παρακολούθηση και Έλεγχος

1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Παρακολούθηση και Έλεγχος2. Εμφανίζεται η προβολή
Παρακολούθηση και Έλεγχος.

Περιγραφή πλαισίων και γραμμής εργαλείων

Κουμπιά και πεδία Περιγραφή

Όνομα πόρτας Εμφανίζει τοΌνομα της πόρτας.

Λειτουργία πόρτας Εμφανίζει τη Λειτουργία που είναι ρυθμισμένη στην πόρτα.

Κατάσταση πόρτας Εμφανίζει την Κατάσταση της πόρτας.

Κατάσταση αναγνώστη Εμφανίζει την Κατάσταση αναγνώστη.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Κουμπιά και πεδία Περιγραφή

Σφάλματα πόρτας Εμφανίζει τα Σφάλματα πόρτας που αναφέρουν οι πόρτες.

Ανατροφοδότηση
κατάστασης συναγερμού

Παρέχει την Ανατροφοδότηση κατάστασης συναγερμού, See
"Ανατροφοδότηση κατάστασης συναγερμού" on page 58

Εντολές πόρτας

1. Επιλέξτε Πόρτα.
2. Κάντε κλικ στο Ανατροφοδότηση κατάστασης συναγερμού

για να εκτελεστεί μια εντολή για την επιλεγμένη Πόρτα ή
Εισβολή.

Σημείωση: Μπορείτε να στείλετε την ίδια Εντολή πόρτας σε πολλές
πόρτες επιλέγοντας πολλές πόρτες ταυτόχρονα:

1. Πατήστε Shift+Κλικ για να επιλέξετε πολλές πόρτες στη στήλη
Όνομα πόρτας.
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3.2.4 Ρυθμίσεις συστήματος

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε διάφορεςΡυθμίσεις συστήματος που
εφαρμόζονται σε ολόκληρο το σύστημα ελέγχου πρόσβασης.

Γενικές ρυθμίσεις

Όνομα ρύθμισης Περιγραφή

Γλώσσα
συστήματος

Ορίζει το πεδίο Γλώσσα για ένα νέο χρήστη στο πλαίσιο εμφάνισηςΛεπτομέρειες στην
προβολήΧρήστης. Επίσης, ορίζει το πεδίο Γλώσσα συστήματος για ένα Access Point
που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο εμφάνισηςΛεπτομέρειες στην προβολή
Υλικό.

Απενεργοποίηση
καρτών και
προσωπικών
κωδικών

Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει την απενεργοποίηση της κάρτας και του προσωπικού κωδικού
ενός ατόμου σε περίπτωση που σημειωθεί παραβίαση μη ήπιου antipassback. Για να
ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα ή τον προσωπικό κωδικό ενός χρήστη, μεταβείτε στην
προβολή Χρήστης.

Ρυθμίσεις αρχείου καταγραφής συμβάντων

Όνομα
ρύθμισης Περιγραφή

Ενεργοποίηση
νυχτερινής
εκκαθάρισης

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι τσεκαρισμένο από προεπιλογή. Όταν είναι τσεκαρισμένο,
κάθε νύχτα, και συγκεκριμένα τα μεσάνυχτα, γίνεται εκκαθάριση των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα στοΑρχείο καταγραφής συμβάντων και τα οποία είναι παλαιότερα από
τον καθορισμένο αριθμό ημερών (όπως έχει οριστεί στο Ημέρες διατήρησης δεδομένων
αρχείου καταγραφής συμβάντων).

Αποθήκευση
εκκαθαρισμένων
δεδομένων στο
δίσκο

Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι τσεκαρισμένο από προεπιλογή. Αν η νυχτερινή εκκαθάριση
είναι ενεργοποιημένη, η επιλογή αυτή επιτρέπει την αποθήκευση των διαγραμμένων
δεδομένων σε δίσκο πριν διαγραφούν από τη βάση δεδομένων.

Προεπιλεγμένη
διαδρομή
αποθήκευσης

Πρόκειται για τη διαδρομή στην οποία αποθηκεύεται το εκκαθαρισμένο αρχείο καταγραφής
συμβάντων, εφόσον η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη (χωρίς δυνατότητα
επεξεργασίας).

Ημέρες
διατήρησης
δεδομένων
αρχείου
καταγραφής
συμβάντων

Ορίζει το χρόνο που θα διατηρούνται τα αρχεία καταγραφής συμβάντων στη βάση
δεδομένων πριν από την εκκαθάρισή τους. Για παράδειγμα, αν είναι ρυθμισμένος σε 90
ημέρες, τα μηνύματα του αρχείου καταγραφής συμβάντων θα διατηρούνται για 90 ημέρες.
Μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου θα διαγράφονται και θα αποθηκεύονται,
προαιρετικά, σε δίσκο.
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Όνομα
ρύθμισης Περιγραφή

Ημέρες
διατήρησης
δεδομένων
ανεπιβεβαίωτων
ειδοποιήσεων
συμβάντων

Ορίζει το χρόνο που θα διατηρούνται στο σύστημα οι ανεπιβεβαίωτες ειδοποιήσεις πριν
από την εκκαθάρισή τους.

Σημείωση! Για το σύστημα ισχύει το όριο των 11000 ανεπιβεβαίωτων ειδοποιήσεων ανά
χρήστη. Αν το πλήθος των συμβάντων υπερβεί αυτό το όριο, το σύστημα θα προβεί σε
εκκαθάριση των συμβάντων ανεξαρτήτως ημερομηνίας.

Ρυθμίσεις υλικού

Όνομα ρύθμισης Περιγραφή

Χρόνος
σταθμοσκόπησης
συσκευής (ms)

Ελέγχει το ρυθμό με τον οποίο το Access Point σταθμοσκοπεί το διακομιστή ελέγχου
πρόσβασης για συμβάντα. Μεγαλύτερη τιμή σημαίνει ότι το Access Point θα αντιδρά πιο
αργά, αλλά η κίνηση στο δίκτυο και ο φόρτος του διακομιστή θα είναι μειωμένα. Αντιθέτως,
μικρότερη τιμή σημαίνει ότι το Access Point θα αντιδρά πιο γρήγορα με αποτέλεσμα την
αύξηση της κίνησης στο δίκτυο και του φόρτου του διακομιστή. Θα πρέπει να
τροποποιήσετε αυτήν τιμή μόνο αφότου συμβουλευτείτε κάποιον τεχνικό της Vanderbilt.

Ρυθμίσεις προσαρμοσμένων πεδίων

Όνομα ρύθμισης Περιγραφή

Ετικέτα
προσαρμοσμένου
πεδίου Ν

Επιτρέπει την επεξεργασία του κειμένου της ετικέτας για κάθε ένα από τα τέσσερα
Προσαρμοσμένα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη λεπτομερειών χρήστη.

Ρύθμιση μήκους κωδικού ομάδας/προσωπικού κωδικού

Όνομα
ρύθμισης Περιγραφή

Μήκος
Επιτρέπει τη ρύθμιση του αριθμού των ψηφίων που θα χρησιμοποιούνται για τους εξής
κωδικούς: Κωδικός ομάδας και Προσωπικός κωδικός. Είναι δυνατόν να καθοριστούν
τέσσερα έως οκτώψηφία. Οι πραγματικοί κωδικοί δημιουργούνται και
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Όνομα
ρύθμισης Περιγραφή

ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται στο μενού ομάδας πρόσβασης. Όλοι οι κωδικοί ομάδας
έχουν το ίδιο μήκος. Σημειωτέον ότι ισχύουν τα εξής για τους κωδικούς με αυξημένο και
μειωμένο μήκος:

l Αύξηση κωδικού - σε περίπτωση που αυξηθεί το μήκος του κωδικού, προστίθενται
μηδενικά στην αρχή όλων των υφιστάμενων κωδικών.

l Μείωση κωδικού - σε περίπτωση που μειωθεί το μήκος του κωδικού, όλοι οι κωδικοί
ομάδας αναδημιουργούνται οι οι προσωπικοί κωδικοί απαλείφονται. Αυτοί πρέπει να
δημιουργηθούν χειροκίνητα για κάθε χρήστη.

Τροποποίηση
μήκους Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε τον οδηγό προκειμένου να αλλάξετε το μήκος των κωδικών.

Πρότυπα φωτισμού αναγνωστών

Όνομα ρύθμισης Περιγραφή

Προεπιλεγμένο πρότυπο
συστήματος

Εμφανίζει το πρότυπο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη χρονική στιγμή
στο σύστημα.

Εφαρμογή προτύπου φωτισμού αναγνώστη

1. Κάντε κλικ στο Εφαρμογή προτύπου για να ανοίξει ο οδηγός. Ανοίγει το παράθυροΕπιλέξτε το
πρότυπο φωτισμού αναγνώστη που θέλετε να εφαρμόσετε.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί στα δεξιά του πεδίουΠροεπιλεγμένο πρότυπο συστήματος. Ανοίγει το παράθυρο
Επιλέξτε ένα πρότυπο φωτισμού αναγνώστη.

3. Τα πρότυπα εμφανίζονται στο παράθυρο κάτω από την κεφαλίδα Όνομα. Επιλέξτε το πρότυπο και κάντε
κλικ στοOK.

4. Σημειωτέον ότι:

l Η επιλογήΕφαρμογή και παράκαμψη σε όλα τα επίπεδα θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο σε κάθε
περιοχή, πόρτα και αναγνώστη ανεξάρτητα από τις προηγούμενες ρυθμίσεις τους.

l Αν η επιλογήΕφαρμογή και παράκαμψη σε όλα τα επίπεδα δεν ενεργοποιηθεί, μόνο οι
περιοχές, οι πόρτες και οι αναγνώστες που χρησιμοποιούν το προηγούμενο προεπιλεγμένο
πρότυπο συστήματος θα ενημερωθούν με το νέο πρότυπο.
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l Είναι πάντοτε εφικτό να εφαρμόζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επιλέγοντας τοΠροεπιλεγμένο
πρότυπο φωτισμού.

5. Κάντε κλικ στοΕπόμενο και μετά στο Τέλος. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται.

Χρονοδιάγραμμα εξαιρέσεων

Το Χρονοδιάγραμμα εξαιρέσεων επιτρέπει τον καθορισμό των ημερών που απαιτούν την εφαρμογή μιας
αλλαγής στη λειτουργία ασφαλείας, όπως επίσημες αργίες ή νωρίτερο κλείσιμο. Για παράδειγμα, μια πόρτα που
θα προγραμματιστεί να συμπεριφέρεται βάσει συγκεκριμένης λειτουργίας τις επιλεγμένες ώρες. Ένα φωτιζόμενο
πλαίσιο μπορεί να προγραμματιστεί να ανάβει και σύμφωνα με τις εξαιρέσεις, επισημαίνοντας έτσι την εξαίρεση
κατά χρώμα.

Δημιουργία ημέρας εξαίρεσης

1. Δώστε στην εξαίρεση ένα Όνομα που περιγράφει ποιος Τύπος εξαίρεσης είναι.

2. ΟρίστεΏρα έναρξης καιΏρα λήξης.

3. Επιλέξτε ένα Χρώμα για την εξαίρεση.

4. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση για να αποθηκεύσετε την ημέρα εξαίρεσης.

Το νέο όνομα εμφανίζεται πλέον στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή τύπου εξαίρεσης.

Προσθήκη ημέρας εξαίρεσης στο ημερολόγιο

1. Επιλέξτε τη μέρα από την Επιλογή τύπου εξαίρεσης.

2. Κάντε κλικ στοΗμέρα για να προσθέσετε την εξαίρεση.

3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Η προγραμματισμένη εξαίρεση εφαρμόζεται πλέον σε ολόκληρο το σύστημα.

Κατάργηση ημέρας εξαίρεσης
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1. Στο ημερολόγιο, κάντε κλικ στην Ημέρα από την οποία πρόκειται να καταργηθεί η ημέρα εξαίρεσης.

2. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Η ημέρα εξαίρεσης καταργείται από το ημερολόγιο και το σύστημα.

Αλλαγή ημέρας εξαίρεσης

1. Επιλέξτε νέο Τύπο εξαίρεσης στην αναπτυσσόμενη λίστα.
2. Στο ημερολόγιο, κάντε κλικ στην Ημέρα στην οποία θέλετε να εφαρμοστεί η ημέρα εξαίρεσης. Με το πρώτο

κλικ καταργείται ο προηγούμενος τύπος εξαίρεσης.
3. Κάντε ξανά κλικ στην ίδια Ημέρα.
4. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Η ημέρα εξαίρεσης αλλάζει στο νέο τύπο εξαίρεσης.

Όνομα Περιγραφή

Όνομα ΤοΌνομα της εξαίρεσης.

Τύποι
Υπάρχουν οκτώ διαφορετικοί Τύποι, μπορεί όμως να εφαρμοστεί μόνο ένας τύπος ανά ημέρα.
Κάθε τύπος ημέρας έχει τις ίδιες επιλογές: όνομα, ώρα έναρξης, ώρα λήξης και χρώμα. Οι τύποι
παρατίθενται στο παρακάτω αναπτυσσόμενο μενού.

Χρώμα Κάντε κλικ στο βέλος για να επιλέξετε ένα Χρώμα για τον τύπο της εξαίρεσης. Το χρώμα θα
εμφανιστεί την ημέρα με την οποία είναι συνδεδεμένη η εξαίρεση.

Ώρα
έναρξης
Ώρα λήξης

Η Ώρα έναρξης και ηΏρα λήξης της εξαίρεσης. Σημειωτέον ότι οι εξαιρέσεις δεν εκτείνονται
στις μέρες.

