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1  Om dette dokument

1 Om dette dokument
Dette dokument er baseret på den dynamiske Online-hjælp, som er synlig i Aliro Softwaren-programmet. Nogle
vejledninger er relateret til Online-navigationsfunktionen.

Bemærk, at den elektroniske udgave af denne vejledning (i PDF-format) også indeholder også navigationslinks til
beslægtede emner.

Andre beslægtede dokumenter er:

Komponent Dokument Beskriver

Aliro Softwaren for læser Beskriver installation af softwaren samt vigtige koncepter

Aliro Softwaren Aliro Datablad Omfatter funktioner og tekniske data for softwaren

AP AP01P for læser Hvordanman installerer controlleren for Access Point-
hardwareenheden

AP AP01P Datablad for AP Tekniske data for AP

Kortlæser
ARxx-MF Illustreret vejledning for læser Illustreret vejledning for montering af kortlæseren

Kortlæser
ARxx-MF

Installationsvejledning for
læser

Installationsvejledning for montering og tilslutning af
kortlæseren, inklusive tilslutning til systemet

Kortlæser
ARxx-MF Datablad for læser Tekniske data for kortlæseren
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2  Oversigt over Aliro

2 Oversigt over Aliro
Velkommen til Aliro adgangskontrol – næste generations innovative adgangskontrolsystem, der giver dig et
avanceret sikkerhedssystemmed følgende funktioner:

l Enkel og intuitiv webbaseret operatørsoftwaremed 'Peg og klik'-konfiguration
l Forenklet hardwareportefølje, der muliggør IP ved døren
l Automatisk registrering af enheder og fleksible hardwareløsninger
l Smartphone kompatible programmer giver mulighed for fjernadministration og overvågning i realtid
l Opsætningmed én licens med fleksible muligheder for online opdatering
l Understøtter flere sprog, som nemt kan tilpasses hver bruger
l Direkte interaktionmed kortholdere på display medOLED-læser
l Understøtter forskellige dørtyper
l Fuldt brugerdefinerbart adgangskontrolsystemmed forhåndskonfigurerede opsætningsmuligheder.

2.1 Oversigten
Oversigten er Aliro hjemmesiden, som giver dig en generel oversigt over hele adgangskontrolsystemet.
Herfra kan du navigere til de enkeltefunktioner eller vejledte opgaver, og få vist meddelelser om systemets
generelle status.

ADGANGS-funktioner OVERVÅGNINGS-funktioner SKABELON-funktioner

Brugere Hændelseslog Kortskabeloner

Områder
Sikkerhedskopiering /

gendannelse
Dørskabeloner

Døre Systemindstillinger Hardwareskabeloner

Adgangsgrupper Overvågning og kontrol
Skabeloner for

læserbelysning

Adgangsskemaer Navneopråb

Bygningsplanlægger

Roller

Hardware

Lysrammeeffekter

Systemstatus
Systemstatus viser detaljeredemeddelelser om hardware-, server- og databasestatussen. Se "Systemstatus" på
side 13
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2  Oversigt over Aliro

2.2 Arbejdsområdet i Aliro
Du kan bruge forskellige fleksible værktøjer til effektivt at bruge arbejdsområdet i Aliro. De fleste af disse værktøjer
kan findes på den øverste værktøjslinje i Aliro. Du kan få yderligere oplysninger om disse værktøjer nedenfor.

2.2.1 Meddelelser
FunktionenMeddelelser giver dig mulighed for at konfigurere Aliro-klienten således, at den gør dig opmærksom på
eller informerer dig om hændelser, mens de opstår i systemet. Hvis du er en ny bruger, vil du se panellinjen

Meddelelsernederst på brugergrænsefladen.
Bemærk: Demeddelelser der vises, er specifikke for den bruger, som er logget på Aliro-systemet for tiden.

Konfigurering af meddelelser

1. Klik på linket Konfigurer meddelelser nederst på brugergrænsefladen i Aliro.
2. Vælg de hændelser, som du ønsker at blive informeret om, i træet medHændelser i det vindue, der er vist.

Bemærk: Du kan udvide alle hændelser for at få vist og vælge specifikke hændelser. Klik fx på
udvidelsesknappenSystem for at få vist og vælge hændelsenArkivering og tømning mislykkedes.

3. Klik påGem.

Vinduet Vise / skjule meddelelser

Visning Beskrivelse Påkrævet handling

Vinduet
meddelelser Er placeret nederst på brugergrænsefladen. Klik på pilen for at udvide/skjule dette

vindue.

Knappen
Meddelelser

Er placeret på den øverste værktøjslinje i
brugergrænsefladen, hvis der er mindst en
ubekræftet meddelelse i systemet.

Klik på denne knap for at udvide/skjule
vinduetMeddelelser. Knappen bliver gul,
når vinduet skjules.

Overvågning af meddelelser
De forskellige kolonner i vinduetMeddelelser giver detaljerede oplysninger om hændelsen. Du kan også vælge at
bekræfte meddelelserne, når de opstår. Se tabellen nedenfor for detaljer.

Kolonner og
knapper Beskrivelse

Kategori Viser hændelsestypen.

Opstået Viser dato og klokkeslæt, hvor hændelsen er opstået.

Besked Viser en beskrivelse af den hændelse, der er opstået.

Bruger Viser den bruger, som forårsagede hændelsen.