Έτος

Κάντε κλικ στα βέλη για να δείτε το τρέχον, τα προηγούμενα ή τα προσεχήΈτη. Είναι δυνατόν
να προγραμματιστούν εξαιρέσεις για την τρέχουσα ημερομηνία και τα προσεχή έτη. Όλες οι
ημέρες που παρέρχονται είναι γκριζαρισμένες και δεν είναι δυνατή η προσθήκη ημερών
εξαίρεσης.

Μήνες ΟιΜήνες του έτους εμφανίζονται στα αριστερά.

Ημέρα Επιλέξτε την Ημέρα για την εξαίρεση, κάνοντας κλικ πάνω της. Η ημέρα θα επισημανθεί με το
χρώμα που ορίστηκε στο Τύποι εξαίρεσης.

3.2.5 Παρουσιολόγιο
ΤοΠαρουσιολόγιο επιτρέπει τις καταγραφές παρουσιών και του τελευταίου γνωστού σημείου δραστηριότητας
των κατόχων καρτών σε συγκεκριμένες περιοχές. Κύριος σκοπός του παρουσιολογίου είναι να ελέγχει ότι οι
κάτοχοι καρτών βρίσκονται εκτός μιας περιοχής σε περίπτωση εκκένωσης. Οι καταγραφές αυτές μπορούν να
καταρτιστούν σε μια Αναφορά παρουσιολογίου. Ένα Σημείο συγκέντρωσης χρησιμοποιείται για να εξαλείφει
τους κατόχους καρτών από την αναφορά, δεδομένου ότι αυτοί θα διαγραφούν από το παρουσιολόγιο μόλις η
κάρτα τοποθετηθεί στον Αναγνώστη συγκέντρωσης.

Αναφορά παρουσιολογίου
Είναι μια αναφορά που δείχνει τις τρέχουσες θέσεις των κατόχων καρτών τη στιγμή εκτέλεσης της αναφοράς.

Δημιουργία αναφορών παρουσιολογίου
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1. Επιλέξτε τον τρόπο παράθεσης της αναφοράς παρουσιολογίου, Παράθεση κατά τοΕπώνυμο ή τοΌνομα
περιοχής.

2. Επιλέξτε τον Προσανατολισμό: Οριζόντιος ήΚατακόρυφος.
3. Κάντε κλικ στοΔημιουργία. Η συνοπτική αναφορά συστήματος που δημιουργείται επιβεβαιώνει τη

σύνταξη της αναφοράς.
4. Κάντε κλικ στο Λήψη για αποθήκευση ή άνοιγμα της αναφοράς.

Σημεία συγκέντρωσης
Ένα Σημείο συγκέντρωσης είναι μια καθορισμένη ασφαλής περιοχή με έναν Αναγνώστη συγκέντρωσης. Εδώ
είναι που μπορούν να συγκεντρωθούν οι κάτοχοι καρτών σε περίπτωση εκκένωσης. Ο αναγνώστης
συγκέντρωσης επιβεβαιώνει ότι ο κάτοχος κάποιας κάρτας βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο μόλις τοποθετηθεί
η κάρτα. Όταν δημιουργηθεί αναφορά παρουσιολογίου, οι συγκεκριμένοι κάτοχοι καρτών δεν θα
συμπεριληφθούν σε αυτήν την αναφορά.

Ένας αναγνώστης ορίζεται ως αναγνώστης συγκέντρωσης από τη διαδρομήΥλικό > Διασύνδεση αναγνώστη >
Λειτουργία πρόσβασης. Οι ρυθμισμένοι αναγνώστες εμφανίζονται στη λίστα Access Point και Αναγνώστες
συγκέντρωσης.
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3.3 Πρότυπα
Οι λειτουργίες αυτές παρέχουν Πρότυπα με προκαθορισμένες τιμές και παραμέτρους για τα εξής: Υλικό, Πόρτες
και Κάρτες. Μπορείτε εύκολα να εφαρμόσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πρότυπα σε κάποιο υλικό, πόρτα ή
κάρτα, και να τα προσαρμόσετε αργότερα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε
κλικ σε μια λειτουργία πιο κάτω.

Λειτουργίες ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Πρότυπα καρτών

Πρότυπα πορτών

Πρότυπα υλικού

Πρότυπαφωτισμού αναγνωστών

3.3.1 Πρότυπα καρτών
ΤοΠρότυπο κάρτας αποτελεί έναν τρόπο να σχεδιάσετε οπτικά τις πληροφορίες που είναι τυπωμένες στις
κάρτες, όπως ένα όνομα χρήστη, μια φωτογραφία και το λογότυπο μιας εταιρείας.

l Τα πεδία δεδομένων, όπως το όνομα χρήστη, προστίθενται στο πρότυπο κάρτας, που εν συνεχεία
συμπληρώνονται με τα πραγματικά δεδομένα για κάθε χρήστη όταν εκτυπώνεται η κάρτα.

l Στο πρότυπο κάρτας είναι δυνατόν να προστεθεί απλό κείμενο και εικόνες, όπως η επωνυμία και ο
λογότυπος μιας εταιρείας, που είναι συνήθη στοιχεία που τυπώνονται σε όλες τις κάρτες.

3.3.1.1 Δημιουργία προτύπων καρτών
Δημιουργία προτύπων καρτών

1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Πρότυπα καρτών2. Εμφανίζεται η προβολήΠρότυπο
κάρτας.

2. Κάντε κλικ στο Δημιουργία. Εμφανίζεται η σελίδα σχεδίασης νέου προτύπου κάρτας.
3. Καταχωρίστε ένα Όνομα για το πρότυπο κάρτας.
4. Σύρετε πεδία από την εργαλειοθήκη στα αριστερά και μεταφέρετέ τα στην επιφάνεια σχεδίασης στο κέντρο

της σελίδας.
Τα στοιχεία ελέγχου της εργαλειοθήκηςΠίνακας στοίβας και Πλέγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
ευκολότερη στοίχιση των πεδίων. Όταν μεταφέρετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα στοίβας ή ένα πλέγμα, η περιοχή
όπου μπορεί να αποτεθεί το πεδίο επισημαίνεται με μπλε χρώμα.
Εμφανίστε κάποιο θέμα για να δείτε τις οδηγίες του.

Λεπτομέρειες πεδίων των στοιχείων ελέγχου

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Στοιχείο ελέγχου Πεδία Περιγραφή

Κείμενο
Καταχωρίστε
κείμενο ετικέτας για
πεδία
χρησιμοποιώντας
αυτό το στοιχείο
ελέγχου

Κείμενο Καταχωρίστε το Κείμενο της ετικέτας για αυτό
το πεδίο.

Μέγεθος
γραμματοσειράς

Καταχωρίστε τοΜέγεθος γραμματοσειράς του
απεικονιζόμενου κειμένου για αυτό το πεδίο στο
πρότυπο κάρτας.

Οικογένεια
γραμματοσειράς

Επιλέξτε την Οικογένεια γραμματοσειράς του
απεικονιζόμενου κειμένου για αυτό το πεδίο στο
πρότυπο κάρτας.

Πάχος
γραμματοσειράς

Επιλέξτε το Πάχος γραμματοσειράς του
απεικονιζόμενου κειμένου για αυτό το πεδίο στο
πρότυπο κάρτας.

Χρώμα κειμένου Επιλέξτε το Χρώμα κειμένου του
απεικονιζόμενου κειμένου για αυτό το πεδίο στο
πρότυπο κάρτας.

Ύψος Καταχωρίστε τοΎψος εμφάνισης αυτού του
πεδίου στο πρότυπο κάρτας.

Πλάτος Καταχωρίστε το Πλάτος εμφάνισης αυτού του
πεδίου στο πρότυπο κάρτας.

Εικόνα Ύψος Καταχωρίστε τοΎψος εμφάνισης αυτού του
πεδίου στο πρότυπο κάρτας.

Πλάτος Καταχωρίστε το Πλάτος εμφάνισης αυτού του
πεδίου στο πρότυπο κάρτας.

Επιλογή εικόνας... Επιλέξτε την εικόνα που θα εμφανίζεται σε αυτό
το πεδίο του προτύπου κάρτας.

Ημερομηνία Μορφή
ημερομηνίας

Η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας είναι
ηη/MM/εεεε:
ηη είναι η ημέρα του μήνα, από 01 έως 31
ΜΜ είναι ο μήνας, από 01 έως 12
εεεε είναι το έτος με τη μορφή τετραψήφιου
αριθμού
Σημείωση: Οποιαδήποτε άλλη μορφή ημερομηνίας
καταχωριστεί, πέραν των τυπικών μορφών, θα
εμφανίζεται με τον τρόπο που εισάγεται.

Μέγεθος
γραμματοσειράς

Καταχωρίστε τοΜέγεθος γραμματοσειράς του
απεικονιζόμενου κειμένου για αυτό το πεδίο στο
πρότυπο κάρτας.

Οικογένεια
γραμματοσειράς

Επιλέξτε την Οικογένεια γραμματοσειράς του
απεικονιζόμενου κειμένου για αυτό το πεδίο στο
πρότυπο κάρτας.

Πάχος
γραμματοσειράς

Επιλέξτε το Πάχος γραμματοσειράς του
απεικονιζόμενου κειμένου για αυτό το πεδίο στο
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Στοιχείο ελέγχου Πεδία Περιγραφή

πρότυπο κάρτας.

Χρώμα κειμένου Επιλέξτε το Χρώμα κειμένου του
απεικονιζόμενου κειμένου για αυτό το πεδίο στο
πρότυπο κάρτας.

Ύψος Καταχωρίστε τοΎψος εμφάνισης αυτού του
πεδίου στο πρότυπο κάρτας.

Πλάτος Καταχωρίστε το Πλάτος εμφάνισης αυτού του
πεδίου στο πρότυπο κάρτας.

Πίνακας στοίβας Προσανατολισμός
στοίβας

Κατακόρυφος: Σύρετε ένα πεδίο μέσα στον
πίνακα στοίβας για να «κουμπώσει» σε στοίβα με
κατακόρυφο προσανατολισμό.

Οριζόντιος: Σύρετε ένα πεδίο μέσα στον πίνακα
στοίβας για να «κουμπώσει» σε στοίβα με
οριζόντιο προσανατολισμό.

Πλέγμα
Τα πεδία αυτού του
πλέγματος
εμφανίζονται όταν
τουλάχιστον ένα
πλέγμα
τοποθετηθεί μέσα
σε ένα κύριο
πλέγμα

Αυτόματη
προσαρμογή
ύψους γραμμής
πλέγματος

Προσαρμόζει αυτόματα το ύψος της γραμμής του
πλέγματος

Αυτόματη
προσαρμογή
πλάτους γραμμής
πλέγματος

Προσαρμόζει αυτόματα το πλάτος της γραμμής
του πλέγματος
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Στοιχείο ελέγχου Πεδία Περιγραφή

Οριζόντια
στοίχιση Αριστερά

Μετακινεί οριζοντίως ένα
επιλεγμένο πλέγμα προς τα
αριστερά εντός του κελιού του
μέσα στο κύριο πλέγμα

Κέντρο

Μετακινεί οριζοντίως ένα
επιλεγμένο πλέγμα προς τα
κέντρο εντός του κελιού του μέσα
στο κύριο πλέγμα

Δεξιά

Μετακινεί οριζοντίως ένα
επιλεγμένο πλέγμα προς τα δεξιά
εντός του κελιού του μέσα στο
κύριο πλέγμα

Παραμόρφωση

Αλλάζει το μέγεθος ενός
επιλεγμένου πλέγματος για να
προσαρμοστεί οριζοντίως εντός
του κελιού του μέσα στο κύριο
πλέγμα

Κατακόρυφη
στοίχιση Επάνω

Μετακινεί κατακόρυφα ένα
επιλεγμένο πλέγμα προς τα πάνω
εντός του κελιού του μέσα στο
κύριο πλέγμα

Κέντρο

Μετακινεί κατακόρυφα ένα
επιλεγμένο πλέγμα προς τα
κέντρο εντός του κελιού του μέσα
στο κύριο πλέγμα

Κάτω

Μετακινεί κατακόρυφα ένα
επιλεγμένο πλέγμα προς τα κάτω
εντός του κελιού του μέσα στο
κύριο πλέγμα

Παραμόρφωση

Αλλάζει το μέγεθος ενός
επιλεγμένου πλέγματος για να
προσαρμοστεί κατακόρυφα εντός
του κελιού του μέσα στο κύριο
πλέγμα

Περιθώριο Εμφανίστε αυτό το πεδίο για να καταχωρίσετε
τις τιμές για τα περιθώρια Αριστερά, Δεξιά,
Επάνω και Κάτω του πλέγματος.

Πεδία χρήστη
Τα παρακάτωπεδία μπορούν να μεταφερθούν και να αποτεθούν στην Μπροστινή όψη ή στην Πίσω όψη ενός
προτύπου κάρτας. Όταν επιλεγεί ένα πρότυπο κάρτας για να εκτυπωθεί η κάρτα ενός χρήστη, οι λεπτομέρειές του
θα εμφανιστούν με τη μορφή που καθορίζεται στον παρακάτωπίνακα.
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Πεδίο Τύπος
πεδίου

Περιγραφή

Όνομα Πεδίο
κειμένου

Εμφανίζει τοΌνομα του χρήστη στην κάρτα, όπως καταχωρίστηκε στο
σύστημα.

Επώνυμο Πεδίο
κειμένου

Εμφανίζει το Επώνυμο του χρήστη στην κάρτα, όπως καταχωρίστηκε στο
σύστημα.

E-mail Πεδίο
κειμένου

Εμφανίζει τη διεύθυνση E-mail του χρήστη στην κάρτα, όπως
καταχωρίστηκε στο σύστημα.

Κινητό τηλέφωνο Πεδίο
κειμένου

Εμφανίζει τον αριθμό για το Κινητό τηλέφωνο του χρήστη στην κάρτα,
όπως καταχωρίστηκε στο σύστημα.

Γλώσσα

Πεδίο
κειμένου

Εμφανίζει την προτιμώμενη γλώσσα του χρήστη στην κάρτα, όπως
καταχωρίστηκε στο σύστημα. Αυτή θα είναι και η γλώσσα του πελάτη
Web του host όταν ο χρήστης συνδεθεί στο σύστημα Aliro. Θα είναι επίσης
η γλώσσα που θα εμφανίζεται στην οθόνη του αναγνώστη ARxxS-MF όταν
ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον αναγνώστη.

Μέχρι νεωτέρας
ειδοποίησης Πεδίο

κειμένου

Εμφανίζει Ναι στην κάρτα αν το πλαίσιο Μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης
είναι τσεκαρισμένο για το χρήστη, και αν δεν έχει καθοριστεί η
Ημερομηνία λήξης για το χρήστη. Διαφορετικά, το πεδίο αυτό
εμφανίζεται ως Όχι.

Προσβασιμότητα Πεδίο
κειμένου

Εμφανίζει Ναι στην κάρτα αν το πλαίσιο Προσβασιμότητα είναι
τσεκαρισμένο για το χρήστη. Διαφορετικά, το πεδίο αυτό εμφανίζεται ως
Όχι.

Ανενεργός
χρήστης

Πεδίο
κειμένου

Εμφανίζει Ναι στην κάρτα αν το πλαίσιο Ανενεργός χρήστης είναι
τσεκαρισμένο για το χρήστη. Διαφορετικά, το πεδίο αυτό εμφανίζεται ως
Όχι.

Εξαίρεση
antipassback

Πεδίο
κειμένου

Εμφανίζει Ναι στην κάρτα αν το πλαίσιο Εξαίρεση antipassback είναι
τσεκαρισμένο για το χρήστη. Διαφορετικά, το πεδίο αυτό εμφανίζεται ως
Όχι.

Φωτογραφία Πεδίο
εικόνας

Εμφανίζει την αποθηκευμένηΦωτογραφία στην κάρτα για το χρήστη.

Προσαρμοσμένο
πεδίο 1

Πεδίο
κειμένου

Η ετικέτα για αυτά τα Προσαρμοσμένα πεδία θα εμφανίζεται όπως έχει
ρυθμιστεί στη λειτουργία Ρυθμίσεις συστήματος.

Προσαρμοσμένο
πεδίο 2

Προσαρμοσμένο
πεδίο 3

Προσαρμοσμένο
πεδίο 4
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Πεδίο Τύπος
πεδίου

Περιγραφή

Ημερομηνία
έναρξης

Πεδίο
ημερομηνίας

Εμφανίζει την Ημερομηνία έναρξης χρήστη στην κάρτα, όπως έχει
αποθηκευτεί για το χρήστη.

Ημερομηνία
λήξης

Πεδίο
ημερομηνίας

Αν έχει καθοριστεί Ημερομηνία λήξης για το χρήστη, το πεδίο αυτό
εμφανίζει αυτήν την ημερομηνία στην κάρτα.
Αν δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία λήξης και το πλαίσιο Μέχρι νεωτέρας
ειδοποίησης είναι τσεκαρισμένο, το πεδίο αυτό εμφανίζεται ως Χωρίς
λήξη.

Αριθμός κάρτας Πεδίο
κειμένου

Εμφανίζει τον Αριθμό κάρτας χρήστη στην κάρτα.

Προσθήκη ονόματος χρήστη σε πρότυπο κάρτας
1. Σύρετε ένα Πίνακα στοίβας από την εργαλειοθήκη στα αριστερά στο τμήμα Μπροστινή όψη στο κέντρο.
2. Αλλάξτε την τιμή για τον Προσανατολισμό στοίβας που υπάρχει στις ιδιότητες στα δεξιά από την

Μπροστινή όψη σεΟριζόντιος.
3. Αλλάξτε το μέγεθος τουΠίνακα στοίβας για να χωρά τα πεδία που θα περιέχει.
4. Σύρετε το πεδίο Όνομα από την εργαλειοθήκη στα αριστερά στον Πίνακα στοίβας στην Μπροστινή όψη.
5. Σύρετε το πεδίο Επώνυμο από την εργαλειοθήκη στα αριστερά στον Πίνακα στοίβας, ακριβώς κάτω από

τοΌνομα. Επισημαίνεται με μπλε χρώμα όταν μπορείτε να το αποθέσετε.

Προσθήκη εικόνας σε πρότυπο κάρτας
1. Σύρετε μια Εικόνα από την εργαλειοθήκη στα αριστερά στο τμήμαΜπροστινή όψη στο κέντρο.
2. Αλλάξτε τοΎψος και τοΠλάτος (στις ιδιότητες που βρίσκονται δεξιά) ή σύρετε τις γωνίες, έως ότου η

εικόνα λάβει το επιθυμητό μέγεθος.
3. Κάντε κλικ στοΕπιλογή εικόνας… για να επιλέξετε την προς εκτύπωση εικόνα.

Προσθήκη ημερομηνίας λήξης χρήστη σε πρότυπο κάρτας:
1. Σύρετε την Ημερομηνία λήξης από την εργαλειοθήκη στα αριστερά στο τμήμαΜπροστινή όψη στο

κέντρο.
2. Αλλάξτε τηΜορφή ημερομηνίας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αλλαγή γραμματοσειράς κειμένου σε πρότυπο κάρτας
1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο κειμένου στην Μπροστινή όψη ή στην Πίσω όψη, είτε Πεδίο χρήστη

είτε Στοιχείο ελέγχου κειμένου.
2. Αλλάξτε το Μέγεθος γραμματοσειράς για να κάνετε το κείμενο μεγαλύτερο ή μικρότερο.
3. Αλλάξτε την Οικογένεια γραμματοσειράς για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική γραμματοσειρά.
4. Αλλάξτε τοΠάχος γραμματοσειράς για να εφαρμόσετε έντονη γραφή στο κείμενο.

Διαγραφή πεδίου από το πρότυπο κάρτας:
1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο στην Μπροστινή όψη ή στην Πίσω όψη.
2. Όταν επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε, σύρετε το στοιχείο στο εικονίδιοΚάδος

ανακύκλωσης στη δεξιά πλευρά της προβολής. Ή επιλέξτε απλώς και μετά κάντε κλικ στο εικονίδιοΚάδος
ανακύκλωσης.

Αναίρεση ή ακύρωση αναίρεσης αλλαγών
1. Κάντε κλικ στο βέλος αναίρεση στη δεξιά πλευρά της προβολής για αναίρεση των αλλαγών.
2. Κάντε κλικ στο βέλος ακύρωση αναίρεσης στη δεξιά πλευρά της προβολής για ακύρωση της αναίρεσης

των αλλαγών.
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3.3.2 Πρότυπα πορτών
Ένα Πρότυπο πόρτας επιτρέπει στο χρήστη να προετοιμάζει την εγκατάσταση μιας πόρτας, με καθορισμένες
ρυθμίσεις για τα εξής: Λεπτομέρειες πόρτας, Αναγνώστες, Επαφή πόρτας, Κουμπιά εξόδου, Κλειδαριές,
Μηχανισμοί συγκράτησης πορτών, Λειτουργίες ασφαλείας και Εξαιρέσεις ασφαλείας. Μετά την
αποθήκευση των ρυθμίσεων, μπορείτε να εφαρμόσετε κάποιο πρότυπο σε οποιαδήποτε πόρτα δημιουργήθηκε
πρόσφατα. Η μοναδική αυτή δυνατότητα διευκολύνει το χρήστη στην εγκατάσταση μιας τυπικής πόρτας και επίσης
διασφαλίζει τη συνοχή στην εγκατάσταση.

3.3.2.1 Δημιουργία προτύπων πορτών
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Πρότυπα πορτών2. Εμφανίζεται η προβολήΠρότυπο

πόρτας.
2. Κάντε κλικ στο Δημιουργία. Εμφανίζεται μια νέα σελίδα Πρότυπο κάρτας.
3. Καταχωρίστε ένα Όνομα και τηΧρήση για αυτό το πρότυπο.
4. Συνεχίστε για να καθορίσετε λοιπές ρυθμίσεις πόρτας αυτού του προτύπου. Κάντε κλικ στο πλαίσιο

εμφάνισης για κάθε τμήμα ώστε να προβάλετε τα πεδία του.
5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση όταν τελειώσετε.

Λεπτομέρειες
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΛεπτομέρειες.
2. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος και κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Χρόνος ξεκλειδώματος (s)

Καθορίστε τη χρονική διάρκεια (σε
δευτερόλεπτα) που θα πρέπει να παραμένει
ξεκλείδωτη η συγκεκριμένη πόρτα, πριν
κλειδώσει ξανά ύστερα από έγκυρη είσοδο.

Χρόνος ξεκλειδώματος για
ΑΜΕΑ (s)

Η εν λόγω χρονική διάρκεια (σε
δευτερόλεπτα) είναι παρόμοια με το Χρόνο
ξεκλειδώματος (s), αλλά αφορά ειδικά σε
χρήστες ΑΜΕΑ.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Πεδίο Περιγραφή

Χρόνος ανοίγματος (s)

Η εν λόγω χρονική διάρκεια (σε
δευτερόλεπτα) ακολουθεί το Χρόνο
ξεκλειδώματος (s), στο τέλος της οποίας θα
πρέπει να κλείνει το πλαίσιο της πόρτας.
Μετά την παρέλευση αυτής της χρονικής
διάρκειας, ο πελάτης Aliro καταγράφει στα
Αρχεία καταγραφής συμβάντων ότι η πόρτα
συγκρατήθηκε για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Εν αναμονή ξεκλειδώματος
μετά την πρώτη έγκυρη
πρόσβαση

Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, η πόρτα θα
ξεκλειδώνει στο πλαίσιο του
χρονοδιαγράμματος πρόσβασης μόνο μετά
την πρώτη έγκυρη εφαρμογή κάρτας.

Χρόνος προειδοποίησης
συγκράτησης πόρτας (s)

Η εν λόγω χρονική διάρκεια (σε
δευτερόλεπτα) ακολουθεί το Χρόνο
ξεκλειδώματος (s) και το Χρόνο ανοίγματος
(s). Ύστερα από αυτήν τη συνολική χρονική
διάρκεια, αποστέλλεται από τη συσκευή
υλικού ένας συναγερμός τύπου «Η πόρτα
συγκρατήθηκε», και αναφέρεται στα Αρχεία
καταγραφής συμβάντων.

Αναγνώστες
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΑναγνώστες.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια γραμμή αναγνώστη στον πίνακα. Αν θέλετε να

διαγράψετε μια γραμμή αναγνώστη, κάντε κλικ στοΚατάργηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος και κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα
Όνομα του αναγνώστη που είναι ρυθμισμένο σε
αυτήν τη γραμμή.

Ενεργοποίηση αυτόματου
μηχανισμού συγκράτησης
πόρτας

Ρυθμίζει το αναγνώστη για την Ενεργοποίηση
του αυτόματου μηχανισμού συγκράτησης
πόρτας.

Επαφές πόρτας
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΕπαφές πόρτας.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια γραμμήΕπαφής πόρτας στον πίνακα. Αν θέλετε να

διαγράψετε μια γραμμή, κάντε κλικ στοΚατάργηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος και κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα Όνομα της Επαφής πόρτας.

Κουμπιά εξόδου

86

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 2015-09-17



3 Λειτουργίες

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΚουμπιά εξόδου.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια γραμμήΚουμπιού εξόδου στον πίνακα. Αν θέλετε να

διαγράψετε μια γραμμή, κάντε κλικ στοΚατάργηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία αυτού του τμήματος και κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα Όνομα του Κουμπιού εξόδου.

Ενεργοποίηση μηχανισμού
συγκράτησης πόρτας

Ρυθμίζει αυτό το κουμπί για την Ενεργοποίηση
του μηχανισμού συγκράτησης πόρτας και για
άνοιγμα της πόρτας όταν πατιέται το κουμπί
εξόδου.

Χρονικό όριο
προσβασιμότητας χρήσης

Η χρονική διάρκεια (σε δευτερόλεπτα) Χρονικό
όριο προσβασιμότητας χρήσης επιτρέπει στην
πόρτα να ξεκλειδώνει για το Χρόνο
ξεκλειδώματος για ΑΜΕΑ1.

Ξεκλείδωμα υψηλής
προτεραιότητας

Ρυθμίζει αυτό το κουμπί εξόδου στο σημείο
εισόδου που έχει οριστεί για τη λειτουργία
Ξεκλείδωμα υψηλής προτεραιότητας1.

Κλειδαριές
Η ενότητα αυτή ρυθμίζει τόσο τιςΚλειδαριές πόρτας όσο και τουςΗλεκτροπείρους.

Κλειδαριές πόρτας
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΚλειδαριές.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια γραμμήΚλειδαριάς πόρτας στον πίνακα. Αν θέλετε να

διαγράψετε μια γραμμή, κάντε κλικ στοΚατάργηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία Κλειδαριές πόρτας όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην

περιγραφή των πεδίων πιο κάτω.
4. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα Όνομα της Κλειδαριάς πόρτας

Επανακλείδωμα

Επιλογές και περιγραφές

Με το άνοιγμα της
πόρτας

Μετά το ξεκλείδωμα, κλειδώνει ξανά όταν
ανοίξει η πόρτα. Είναι δυνατόν να
ρυθμιστεί μια καθυστέρηση μετά το
άνοιγμα της πόρτας.

Με το κλείσιμο της Μετά το ξεκλείδωμα, κλειδώνει ξανά μόνο

1Η εν λόγω χρονική διάρκεια (σε δευτερόλεπτα) είναι παρόμοια με το Χρόνο ξεκλειδώματος (s), αλλά αφορά
ειδικά σε χρήστες ΑΜΕΑ.
1Η ρυθμισμένη είσοδος έχει οριστεί ως Κουμπί εξόδου με αυτόματο μηχανισμό συγκράτησης πόρτας και έχει
ξεχωριστό χρόνο ξεκλειδώματος. Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει την είσοδοως είσοδο ξεκλειδώματος/κλειδώματος
έκτακτης ανάγκης χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα Χρονοδιαγράμματα πρόσβασης, τις Λειτουργίες αναγνωστών
κ.τ.λ.
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Πεδίο Περιγραφή

πόρτας όταν κλείσει η πόρτα.

Παλμός

Αποστέλλεται παλμός στο ρελέ για
ξεκλείδωμα. Η εξωτερική κλειδαριά θα
κλειδώσει αυτόματα χωρίς να εμπλακεί το
AP.

Επανακλείδωμα
ύστερα από χρόνο
ανοίγματος (ms)

Για τοΜε το άνοιγμα της πόρτας, πρόκειται για την καθυστέρηση
επανακλειδώματος μετά το άνοιγμα της πόρτας.
Για το Παλμός, είναι ο χρόνος παλμού.

Ηλεκτροπείροι
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΚλειδαριές.
2. Κάντε κλικ στοΠροσθήκη για να προστεθεί μια γραμμή Ηλεκτροπείρου στον πίνακα. Αν θέλετε να

διαγράψετε μια γραμμή, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
3. Ρυθμίστε τα πεδία Ηλεκτροπείροι όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην

περιγραφή των πεδίων πιο κάτω.
4. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Επιλογές και περιγραφή

Όνομα Όνομα του Ηλεκτροπείρου

Ενέργεια ξεκλειδώματος

Επιλογές και περιγραφές

Καμία Καμία ενέργεια

Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση του ρελέ
ή της εξόδου για
ξεκλείδωμα του
ηλεκτροπείρου.
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Πεδίο Επιλογές και περιγραφή

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση του
ρελέ ή της εξόδου για
ξεκλείδωμα του
ηλεκτροπείρου.

Παλμός

Παλμός προς το ρελέ ή
την έξοδο (ενεργοποίηση
και μετά
απενεργοποίηση) για
ξεκλείδωμα του
ηλεκτροπείρου.

Ανάστροφος
παλμός

Χρησιμοποιήστε το
Ανάστροφος παλμός
για το ρελέ ή την έξοδο
(απενεργοποίηση και
μετά ενεργοποίηση) για
ξεκλείδωμα του
ηλεκτροπείρου.

Χρόνος παλμού
ξεκλειδώματος (ms)

Για το Παλμός ή το Ανάστροφος παλμός, είναι
ο χρόνος παλμού.

Χρονοκαθυστέρηση
ξεκλειδώματος (ms)

Είναι ο χρόνος που περιμένετε να ξεκλειδώσει ο
ηλεκτροπείρος.

Ενέργεια κλειδώματος

Επιλογές και περιγραφές

Καμία Καμία ενέργεια

Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση του ρελέ
ή της εξόδου για
κλείδωμα του
ηλεκτροπείρου.
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Πεδίο Επιλογές και περιγραφή

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση του
ρελέ ή της εξόδου για
κλείδωμα του
ηλεκτροπείρου.

Παλμός

Παλμός προς το ρελέ ή
την έξοδο (ενεργοποίηση
και μετά
απενεργοποίηση) για
κλείδωμα του
ηλεκτροπείρου.

Ανάστροφος
παλμός

Χρησιμοποιήστε το
Ανάστροφος παλμός
για το ρελέ ή την έξοδο
(απενεργοποίηση και
μετά ενεργοποίηση) για
κλείδωμα του
ηλεκτροπείρου.

Χρόνος παλμού
κλειδώματος (ms)

Για το Παλμός ή το Ανάστροφος παλμός, είναι
ο χρόνος παλμού.

Χρονοκαθυστέρηση
κλειδώματος (ms)

Είναι ο χρόνος που περιμένετε να κλειδώσει ο
ηλεκτροπείρος.

Μηχανισμός συγκράτησης πόρτας
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΜηχανισμός συγκράτησης πόρτας.
2. Ρυθμίστε τα πεδία όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην περιγραφή των πεδίων

πιο κάτω.
3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα Όνομα τουΜηχανισμού συγκράτησης πόρτας.

Ενέργεια ανοίγματος

Επιλογές και περιγραφές

Καμία Καμία ενέργεια

Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση
του ρελέ ή της
εξόδου για
ξεκλείδωμα του
Μηχανισμού
συγκράτησης
πόρτας.
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Πεδίο Περιγραφή

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση
του ρελέ ή της
εξόδου για
ξεκλείδωμα του
Μηχανισμού
συγκράτησης
πόρτας.

Παλμός

Παλμός προς το
ρελέ ή την έξοδο
(ενεργοποίηση και
μετά
απενεργοποίηση)
για ξεκλείδωμα του
Μηχανισμού
συγκράτησης
πόρτας.

Ανάστροφος παλμός

Χρησιμοποιήστε το
Ανάστροφος
παλμός για το
ρελέ ή την έξοδο
(απενεργοποίηση
και μετά
ενεργοποίηση) για
ξεκλείδωμα του
Μηχανισμού
συγκράτησης
πόρτας.

Ενέργεια κλεισίματος

Επιλογές και περιγραφές

Καμία Καμία ενέργεια

Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση
του ρελέ ή της
εξόδου για
κλείδωμα του
Μηχανισμού
συγκράτησης
πόρτας.
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Πεδίο Περιγραφή

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση
του ρελέ ή της
εξόδου για
κλείδωμα του
Μηχανισμού
συγκράτησης
πόρτας.

Παλμός

Παλμός προς το
ρελέ ή την έξοδο
(ενεργοποίηση και
μετά
απενεργοποίηση)
για κλείδωμα του
Μηχανισμού
συγκράτησης
πόρτας.

Ανάστροφος παλμός

Χρησιμοποιήστε το
Ανάστροφος
παλμός για το
ρελέ ή την έξοδο
(απενεργοποίηση
και μετά
ενεργοποίηση) για
κλείδωμα του
Μηχανισμού
συγκράτησης
πόρτας.

Χρόνος παλμού ανοίγματος
(ms)

Για το Παλμός ή το Ανάστροφος παλμός, είναι
ο χρόνος παλμού.

Χρόνος παλμού κλεισίματος
(ms)

Για το Παλμός ή το Ανάστροφος παλμός, είναι
ο χρόνος παλμού.

Χρονοκαθυστέρηση
ανοίγματος (ms)

Είναι ο χρόνος που περιμένετε να ξεκλειδώσει ο
μηχανισμός συγκράτησης πόρτας.

Χρονοκαθυστέρηση
κλεισίματος (ms)

Είναι ο αναμενόμενος χρόνος που κάνει να
κλείσει ο μηχανισμός συγκράτησης πόρτας.

Λειτουργίες ασφαλείας
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισηςΛειτουργίες ασφαλείας.
2. Ρυθμίστε τις λωρίδες χρόνου για τοΧρονοδιάγραμμα πρόσβασης σε αυτό το τμήμα, για συγκεκριμένες

ημέρες.
3. Ρυθμίστε το τμήμα Προεπιλεγμένη λειτουργία πόρτας, την Προεπιλεγμένη λειτουργία αναγνώστη και

Άλλες προεπιλεγμένες λειτουργίες με τον τρόπο που επεξηγείται στον παρακάτωπίνακα.
4. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.
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Τμήμα Πεδία Επιλογές και περιγραφή

Προεπιλεγμένη λειτουργία
πόρτας

Ανοικτή

Η πόρτα είναι τελείως
ανοικτή με τη βοήθεια
μηχανισμού συγκράτησης
πόρτας.

Απασφαλισμένη Η πόρτα είναι ξεκλείδωτη και
μπορεί να ανοίξει.

Ασφαλισμένη
Η πόρτα είναι κλειδωμένη και
μπορεί να ξεκλειδώσει μόνο
με έγκυρη κάρτα.

Μπλοκαρισμένη
Η πόρτα είναι κλειδωμένη και
η πρόσβαση χρηστών
απενεργοποιημένη.

Προεπιλεγμένες λειτουργίες
αναγνώστη

Αναγνώστης Το λογικό όνομα του
αναγνώστη.

Λειτουργία
Η λειτουργία είναι Κάρτα,
Κάρτα και PIN ή
απενεργοποιημένη.

Άλλες προεπιλεγμένες
λειτουργίες

Σημείο Όνομα του σημείου
εισόδου/εξόδου.

Λειτουργία
Η λειτουργία του σημείου,
που είναι ενεργοποιημένη ή
απενεργοποιημένη.

Εξαιρέσεις χρονοδιαγράμματος

Προγραμματισμένες εξαιρέσεις

Πεδίο Περιγραφή

Όνομα ΤοΌνομα της εξαίρεσης.

Λειτουργίες
ασφαλείας

Λειτουργίες ασφαλείας

Πεδίο Περιγραφή

Καμία αλλαγή στη
λειτουργία ασφαλείας

Η λειτουργία ασφαλείας
παραμένει όπως ορίστηκε από
την τρέχουσα προεπιλογή και
το χρονοδιάγραμμα πόρτας,
για το λόγο αυτόν καμία αλλαγή
στην προγραμματισμένη
εξαίρεση δεν επηρεάζει τη
λειτουργία ασφαλείας.

Τυπική λειτουργία
εξαίρεσης

Η ασφάλεια αυξάνει αυτόματα
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Πεδίο Περιγραφή

Πεδίο Περιγραφή

τις ημέρες και τις ώρες της
προγραμματισμένης εξαίρεσης,
όπως ορίζεται στον παρακάτω
πίνακα.

Προσαρμοσμένη
λειτουργία ασφαλείας

Η λειτουργία πόρτας ή
αναγνώστη μπορεί να οριστεί
αποκλειστικά για τις περιόδους
εξαίρεσης ημερομηνίας και
ώρας.

Η Τυπική λειτουργία εξαίρεσης εφαρμόζεται:
• Την πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην πόρτα και
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής από το χειριστή και
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε αυτόματης αλλαγής, για παράδειγμα μέσω του
χρονοδιαγράμματος

Οπίνακας που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η
Τυπική λειτουργία εξαίρεσης σε σχέση με τη Λειτουργία πόρτας όταν
χρησιμοποιείται μια προγραμματισμένη εξαίρεση:

Τρέχουσα λειτουργία
πόρτας Τυπική λειτουργία εξαίρεσης

Λειτουργία ασφαλείας πόρτας

Μπλοκαρισμένη Μπλοκαρισμένη

Ασφαλισμένη Ασφαλισμένη

Απασφαλισμένη Ασφαλισμένη

Ανοικτή Ασφαλισμένη

Λειτουργία αναγνώστη

Κάρτα και PIN Κάρτα και PIN

Κάρτα Κάρτα

Προσωπικός κωδικός Κάρτα

Κωδικός ομάδας Κάρτα

Απενεργοποιημένη Απενεργοποιημένη

Άλλες λειτουργίες (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
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Πεδίο Περιγραφή

Τρέχουσα λειτουργία
πόρτας Τυπική λειτουργία εξαίρεσης

Κουμπί εξόδου Καμία αλλαγή

Κλειδαριά πόρτας Καμία αλλαγή

Επαφή πόρτας Καμία αλλαγή

Εξαιρέσεις ασφαλείας

Πεδίο Περιγραφή

Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία έναρξης της περιόδου εξαίρεσης.

Ημερομηνία λήξης Ημερομηνία λήξης της περιόδου εξαίρεσης.

Ώρα έναρξης Ώρα έναρξης της περιόδου εξαίρεσης.

Ώρα λήξης Ώρα λήξης της περιόδου εξαίρεσης.

3.3.2.2 Τροποποίηση παραμέτρων προτύπου πόρτας
Οοδηγός αυτός σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις ακόλουθες αλλαγές σε επιλεγμένο πρότυπο πόρτας:

l Προσθήκη νέας ρύθμισης - Το τμήμα αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε νέες λειτουργίες πόρτας.
l Διαγραφή υφιστάμενης ρύθμισης - Για να επιλέξετε και να διαγράψετε στοιχεία από τη λίστα

λειτουργιών πόρτας.
Σημείωση: Τυχόν τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στα υφιστάμενα Πρότυπα πορτών μεταβιβάζονται
αυτόματα σε όλες τις πόρτες με εφαρμογή των τροποποιημένων προτύπων.
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3.3.3 Πρότυπα υλικού
Ένα Πρότυπο υλικού σας επιτρέπει να προετοιμάζετε μια εγκατάσταση υλικού, με καθορισμένες ρυθμίσεις για
τοAccess Point, τις εισόδους, εξόδους και τα ρελέ του. Μετά την αποθήκευση των ρυθμίσεων, μπορείτε να
εφαρμόσετε κάποιο πρότυπο σε οποιαδήποτε συσκευή υλικού δημιουργήθηκε πρόσφατα, και ακόμα να κάνετε τις
απαιτούμενες προσαρμογές. Η μοναδική αυτή δυνατότητα διευκολύνει το χρήστη στην εγκατάσταση μιας τυπικής
συσκευής υλικού και επίσης διασφαλίζει τη συνοχή στην εγκατάσταση.

3.3.3.1 Δημιουργία Προτύπων υλικού
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Πρότυπα υλικού2. Εμφανίζεται η προβολήΠρότυπο

υλικού.
2. Κάντε κλικ στο Δημιουργία. Εμφανίζεται μια νέα σελίδα Πρότυπο υλικού.
3. Καταχωρίστε ένα Όνομα και μια Περιγραφή για αυτό το πρότυπο.
4. Συνεχίστε για να ρυθμίσετε τα τμήματα Access Point, Είσοδος(-οι), Ρελέ καιΈξοδος(-οι). Κάντε κλικ στο

πλαίσιο εμφάνισης για κάθε τμήμα ώστε να προβάλετε τα πεδία του. Λεπτομέρειες για αυτά τα τμήματα
μπορείτε να βρείτε πιο κάτω.

Access Point

Πεδίο Περιγραφή

Γλώσσα
συστήματος

Ρυθμίζει τη Γλώσσα συστήματος της συσκευής υλικού για τα μηνύματα του
συστήματος. Πρόκειται για μηνύματα που δεν σχετίζονται με χρήστη ή κάρτα.

Ζώνη ώρας Ρυθμίζει τη Ζώνη ώρας για τη συσκευή υλικού.

Χρήση θερινής
ώρας

Τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο για να καθορίσετε στην εν λόγω συσκευή υλικού τη
Χρήση θερινής ώρας.

Χρήση DHCP για
τη λήψη
διευθύνσεων

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι τσεκαρισμένο, πρέπει να συμπληρωθούν τα
παρακάτωπεδία.
Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι τσεκαρισμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
διακομιστήςDHCP για την αυτόματη συμπλήρωση των παρακάτωπεδίων.

Πύλη δικτύου Διεύθυνση Πύλης δικτύου.

Μάσκα δικτύου
Η Μάσκα δικτύου χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο απομακρυσμένο δίκτυο της
συσκευής υλικού

Προτιμώμενος
διακομιστής DNS

Διεύθυνση IP του πρώτου διακομιστή DNS.

Εναλλακτικός
διακομιστής DNS

Διεύθυνση IP του δεύτερου διακομιστή DNS.

Διεύθυνση host Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του host Aliro για να συνδέσετε το υλικό στο Aliro.

Μπορεί να
εντοπιστεί

Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι τσεκαρισμένο, η συσκευή υλικού θα εμφανίζεται
στην αριστερή κύρια λίστα της προβολής Υλικό, με κλικ στο Εντοπισμός.

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Είσοδος

Πεδίο Περιγραφή

Ενεργοποιημένο

Λειτουργίες

Επιλογές και περιγραφές

Δεν χρησιμοποιείται

Επαφή πόρτας
Ορίζει αυτό το σημείο εισόδου ως αισθητήρα για Επαφή
πόρτας , παρακολουθώντας την κατάσταση της πόρτας
(ανοικτή ή κλειστή).

Επαφή κλειδώματος
Ορίζει αυτό το σημείο εισόδου ως αισθητήρα για Επαφή
κλειδώματος, παρακολουθώντας ότι εκτελείται ενέργεια
κλειδώματος.

Κουμπί εξόδου Ορίζει αυτήν την είσοδοωςΚουμπί εξόδου.

Ανατροφοδότηση
κατάστασης
συναγερμού

Ρυθμίζει αυτήν την είσοδο να επισημαίνει
Ανατροφοδότηση κατάστασης συναγερμούαπό ένα
Πίνακα συναγερμού που ορίζει αν μια περιοχή είναι
οπλισμένη ή αφοπλισμένη.

Διακόπτης
απασφάλισης

Ορίζει αυτήν την είσοδοως Κουμπί εξόδου με δικαιώματα
προσβασιμότητας, που είναι γνωστόωςΔιακόπτης
απασφάλισης.

Ξεκλείδωμα υψηλής
προτεραιότητας

Αν αυτή η είσοδος έχει οριστεί ωςΚουμπί εξόδου με
αυτόματο μηχανισμό συγκράτησης πόρτας και έχει
ξεχωριστό χρόνο ξεκλειδώματος, το Ξεκλείδωμα
υψηλής προτεραιότητας ρυθμίζει αυτήν την είσοδοως
είσοδο ξεκλειδώματος/κλειδώματος έκτακτης ανάγκης
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα χρονοδιαγράμματα
πρόσβασης, τις λειτουργίες αναγνωστών και ούτω
καθεξής.

Ανίχνευση παραβίασης
Ρυθμίζει αυτήν την είσοδο σε Ανίχνευση παραβίασης
που έγινε σε οποιαδήποτε συσκευή υλικού.

Κουμπί όπλισης
Ορίζει αυτήν την είσοδοωςΚουμπί όπλισης που
οπλίζει μια περιοχή.

Διακοπή ρεύματος
Ρυθμίζει αυτήν την είσοδο για να επισημάνει Διακοπή
ρεύματος. Όταν παρουσιαστεί ένα τέτοιο συμβάν,
δημιουργούνται αρχεία καταγραφής συμβάντων.

Ενεργοποίηση
ειδοποιήσεων

Η Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων διασφαλίζει ότι η συνδεδεμένη συσκευή υλικού θα
ενεργοποιήσει μια είσοδο σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο συμβάν.

Ρελέ
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Πεδίο Περιγραφή

Ενεργοποιημένο

Λειτουργίες

Αναπτυσσόμενες επιλογές και περιγραφή

Παράκαμψη
συναγερμού

Η Παράκαμψη συναγερμού ρυθμίζει το σημείο εξόδου
να παρακάμπτει μια οπλισμένη περιοχή.

Κλειδαριά πόρτας
Ρυθμίζει αυτό το σημείο εξόδου να κλειδώνει/ξεκλειδώνει
μια πόρτα, εφόσον είναι ρυθμισμένοωςΚλειδαριά
πόρτας.

Μηχανισμός
συγκράτησης πόρτας

Ρυθμίζει αυτό το σημείο εξόδου να ανοίγει μια πόρτα,
εφόσον είναι ρυθμισμένο μεΜηχανισμό συγκράτησης
πόρτας.

Ειδοποίηση
συμβάντος

Όπλιση/αφόπλιση
συστήματος
ασφάλειας

Ρυθμίζει αυτό το σημείο εξόδου να επισημαίνει
όπλιση/αφόπλιση στον Πίνακα συναγερμού, που
επιστρέφει την κατάστασή του μέσω της λειτουργίας
Ανατροφοδότηση κατάστασης συναγερμού1.

Προειδοποίηση
όπλισης συστήματος
ασφάλειας

Είναι μια έξοδος Προειδοποίηση όπλισης
συστήματος ασφάλειας που είναι συνήθως
συνδεδεμένη σε συσκευή, η οποία προειδοποιεί πριν
από την όπλιση μιας περιοχής.

Ηλεκτροπείρος

Ορίζει αυτό το σημείο ως συνδυαστική συσκευή εισόδου-
εξόδου, που επισημαίνει όταν πραγματοποιείται
κλείδωμα. Το σημείο αυτό ρυθμίζεται ως σημείο εξόδου
για τον Ηλεκτροπείρο και ως σημείο εισόδου για την
επαφή κλειδώματος.

Δεν χρησιμοποιείται Η έξοδος δεν έχει οριστεί για καμία λειτουργία.

ΒομβητήςWiegand
Η έξοδος έχει οριστεί για βομβητή αναγνώστη
Wiegand.

Wiegand - πράσινο
Η έξοδος έχει οριστεί για έλεγχο LED πράσινου
χρώματος αναγνώστη Wiegand.

Wiegand - κόκκινο
Η έξοδος έχει οριστεί για έλεγχο LED κόκκινου
χρώματος αναγνώστη Wiegand.

Wiegand - κίτρινο
Η έξοδος έχει οριστεί για έλεγχο LED κίτρινου
χρώματος αναγνώστη Wiegand.

1Μια λειτουργία Σημείο εισόδου της συσκευής υλικού για να επισημαίνει από ένα Πίνακα συναγερμού που ορίζει
αν μια περιοχή είναι οπλισμένη ή οπλισμένη.
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Πεδίο Περιγραφή

Ενεργοποίηση
ειδοποιήσεων

Η Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων διασφαλίζει ότι η συνδεδεμένη συσκευή υλικού θα
ενεργοποιήσει ένα ρελέ σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο συμβάν.

Ειδοποίηση
συμβάντος

Έξοδος

Πεδίο Περιγραφή

Ενεργοποιημένο

Λειτουργίες

Αναπτυσσόμενες επιλογές και περιγραφή

Παράκαμψη
συναγερμού

Η Παράκαμψη συναγερμού ρυθμίζει το σημείο εξόδου
να παρακάμπτει μια οπλισμένη περιοχή.

Κλειδαριά πόρτας
Ρυθμίζει αυτό το σημείο εξόδου να κλειδώνει/ξεκλειδώνει
μια πόρτα, εφόσον είναι ρυθμισμένοωςΚλειδαριά
πόρτας.

Μηχανισμός
συγκράτησης πόρτας

Ρυθμίζει αυτό το σημείο εξόδου να ανοίγει μια πόρτα,
εφόσον είναι ρυθμισμένο με Μηχανισμό συγκράτησης
πόρτας.

Ειδοποίηση
συμβάντος

Όπλιση/αφόπλιση
συστήματος
ασφάλειας

Ρυθμίζει αυτό το σημείο εξόδου να επισημαίνει
όπλιση/αφόπλιση στον Πίνακα συναγερμού, που
επιστρέφει την κατάστασή του μέσω της λειτουργίας
Ανατροφοδότηση κατάστασης συναγερμού1.

Προειδοποίηση
όπλισης συστήματος
ασφάλειας

Είναι μια έξοδος Προειδοποίηση όπλισης
συστήματος ασφάλειας που είναι συνήθως
συνδεδεμένη σε συσκευή, η οποία προειδοποιεί πριν
από την όπλιση μιας περιοχής.

Ηλεκτροπείρος

Ορίζει αυτό το σημείο ως συνδυαστική συσκευή εισόδου-
εξόδου, που επισημαίνει όταν πραγματοποιείται
κλείδωμα. Το σημείο αυτό ρυθμίζεται ως σημείο εξόδου
για τον Ηλεκτροπείρο και ως σημείο εισόδου για την
επαφή κλειδώματος.

Δεν χρησιμοποιείται Η έξοδος δεν έχει οριστεί για καμία λειτουργία.

ΒομβητήςWiegand
Η έξοδος έχει οριστεί για βομβητή αναγνώστη
Wiegand.

1Μια λειτουργία Σημείο εισόδου της συσκευής υλικού για να επισημαίνει από ένα Πίνακα συναγερμού που ορίζει
αν μια περιοχή είναι οπλισμένη ή οπλισμένη.
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Πεδίο Περιγραφή

Wiegand - πράσινο
Η έξοδος έχει οριστεί έλεγχο LED πράσινου χρώματος
αναγνώστη Wiegand.

Wiegand - κόκκινο
Η έξοδος έχει οριστεί για έλεγχο LED κόκκινου
χρώματος αναγνώστη Wiegand.

Wiegand - κίτρινο
Η έξοδος έχει οριστεί για έλεγχο LED κίτρινου
χρώματος αναγνώστη Wiegand.

Ενεργοποίηση
ειδοποιήσεων

Ειδοποίηση
συμβάντος

3.3.4 Πρότυπα φωτισμού αναγνωστών
Όταν είναι εγκατεστημένο το Aliro, ισχύει ένα Προεπιλεγμένο πρότυπο φωτισμού, που δεν μπορεί να αλλάξει.
Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει τα εξής: Φωτιζόμενο πλαίσιο, Έλεγχος LED καιΦωτισμός πληκτρολογίου.
Είναι αυτήν τη στιγμή έγκυρο για τους αναγνώστες ARxxS-MF.

l Φωτιζόμενο πλαίσιο - προσαρμόζει τον τρόπο με χρήσης του φωτιζόμενου πλαισίου στους αναγνώστες,
τόσο στη λειτουργία αδράνειας όσο και όταν παρουσιάζονται διάφορα συμβάντα. Υπάρχουν τρεις
διαθέσιμες επιλογές:

l Παρακολούθηση LED - Πρόκειται για την προεπιλεγμένη ρύθμιση, κατά την οποία το φωτιζόμενο
πλαίσιο δίνει προτεραιότητα σε αυτό σε σχέση με κάθε ρυθμισμένο συμβάν. Το προεπιλεγμένο
χρώμα είναι ρυθμισμένο σε Χωρίς χρώμα που αναπαρίσταται στο προεπιλεγμένο πρότυπο
φωτισμού.

l Συμβάν - Το φωτιζόμενο πλαίσιο ανάβει σύμφωνα με τις διάφορες λειτουργίες πόρτας, συμβάντα ή
χρονοδιαγράμματα πρόσβασης.

l Χρώμα προγραμματισμένων εξαιρέσεων -Οτιδήποτε άλλο εκτός απόΑπενεργοποιημένο. Αν
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Απενεργοποιημένο, δεν είναι ενεργοποιημένο κανένα χρώμα.

l Προεπιλεγμένο χρώμα - Καθορίζει το χρώμα όταν είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από
Απενεργοποιημένο.

l LED - μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά, με ή χωρίς χρονοδιάγραμμα πρόσβασης. Η προεπιλογή είναι
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

l Φωτισμός πληκτρολογίου - ενεργοποιεί το φωτισμό των πλήκτρων, με ή χωρίς χρονοδιάγραμμα
πρόσβασης. Η προεπιλογή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και ισχύει μόνο για τους αναγνώστες με
πληκτρολόγιο.

Παράδειγμα ρύθμισης φωτιζόμενου πλαισίου
Ένα προσαρμοσμένο φωτιζόμενο πλαίσιο μπορεί να έχει ως ακολούθως:

1. Ρυθμίστε τοΠροεπιλεγμένο χρώμα στο μπλε.
2. Προσθέστε κάποιο συμβάν από ένα Χρονοδιάγραμμα πρόσβασης, για παράδειγμαΏρες γραφείου,

και επιλέξτε το μοβ.
3. Τσεκάρετε την επιλογήΠαρακολούθηση LED.

Το αποτέλεσμα είναι το εξής:
l Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το φωτιζόμενο πλαίσιο είναι μπλε, εκτός αν παρουσιαστεί κάποιο συμβάν.
l Τις ώρες γραφείου, το φωτιζόμενο πλαίσιο είναι μοβ.
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l Όταν κάποιος τοποθετήσει μια κάρτα ή αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε συμβάν αλλαγής του LED, το
φωτιζόμενο πλαίσιο αλλάζει χρώμα ανάλογα.

Επιλογή προτύπου
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να εφαρμόσετε Πρότυπα φωτισμού αναγνωστών σε λειτουργίες όπως, περιοχές,
πόρτες ή αναγνώστες:

Εφαρμόστε ένα πρότυπο χρησιμοποιώντας τον οδηγό
1. Επιλέξτε το πρότυπο της λίστας και κάντε κλικ στοΕφαρμογή προτύπου. Ξεκινά ένας οδηγός, και

εμφανίζεται μια λίστα αντικειμένων με τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τις λειτουργίες.
2. Αν χρειαστεί, αλλάξτε τοΠρότυπο πατώντας το κουμπί στα δεξιά του πεδίου.
3. Επιλέξτε τοΕπίπεδο στην αναπτυσσόμενη λίστα: Πόρτα, Περιοχή ήΑναγνώστης πόρτας.
4. Καθορίστε το ή τα Στοιχεία που θέλετε να συμπεριληφθούν. Αυτά παρατίθενται στο αναδυόμενο

παράθυρο που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί στα δεξιά του πεδίου, και ποικίλουν ανάλογα με το
επίπεδο που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα.

5. Τσεκάρετε στην παρακάτω λίστα τα στοιχεία στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το πρότυπο. Σημειωτέον
ότι το προηγούμενο πρότυπο εμφανίζεται στις αγκύλες. Όταν:

l Γκρι - το πρότυπο θα αντικατασταθεί.
l Μαύρο - το πρότυπο δεν θα αντικατασταθεί.

6. Κάντε κλικ στοΕπόμενο και μετά στο Τέλος.

Σημειωτέον ότι οι λειτουργίεςΠεριοχές, Πόρτες και Αναγνώστες θα ξεκινήσουν χρησιμοποιώντας το νέο
πρότυπο όταν αυτό εφαρμοστεί.

Εφαρμογή προτύπου στη λειτουργία Πόρτες
Ξεχωριστά πρότυπα φωτισμού αναγνωστών μπορούν να εφαρμοστούν στη λειτουργία Αναγνώστες:

1. Κάντε κλικ για να εμφανίσετε τη λειτουργία Αναγνώστες.
2. Επιλέξτε τοΠρότυπο φωτισμού αναγνώστη που θέλετε να εφαρμόσετε. Τα πρότυπα παρατίθενται στην

αναπτυσσόμενη λίστα.
3. Κάντε κλικ στοΑποθήκευση.

Εφαρμόστε ένα πρότυπο χρησιμοποιώντας τον οδηγό στις Ρυθμίσεις συστήματος
1. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό στιςΡυθμίσεις συστήματος για να διαχειριστείτε τον τρόπο εφαρμογής των

προτύπων.
2. Για οδηγίες, ανοίξτε τα αρχεία βοήθειας.

Τα Πρότυπα φωτισμού αναγνωστώνπου εφαρμόζονται στις λειτουργίεςΠεριοχές, Πόρτες και Αναγνώστες
εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία για τις συγκεκριμένες λειτουργίες. Η επεξεργασία των προτύπων που
εμφανίζονται για τους αναγνώστες είναι δυνατή. Τα πρότυπα για τις περιοχές και τις πόρτες είναι μόνο για
ανάγνωση, αλλά είναι δυνατή η επεξεργασία τους σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.

3.3.4.1 Δημιουργία προτύπων φωτισμού αναγνωστών
1. Κάντε κλικ στο Επισκόπηση1 και μετά στο Πρότυπα φωτισμού αναγνωστών2. Εμφανίζεται η

προβολήΠρότυπο φωτισμού αναγνώστη.
2. Κάντε κλικ στο Δημιουργία. Εμφανίζεται μια νέα σελίδα Πρότυπο φωτισμού αναγνώστη.
3. Καταχωρίστε ένα Όνομα και μια Περιγραφή για αυτό το πρότυπο.
4. Συνεχίστε για να ρυθμίσετε τα τμήματα Φωτιζόμενο πλαίσιο, Έλεγχος LED καιΦωτισμός

πληκτρολογίου. Κάντε κλικ στο πλαίσιο εμφάνισης για κάθε τμήμα ώστε να προβάλετε τα πεδία του.
Λεπτομέρειες για αυτά τα τμήματα μπορείτε να βρείτε πιο κάτω. Σημειωτέον ότι οι λειτουργίες φωτιζόμενου
πλαισίου έχουν προτεραιότητα:

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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1. Παρακολούθηση LED.
2. Συμβάντα - με κατάταξη από πάνωπρος τα κάτω, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να μετακινείστε

προς τα πάνω ήπρος τα κάτω. Σημειωτέον ότι τα συμβάντα ταξινομούνται κατά προτεραιότητα,
όπου το συμβάν στην κορυφή έχει την υψηλότερη προτεραιότητα και το συμβάν τέρμα κάτω έχει την
κατώτατη προτεραιότητα.

3. Χρώμα προγραμματισμένων εξαιρέσεων, αν είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από
Απενεργοποιημένο. Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Απενεργοποιημένο, δεν είναι
ενεργοποιημένο κανένα χρώμα.

4. Προεπιλεγμένο χρώμα, αν είναι οτιδήποτε άλλο εκτός απόΑπενεργοποιημένο.
5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση1.
6. Κάντε προαιρετικά κλικ στο Εφαρμογή προτύπου2 για να προσαρμόσετε συγκεκριμένες περιοχές,

πόρτες ή αναγνώστες. Επίσης, ο οδηγός στιςΡυθμίσεις συστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
επιλογή μιας γενικής ρύθμισης για το σύστημα.

Περιγραφή πλαισίων και γραμμής εργαλείων

Πλαίσια και κουμπιά Περιγραφή

Όνομα
Εμφανίζει τα διάφορα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου
του προεπιλεγμένου.

Δημιουργία Δημιουργεί ένα νέο πρότυπο φωτισμού αναγνώστη.

Διαγραφή Διαγράφει ένα επιλεγμένο στοιχείο.

Αποθήκευση Αποθηκεύει την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων.

Άκυρο Ακυρώνει τις αλλαγές από την τελευταία αποθήκευση.

Εφαρμογή
προτύπου

Ενεργοποιείται όταν επιλεγεί κάποιο πρότυπο φωτισμού
αναγνώστη από τη λίστα. Χρησιμοποιείται για την
εφαρμογή ενός προτύπου φωτισμού σε μία ή
περισσότερες περιοχές, πόρτες ή αναγνώστες.

Φωτιζόμενο πλαίσιο

1Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
2Κάντε κλικ για εμφάνιση στο Aliro
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Πεδίο Επιλογές και περιγραφή

Παρακολούθηση
LED

Τσεκάρετέ το αν για το φωτιζόμενο πλαίσιο πρέπει να ισχύει ηΠαρακολούθηση LED.
Η επιλογή αυτή έχει υψηλότερη προτεραιότητα από κάθε άλλη ρύθμιση συμβάντος.
Περιγραφή των LED
Τα LED αναγνώστη στο Aliro ανάβουν με τυποποιημένο τρόπο. Υπάρχουν κάποια
συγκεκριμένα συμβάντα συστήματος που παράγουν διαφορετικά χρώματα:

l Χορηγήθηκε πρόσβαση ή Κουμπί αίτησης εξόδου - ανάβει κανονικά με
πράσινο χρώμα.

l Η πρόσβαση απορρίφθηκε, για λόγους όπως οι εξής: δεν υπάρχουν
δικαιώματα, παραβίαση χρονοδιαγράμματος, ληγμένη κάρτα, ανενεργός
χρήστης, μη έγκυρη κάρτα - ανάβει κανονικά με κόκκινο χρώμα.

l Εισαγωγή νέου PIN - αναβοσβήνει κανονικά με κίτρινο χρώμα.
Για άλλα είδη συμβάντων, όπωςΗ πόρτα εξαναγκάστηκε και Η πόρτα
συγκρατήθηκε, που υπάρχουν στις ρυθμίσεις Πρότυπο φωτισμού αναγνώστη, το
φωτιζόμενο πλαίσιο μπορεί να προσαρμοστεί.

Επιλογές για την Παρακολούθηση LED
Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Το φωτιζόμενο πλαίσιο
παρακολουθεί τη συμπεριφορά των LED.

Επιλογή Παρακολούθηση LED Περιγραφή

OFF

Τα καθορισμένα συμβάντα θα επιδρούν μόνο με
σειρά προτεραιότητας. Αν δεν δημιουργηθεί
κανένα συμβάν και δεν επιλεγεί προεπιλεγμένο
χρώμα, το φωτιζόμενο πλαίσιο δεν θα ανάβει
ποτέ, μόνο τα LED.

ON - δεν έχει προστεθεί
συμβάν

Οποιοδήποτε συμβάν θα ενεργοποιήσει το
φωτιζόμενο πλαίσιο όπως το LED. Αυτή είναι η
αρχική κατάσταση κατά τη δημιουργία ενός νέου
προτύπου φωτισμού αναγνώστη.

ON - έχουν προστεθεί
συμβάντα

Τα καθορισμένα συμβάντα θα επιδρούν μόνο με
σειρά προτεραιότητας. Συγκεκριμένα συμβάντα
συστήματος, όπως τοΧορηγήθηκε πρόσβαση
και το Η πρόσβαση απορρίφθηκε θα
παρακάμπτουν.

ON - και συμβάν Μόνο
παρακολούθηση LED

Συμβάντα με Μόνο παρακολούθηση LED στην
Ενέργεια εκκίνησης θα παρακάμπτονται ακόμα
από συμβάντα όπως τοΧορηγήθηκε
πρόσβαση και τοΗ πρόσβαση απορρίφθηκε.

Προεπιλεγμένο
χρώμα

Ορίζει το Χρώμα, αν είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από Απενεργοποιημένο. Η επιλογή
αυτή έχει την κατώτατη προτεραιότητα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή
Απενεργοποιημένο, δεν είναι ενεργοποιημένο κανένα χρώμα.

Χρώμα
προγραμματισμένων
εξαιρέσεων

Το Χρώμα προγραμματισμένων εξαιρέσεων παρακάμπτει το προεπιλεγμένο χρώμα
κατά το χρόνο μιας Προγραμματισμένης εξαίρεσης , υπό την προϋπόθεση ότι δεν
εμφανίζεται χρώμα υψηλότερης προτεραιότητας.

Συμβάν Επιλογές για τη Λειτουργία πόρτας
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Πεδίο Επιλογές και περιγραφή

(10 το ανώτατο)

Σημειωτέον ότι αυτές οι λειτουργίες αφορούν μόνο στην επιλεγμένη πόρτα και δεν
θα εφαρμοστούν σε κάθε πόρτα του συστήματος.

Ανοικτή Όταν επιλέξετε Λειτουργία πόρτας, οι λειτουργίες αυτές
εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά. Αν
καμία από αυτές τις λειτουργίες δεν είναι επιλεγμένη και
ενεργή, τοΦωτιζόμενο πλαίσιο θα λειτουργεί σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί στην Ενέργεια
εκκίνησης και συνεχίζει μέχρι την ώρα που έχει ρυθμιστεί
στην Προϋπόθεση λήξης.

Απασφαλισμένη

Ασφαλισμένη

Μπλοκαρισμένη

Επιλογές για το Συμβάν

Σημειωτέον ότι αυτές οι λειτουργίες αφορούν μόνο στην επιλεγμένη πόρτα και δεν
θα εφαρμοστούν σε κάθε πόρτα του συστήματος.

Η πόρτα
μπλοκαρίστηκε

Όταν επιλέξετε Συμβάν, τα συμβάντα αυτά εμφανίζονται
στην αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά. Αν κανένα από
αυτά τα συμβάντα δεν είναι επιλεγμένο και ενεργό, το
Φωτιζόμενο πλαίσιο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί στην Ενέργεια
εκκίνησης και συνεχίζει μέχρι την ώρα που έχει ρυθμιστεί
στην Προϋπόθεση λήξης.

Η πόρτα
παραβιάστηκε

Η πόρτα
συγκρατήθηκε

Η πόρτα
συγκρατήθηκε για
πολύ χρόνο

Ενεργή είσοδος

Όπλιση σε εξέλιξη

Παραβίαση
antipassback

Χορηγήθηκε
πρόσβαση από το
χειριστή

Η πόρτα μπλοκάρισε
με μη αυτόματη
εντολή
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Πεδίο Επιλογές και περιγραφή

Επιλογές και περιγραφή για το Χρονοδιάγραμμα πρόσβασης

Χρονοδιάγραμμα
πρόσβασης

Κάθε Χρονοδιάγραμμα πρόσβασης που δημιουργείται
εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα. ΤοΦωτιζόμενο
πλαίσιο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που
έχουν καθοριστεί στο επιλεγμένο χρονοδιάγραμμα
πρόσβασης.

Ενέργεια εκκίνησης

Επιλογές και περιγραφή

Εφέ φωτιζόμενου πλαισίου

Κάθε Εφέ φωτιζόμενου
πλαισίου που δημιουργείται
εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη
λίστα στα δεξιά. Στην Ενέργεια
εκκίνησης, οι ρυθμίσεις σε αυτό το
Φωτιζόμενο πλαίσιο εφαρμόζονται
μέχρι να εκπληρωθεί η
Προϋπόθεση λήξης.

Μόνο παρακολούθηση LED
ΤοΦωτιζόμενο πλαίσιο
παρακολουθεί τις ρυθμίσεις Μόνο
παρακολούθηση LED.

Στατικό χρώμα

Στην Ενέργεια εκκίνησης, το
Φωτιζόμενο πλαίσιο έχει ένα
Στατικό χρώμα μέχρι να
εκπληρωθεί ηΠροϋπόθεση
λήξης.

Απενεργοποιημένο
Όταν το φωτιζόμενο πλαίσιο είναι
Απενεργοποιημένο, δεν
εμφανίζεται κανένα χρώμα.

Προϋπόθεση λήξης

Επιλογές και περιγραφή

Σημειωτέον ότι αν επιλεγεί οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα πρόσβασης, οι
επιλογές αυτές δεν είναι διαθέσιμες.

Λήξη συμβάντος Το εφέ φωτιζόμενου πλαισίου είναι ενεργό μέχρι τηΛήξη
συμβάντος.

Διάρκεια

Το εφέ φωτιζόμενου πλαισίου είναι ενεργό για τη
ρυθμισμένηΔιάρκεια. Η διάρκεια ρυθμίζεται στο πεδίο
στα δεξιά και είναι ενεργή για τα δευτερόλεπτα που
αναφέρονται.

Έλεγχος LED
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Πεδίο Περιγραφή

Κόκκινο Τσεκάρετέ το για να επιλέξετε το Κόκκινο .

Πορτοκαλί Τσεκάρετέ το για να επιλέξετε το Πορτοκαλί .

LED αναμμένο Τσεκάρετέ το για να επιλέξετε LED αναμμένο.

Μόνο κατά τη διάρκεια
του παρακάτω
χρονοδιαγράμματος
πρόσβασης

Τσεκάρετέ το για να είναι ο Έλεγχος LED ενεργός Μόνο κατά τη διάρκεια του
παρακάτω χρονοδιαγράμματος πρόσβασης. Κάθε Χρονοδιάγραμμα πρόσβασης
που δημιουργείται εμφανίζεται και επιλέγεται από το αναπτυσσόμενο μενού.

Led σβηστό Τσεκάρετέ το για να επιλέξετε LED σβηστό. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Φωτισμός πληκτρολογίου

Πεδίο Περιγραφή

Φωτισμός
πληκτρολογίου
ενεργοποιημένος

Τσεκάρετέ το για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμισηΦωτισμός πληκτρολογίου
ενεργοποιημένος.

Μόνο κατά τη
διάρκεια του
παρακάτω
χρονοδιαγράμματος
πρόσβασης

Τσεκάρετέ το για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό πληκτρολογίουΜόνο κατά τη
διάρκεια του παρακάτω χρονοδιαγράμματος πρόσβασης. Κάθε Χρονοδιάγραμμα
πρόσβασης που δημιουργείται εμφανίζεται και επιλέγεται από το αναπτυσσόμενο
μενού.

Φωτισμός
πληκτρολογίου
απενεργοποιημένος

Τσεκάρετέ το για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμισηΦωτισμός πληκτρολογίου
απενεργοποιημένος. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
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Γλωσσάριο: Access Point (AP) – Αρχειοθέτηση

4 Γλωσσάριο

A

Access Point (AP)
Είναι το υλικό που ελέγχει το περιβάλλον μιας
πόρτας και το οποίο χρησιμοποιεί ένας
χρήστης για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια
περιοχή.

Antipassback
Είναι μια προκαθορισμένη λογική που δεν
επιτρέπει τη χρήση μιας κάρτας πρόσβασης
για την είσοδο σε μια περιοχή για δεύτερη
φορά χωρίς να έχει προηγηθεί έξοδος από
την ίδια περιοχή. Έτσι, η κάρτα πρόσβασης
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δεύτερο
άτομο που βρίσκεται εκτός της περιοχής.

C

CPU
Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) είναι
το υλικό ενός υπολογιστή που εξασφαλίζει την
εκτέλεση των οδηγιών όπως εισάγονται στο
λογισμικό ενός συστήματος.

D

DHCP
ΤοDynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) είναι ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο
δικτύωσης που χρησιμοποιείται για
παραμέτρους για διασυνδέσεις και υπηρεσίες
στο Διαδίκτυο.

M

Mobile Client
Είναι η εφαρμογή για iOS και Android που
επιτρέπει την πρόσβαση στο Aliro από
απόσταση με τη χρήση ενός smartphone.

O

Offline Access Point
Πρόκειται για ένα AP που είναι online και άρα
δεν επικοινωνεί με το Aliro.

Online Access Point
Πρόκειται για ένα AP που είναι online και άρα
σε επικοινωνία με το Aliro.

W

Web client
Είναι ένας πελάτης που αποκτά πρόσβαση
στο σύστημα Aliro μέσω ενός προγράμματος
περιήγησηςWeb.

Α

Αναγνώστες εισόδου
Είναι οι αναγνώστες που είναι τοποθετημένοι
σε τέτοια θέση, έτσι ώστε κάποιος χρήστης να
εισέρχεται σε μια περιοχή.

Αναγνώστες όπλισης
Είναι οι αναγνώστες που συνδέονται σε ένα
AP και οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την
όπλιση ή για την αφόπλιση μιας περιοχής
εισβολής.

Αναγνώστης
Είναι μια συσκευή που ερμηνεύει τα φυσικά
διαπιστευτήρια.

Αντιστοίχιση υλικού
Ενέργεια που επιτρέπει τη δημιουργία μιας
σύνδεσης μεταξύ του υλικού και λογικών
λειτουργιών. Για παράδειγμα, ένα AP πρέπει
να συνδέεται με ένα όνομα πόρτας.

Απειλή
Η Απειλή είναι ένα κρυφό σήμα που μπορεί
να στείλει ο κάτοχος μιας κάρτας κατά την
τοποθέτηση της κάρτας για να ειδοποιήσει το
διαχειριστή ότι βρίσκεται σε κατάσταση
κινδύνου.

Αριθμός κάρτας
Είναι ο ξεχωριστός αριθμός μιας κάρτας.

Αρχείο καταγραφής συμβάντων
Είναι το αρχείο στο οποίο καταγράφονται
διάφορα περιστατικά στο σύστημα
ασφαλείας. Αναφέρεται σε:·Διαχειριστικά
συμβάντα, π.χ. όταν κάποιος διαχειριστής
αλλάξει τις ρυθμίσεις ή εκτελέσει μη αυτόματη
εντολή.·Συμβάντα χρήστη, π.χ. όταν ένας
καταχωρημένος χρήστης ξεκλειδώσει μια
πόρτα.

Αρχειοθέτηση
Ενέργεια που επιτρέπει την αποθήκευση
δεδομένων αρχείου καταγραφής συμβάντων
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Γλωσσάριο: Αρχικοποίηση – Δίκτυο

ως αρχείο CVS πριν από την εκκαθάρισή
τους από τη βάση δεδομένων.

Αρχικοποίηση
Έναρξη μιας διαδικασίας στο Aliro.

Ατομική πρόσβαση
Είναι τα ατομικά δικαιώματα για κάθε χρήση
που επιτρέπουν την είσοδο σε διάφορες
περιοχές και/ή την επεξεργασία ρυθμίσεων
και τον έλεγχο του Aliro.

Αφόπλιση
Είναι η λειτουργία που αφοπλίζει μια περιοχή
και απενεργοποιεί το συναγερμό.

Β

Βάση δεδομένων
Πρόκειται για μια οργανωμένη συλλογή
αποθηκευμένων δεδομένων. Στο Aliro
υποστηρίζεται τοMS SQL.

Γ

Γλώσσα συστήματος
Είναι η γλώσσα που επιλέγεται για τη
διασύνδεση χρήστη και τα αρχεία βοήθειας.
Το Aliro προσφέρει έντεκα διαφορετικές
γλώσσες.

Δ

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
Διαδικασία αντιγραφής και αρχειοθέτησης
δεδομένων του συστήματος. Η αποθήκευση
των δεδομένων συστήματος επιτρέπει την
επαναφορά τους σε περίπτωση που χαθούν.

Διακομιστής
Είναι ο υπολογιστής στον οποίο είναι
εγκατεστημένο το λογισμικό και ο οποίος
διασφαλίζει την πρόσβαση στο Aliro από
οποιονδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεμένος
στο ίδιο δίκτυο.

Διακομιστής DNS
ΤοDomain Name System (DNS) είναι ένα
σύστημα ονοματοδοσίας για υπολογιστές και
συσκευές που συνδέονται στο Διαδίκτυο ή σε
ιδιωτικό δίκτυο.

Διακομιστής Web
Είναι ο διακομιστής στον οποίο συνδέεται
ένας πελάτηςWeb, που με τη σειρά του

επικοινωνεί με τον ή τους διακομιστές
υποστήριξης Aliro.

Διασύνδεση αναγνώστη
Είναι η διασύνδεση σε έναν αναγνώστη που
επιτρέπει σε κάποιον χρήστη να στέλνει
πληροφορίες στο Aliro.

Διαχειριστής
Είναι ένας χρήστης με δικαίωμα να αλλάζει
τις ρυθμίσεις ενός συστήματος και να
διαχειρίζεται δικαιώματα πρόσβασης, καθώς
και να ορίζει τα δικαιώματα ελέγχου του
συστήματος σε άλλους χρήστες. Τα
δικαιώματα αυτά μπορούν να οριστούν έτσι
ώστε να περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως η
παρακολούθηση και ο έλεγχος, οι ρυθμίσεις
και τα δικαιώματα πρόσβασης.

Διαχειριστής συστήματος
Ρόλος που δίνει στο χρήστη πλήρη και
απεριόριστη πρόσβαση προβολής και
τροποποίησης του Aliro.

Διαχειριστής χώρου
Ρόλος με δυνατότητα προβολής και
τροποποίησης όλων των στοιχείων του Aliro
εκτός από τα στοιχεία υλικού.

Διεύθυνση host
Είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την
αναγνώριση των host σε ένα δίκτυο.

Διεύθυνση IP
Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP),
συσκευές με αριθμητική ετικέτα που
συνδέονται σε ένα δίκτυο με τη χρήση IP για
την επικοινωνία.

Δικαιώματα
Είναι τα διάφορα δικαιώματα που έχει
κάποιος χρήστης για να αποκτά πρόσβαση
σε περιοχές, να επεξεργάζεται ρυθμίσεις και
να ελέγχει το Aliro.

Δικαιώματα πρόσβασης
Είναι τα διάφορα δικαιώματα που έχει
κάποιος χρήστης σε σχέση με ομάδες
πρόσβασης, πρόσβαση περιοχών και
πρόσβαση πορτών.

Δίκτυο
Είναι ένα σύστημα επικοινωνίας που
επιτρέπει σε υπολογιστές που συνδέονται
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μεταξύ τους να ανταλλάσσουν δεδομένα και
πληροφορίες.

Ε

Ειδοποίηση
Είναι το μήνυμα ότι συνέβη κάτι στο σύστημα
ασφαλείας, το οποίο μεταβιβάζεται σε έναν
παραλήπτη.

Εικόνα
Είναι η φωτογραφία του καταχωρημένου
χρήστη.

Εισβολή
Είναι ο λογικός όρος που καλύπτει τις
ενέργειες που χρησιμοποιούνται για τον
έλεγχο ενός συστήματος ασφάλειας.

Είσοδος
Είναι οι συνδετήρες όπου λαμβάνονται
σήματα από εξωτερικό εξοπλισμό.

Εκκαθάριση
Ενέργεια που επιτρέπει την αυτόματη
διαγραφή των δεδομένων του αρχείου
καταγραφής συμβάντων που υπάρχουν στη
βάση δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να
αρχειοθετηθούν.

Εκτύπωση καρτών
Δημιουργία καρτών με σχεδιασμένη και
τυπωμένη μπροστινή και πίσω όψη.

Έ

Έλεγχος πρόσβασης
Είναι ο επιλεκτικός περιορισμός της
πρόσβασης σε μια περιοχή ή άλλον πόρο.
Πρόσβαση μπορεί να χορηγηθεί με τη χρήση
διαπιστευτηρίων, προϋποθέσεων ή διαφόρων
λειτουργιών πρόσβασης που ελέγχονται από
το σύστημα ασφαλείας.

Εξαίρεση ασφαλείας
Δυνατότητα προσωρινής παράκαμψης ενός
χρονοδιαγράμματος πρόσβασης χωρίς
μεταβολή των γενικών ρυθμίσεών του.

Έξοδος
Είναι ο συνδετήρας που στέλνει σήματα σε
εξωτερικό εξοπλισμό.

Επαναφορά
Ενέργεια που επιτρέπει την επαναφορά σε
χρήση ή την επιστροφή σε προηγούμενη
κατάσταση.

Επαφή πόρτας
Παρακολουθεί αν μια πόρτα είναι ανοικτή ή
κλειστή. Συνδέεται στην είσοδο ενός AP.

Επισκέπτης
Είναι ένα άτομο που επικοινωνεί προσωρινά
με το σύστημα ασφαλείας.

Ζ

Ζώνη ώρας
Είναι οι διάφορες ζώνες που παρέχουν την
τυπική ώρα για νομικούς, εμπορικούς και
κοινωνικούς σκοπούς.

Η

Ηλεκτροπείρος
Είναι μια κλειδαριά με μηχανοκίνητο
αγκιστρωτό μάνδαλο όπου ενδοσυνδέονται η
πόρτα και το πλαίσιο.

Θ

Θερινή ώρα
Είναι η πρακτική ρύθμισης των ρολογιών έτσι
ώστε το βράδυ να έχει περισσότερο φως
ημέρας.

Κ

Κάρτα
Είναι μια κάρτα προγραμματισμένη για
αλληλεπίδραση με το Aliro, η οποία
χρησιμοποιείται συνήθως για να ξεκλειδώνει
πόρτες με σκοπό την είσοδο σε κάποια
περιοχή.

Καρταναγνώστης καταχώρησης
Είναι ένας αναγνώστης που μπορεί να
διαβάζει πληροφορίες χρήστη από μια κάρτα.
Συνδέεται συνήθως σε υπολογιστή.

Καταγραμμένες βλάβες
Είναι οι αποκλίσεις από τη φυσιολογική
κατάσταση που καταγράφονται στο αρχείο
καταγραφής συμβάντων.
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Κατάσταση συναγερμού
Είναι η κατάσταση του συναγερμού σχετικά
με το πώς θα πρέπει να ενεργεί σε
περίπτωση απόκλισης από τις κανονικές
ρυθμίσεις στο Aliro.

Κατάσταση συστήματος
Είναι η κατάσταση του υλικού, του διακομιστή
και της βάσης δεδομένων που
περιλαμβάνεται στο Aliro, και εμφανίζεται στη
σελίδα επισκόπησης.

Κλειδαριά
Είναι μια μηχανική ή μια ηλεκτρική συσκευή
κλεισίματος που ελέγχεται από το σύστημα
ελέγχου πρόσβασης.

Κλειδαριά πόρτας
Είναι ο αριθμός των χιλιοστών του
δευτερολέπτου και ο τρόπος με τον οποίο η
πόρτα θα πρέπει να παραμένει ξεκλείδωτη
πριν κλειδώσει ξανά. Βλέπε και Κλειδαριά.

Κύρια περιοχή
Είναι μια περιοχή που περικλείει μια
λεγόμενη υπο-περιοχή. Η υπο-περιοχή είναι
μια περιοχή εντός της κύριας περιοχής. Βλέπε
και Υπο-περιοχή.

Λ

Λειτουργία αναγνώστη
Ορίζει αν θα πρέπει να χρησιμοποιείται
κάποιος αναγνώστης για πρόσβαση ή
καρταναγνώστης.

Λειτουργία ασφαλείας
Οι διάφορες λειτουργίες ασφαλείας είναι οι
εξής: ανοικτή, απασφαλισμένη, ασφαλισμένη
και μπλοκαρισμένη. Συνδέονται στο
περιβάλλον πόρτας και ελέγχουν αν μια
πόρτα είναι κλειδωμένη ή όχι καθώς και αν
κάποιος χρήστης μπορεί να ανοίξει την πόρτα
τοποθετώντας μια κάρτα στον αντίστοιχο
αναγνώστη.

Λειτουργία πόρτας
Διάφοροι τρόποι προγραμματισμού μιας
πόρτας ώστε να χορηγείται πρόσβαση σε μια
περιοχή.

Λειτουργία προστασίας συστήματος
Η προστασία συστήματος είναι
ενεργοποιημένη.

Λήψη Firmware
Αφορά στη λήψη του υλικολογισμικού από
μια πηγή στο Aliro.

Μ

Μάσκα δικτύου
Είναι η μάσκα 32-bit που χρησιμοποιείται για
το διαχωρισμό μιας διεύθυνσης IP σε
υποδίκτυα και καθορίζει τους διαθέσιμους
host του δικτύου.

Μηχανισμός συγκράτησης πόρτας
Είναι μια μηχανοκίνητη συσκευή που
χρησιμοποιείται για να συγκρατεί μια πόρτα
ανοικτή. Στο Aliro μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μια ξεχωριστή έξοδος AP.

Ο

Ομάδα πρόσβασης
Ομαδοποίηση πρόσβασης πορτών και/ή
πρόσβασης περιοχών με χρονοδιαγράμματα
πρόσβασης που ορίζει την ώρα της ημέρας
την οποία θα χορηγείται πρόσβαση και τους
χρήστες πορτών στους οποίους θα χορηγείται
πρόσβαση.

Ό

Όπλιση
Είναι η λειτουργία που οπλίζει μια περιοχή
και ενεργοποιεί το συναγερμό.

Π

Παρακολούθηση
Η επιτήρηση του συστήματος ελέγχου
πρόσβασης, περιοχών, χρηστών και αγαθών
που συλλέγει, αποθηκεύει, συγκεντρώνει και
παρουσιάζει δεδομένα.

Πεδίο χρήστη
Είναι τα πεδία του Aliro που διατηρούν
πληροφορίες για τους χρήστες.

Περιοχή
Είναι ένας χώρος του κτιρίου σας, η
πρόσβαση στον οποίο ελέγχεται από
τουλάχιστον 1 πόρτα και 1 αναγνώστη
εισόδου.

Πόρτα
Είναι μια συσκευή εισόδου που ελέγχεται με
φυσικό τρόπο και επιτρέπει ή απορρίπτει την
πρόσβαση σε διάφορες περιοχές. Στον
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έλεγχο πρόσβασης μπορεί να είναι μια
αυλόπορτα, μια πύλη μια εσωτερική πόρτα ή
μια εξώπορτα και ούτως καθεξής.

Προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας

Αφορά στη δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας των δεδομένων του συστήματος,
που πραγματοποιείται μια συγκεκριμένη
ώρα.

Προσαρμοσμένο πεδίο
Είναι τα πεδία στη διασύνδεση χρήστη που
μπορούν να μετονομαστούν με βάση
προσωπικές προτιμήσεις στη λειτουργία
Χρήστες. Τα προσαρμοσμένα πεδία
μπορούν να αλλάξουν από τις Ρυθμίσεις
συστήματος.

Πρόσβαση
Είναι η αρχή που επιτρέπει ή απαγορεύει την
είσοδο σε μια περιοχή που ελέγχεται από το
Aliro.

Πρόσβαση περιοχών
Είναι η άδεια εισόδου σε μια περιοχή.

Πρόσβαση πορτών
Είναι οι πόρτες στις οποίες έχει πρόσβαση
κάποιος χρήστης σύμφωνα με ένα
χρονοδιάγραμμα πρόσβασης.

Προσβασιμότητα
Αφορά στη δυνατότητα προγραμματισμού
μεμονωμένων καρτών, έτσι ώστε να
ανοίγουν μια πόρτα, να την κλειδώνουν και
να την κρατούν ανοικτή για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι ο χρήστης μπορεί να
εισέρχεται με ασφάλεια.

Προστασία συστήματος
Είναι μια διάταξη διακοπής που, όταν
τροποποιηθεί η αρχική θέση της, ενεργοποιεί
μια προειδοποίηση ή ένα συναγερμό.

Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (PIN)
Είναι ο προσωπικός αναγνωριστικός
αριθμός.

Πρότυπο κάρτας
Είναι το προρυθμισμένο σχέδιο μιας κάρτας,
που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση

καρτών.

Πρότυπο πόρτας
Είναι οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις για
πόρτες που μπορούν να εφαρμοστούν σε μία
ή πολλές πόρτες στο Aliro.

Πρότυπο υλικού
Είναι οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις για το
υλικό που μπορούν να εφαρμοστούν σε
διάφορες συσκευές υλικού στο Aliro.

Πύλη δικτύου
Είναι μια μηχανική συσκευή που
χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση μεταξύ
δικτύων.

Ρ

Ρελέ
Είναι μια ηλεκτρική διάταξη διακοπής που,
όταν ενεργοποιηθεί, ελέγχει, για παράδειγμα,
κλειδαριές πόρτας, ηλεκτροπείρους,
antipassback και συναγερμούς στο Aliro.

Ρόλος
Είναι οι οργανωτικές θέσεις. Οι ρόλοι
μπορούν να εκχωρηθούν σε διάφορους
χρήστες του συστήματος ασφαλείας που
έχουν διαφορετικά δικαιώματα και
αρμοδιότητες.

Ρυθμίσεις επικοινωνίας
Είναι οι παράμετροι που επιτρέπουν την
επικοινωνία μεταξύ ενός AP και του Aliro.

Ρυθμίσεις συστήματος
Είναι η λειτουργία που επιτρέπει την προβολή
και την επεξεργασία διαφόρων ρυθμίσεων
για το Aliro.

Σ

Συμβάν
Είναι τα διάφορα περιστατικά που
καταγράφονται στο σύστημα ασφαλείας.
Αναφέρεται σε:·Διαχειριστικά συμβάντα,
π.χ. όταν κάποιος διαχειριστής αλλάξει τις
ρυθμίσεις ή εκτελέσει μη αυτόματη εντολή.·
Συμβάντα χρήστη, π.χ. όταν ένας
καταχωρημένος χρήστης ξεκλειδώσει μια
πόρτα.
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Συναγερμός
Είναι μια συσκευή που παρέχει ένα σήμα σε
περίπτωση απόκλισης από τη φυσιολογική
κατάσταση στο Aliro.

Συνδεδεμένο υλικό
Είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας μιας
αντιστοίχισης υλικού. Για παράδειγμα, μια
λογική λειτουργία επαφής πόρτας μπορεί να
αντιστοιχιστεί σε μια είσοδο AP που
ονομάζεται Είσοδος 3.

Σύστημα ασφάλειας
Είναι ένα σύστημα που παρακολουθεί
περιοχές και δίκτυα για τυχόν μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αναφέρει
τυχόν ενέργειες που μπορεί να θεωρηθεί ότι
αποκλίνουν από τη φυσιολογική κατάσταση.

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης
Είναι ένα σύστημα ασφαλείας που περιορίζει
επιλεκτικά την πρόσβαση σε μια περιοχή ή
άλλον πόρο. Πρόσβαση μπορεί να χορηγηθεί
με τη χρήση διαπιστευτηρίων, προϋποθέσεων
ή διαφόρων λειτουργιών πρόσβασης που
ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας.

Τ

Τοπική ώρα
Είναι η ώρα που είναι ρυθμισμένη στην
τοπική ζώνηώρας, με βάση την Συντονισμένη
παγκόσμια ώρα (UTC).

Τύπος αναγνώστη
Είναι το είδος αναγνώστη που συνδέεται στο
Aliro. Υποστηρίζονται αναγνώστες που
χρησιμοποιούν OSDP, Wiegand και
Clock/Data.

Υ

Υλικό
Τα ηλεκτρονικά και μηχανικά εξαρτήματα
ενός προϊόντος.

Υλικολογισμικό
Είναι τα σταθερά προγράμματα και οι δομές
δεδομένων που ελέγχουν διάφορες
ηλεκτρονικές συσκευές που
χρησιμοποιούνται στο Aliro.

Υπο-περιοχή
Είναι μια περιοχή που περιέχεται σε μια
Κύρια περιοχή.

Χ

Χειριστής χώρου
Ρόλος που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να
διαχειρίζεται την πρόσβαση χρηστών και
συμβάντα του συστήματος.

Χειροκίνητη εντολή
Είναι μια εντολή που επιτρέπει στο χρήστη να
αναλάβει τον έλεγχο των
αυτοματοποιημένων ρυθμίσεων στο Aliro.

Χρήση CPU
Είναι η τιμή που απεικονίζεται στο πλαίσιο
συνοπτικής κατάστασης του συστήματος και
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πόσο
απασχολημένος είναι ο πελάτης.

Χρήση δίσκου
Αφορά στην εκτιμώμενη χρήση χώρου για
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε έναν
κατάλογο ή ένα αρχείο. Εμφανίζεται στο
πλαίσιο συνοπτικής κατάστασης του
συστήματος.

Χρήση μνήμης
Είναι ο χώρος που χρησιμοποιείται από τη
μνήμη/τα δεδομένα στο χώρο αποθήκευσης.
Εμφανίζεται στο πλαίσιο συνοπτικής
κατάστασης του συστήματος.

Χρήστης
Είναι ένα άτομο που σχετίζεται με το σύστημα
ασφαλείας. Μπορεί να είναι ένας Κάτοχος
κάρτας ή ένας Χρήστης συστήματος.

Χρονοδιάγραμμα πρόσβασης
Είναι ένα σετ χρονικών διαστημάτων κατά τα
οποία καθορίζεται η πρόσβαση, που συνήθως
συνδέεται με διαφορετικές ημέρες ενός
ημερολογίου.

Χωροταξική επισκόπηση
Γραφική απεικόνιση μιας περιοχής και
πορτών.
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