Kilde Viser placeringen, hvorfra hændelsen er genereret.

Bekræft Ved hjælp af denne handling kan du vælge en eller fleremeddelelsesrækker og
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2  Oversigt over Aliro

Kolonner og
knapper Beskrivelse

udvalgte
meddelelser

bekræfte dem.
Vælg enmeddelelsesrække

1. i vinduet Meddelelser eller klik på Ctrl og vælg flere rækker.
2. Klik på Bekræft alle udvalgte meddelelser

Bekræft alle
aktuelle
meddelelser

Ved hjælp af denne handling kan du vælge alle aktuelle meddelelser, der vises
for tiden. i vinduet Meddelelser;

1. Klik på Bekræft alle aktuelle meddelelser.

Ændring af det sprog, meddelelserne vises på
1. Klik påMenu på den øverste værktøjslinje i brugergrænsefladen.
2. VælgSprog.
3. Afkryds det sprog, sommeddelelserne skal vises på. Meddelelserne bliver vist på det valgte sprog nu; dette

vil ogsåændre Aliro-brugergrænsefladen for denne bruger.

2.2.2 Layout
Arbejdsområdet i Aliro kan tilpasses til dine visningspræferencer. Dets funktioner giver dig som regel mulighed for at
få vist panelvinduer for flere funktioner samtidigt.

Naviger til Layouts:
1. Klik på Layouts på hovedværktøjslinjen i Aliros brugergrænseflade.

Flere visninger

Det dynamiskeMultiview-værktøj giver dig mulighed for at få vist vinduespaneler af relaterede funktioner, mens du
fokuserer på en bestemt funktion. Hvis du f.eks.brugermultiviewet Brugere, kan du få vist paneler for brugere,
adgangsgrupper, områder, døre og adgangsskemaer samtidigt. Du kan vælgemellem følgendemuligheder i
Multiview:

Multiview Beskrivelse

Brugere Få vist vinduespaneler for brugere, adgangsgrupper, områder, døre og
adgangsskemaer samtidigt.

Områder Få vist vinduespaneler for områder og døre samtidigt.

Bygningsplanlægger Få vist vinduespaneler for bygningsplanlægger, døre og områder
samtidigt.

Status Få vist vinduespaneler forOvervågning og kontrol og Hændelseslogge
samtidigt.
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2  Oversigt over Aliro

Du kan trække og slippe forskellige paneler for at ændre deres position i det aktuelle multiview-layout.

Skabeloner med flere visninger

Vælg en indstilling fra Multiview-skabelonerne for at få vist ét enkelt panel eller flere paneler samtidigt. Vælg den
funktion, du ønsker for hvert panel, når skabelonen vises i arbejdsområdet.

Multiview-
skabelon Beskrivelse

Viser ét enkelt panel for en valgt funktion. Hvis en bestemt funktion ikke er valgt,
vises Oversigten som standard.

Viser to særskilte vertikale paneler.

Viser to særskilte horisontale paneler.

Viser i alt tre paneler. Et vertikalt hovedpanel og to horisontale paneler ved siden
af.
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2  Oversigt over Aliro

2.2.3 Menu
Menuen omfatter forskelligemuligheder for at tilpasse indstillingerne i Aliros brugergrænseflade. Klik på den
ønskede indstilling nedenfor for at få vist detaljer.

Sprog
Du kanændre sproget for hele Aliros brugergrænsefladen.

1. Naviger tilMenu > Sprog
2. Vælg dit foretrukne sprog i listen over indstillinger.

Sproget på brugergrænsefladenændres til det valgte sprog.

Præferencer
Du kan bruge demuligheder, der er tilgængelige her, for at indstille visning af lister, aktivere foretrukne
registreringslæsere eller aktivere automatisk logaf fra Aliro. Tabellen nedenfor beskriver hver funktion og dens
konfiguration.

1. Naviger tilMenu >Præferencer.

Felt Beskrivelse Konfiguration

Emner pr. side Denne indstilling konfigurerer
antallet af punkter, der vises på
hovedlisten1 der vises. Yderligere
emner kan derefter vises ved
hjælp af sidekontrollerne nederst
på hovedlisten.

1. Indstil en værdi i feltet Emner pr.
side.

2. Klik påGem.

Registreringslæser Denne indstilling konfigurerer den
registreringslæser, der skal
aktiveres for brug af den bruger,
der er logget på for tiden.
Bemærk: En registreringslæser
kan være aktiveret og bruges af en
bruger til den er valgt og aktiveret
som foretrukket læser af en
bruger, der logger ind på et senere
tidspunkt.

F.eks. hvis en bruger anvender en
bestemt registreringslæser på
nuværende tidspunkt og samme
læser senere bliver valgt af en
anden bruger,
kan den anden bruger aktivere
læseren, således at den
overdrages til ham/hende for brug.
I dette tidsrum vil læseren ikke

1. Klik på rullelisten i feltet
Registreringslæser for at få vist
alle de registreringslæsere, der er
konfigureret i systemet.

2. Vælg en læser, og klik på
Aktiver.

3. Klik påGem.

1Hovedlisten vises som venstre panel af hovedvisningen/-vinduet for næsten alle funktioner i Aliro. Det er som regel
en navneliste over enheder som døre, brugere, hardwarem.m, afhængigt af den funktion, der vises.
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2  Oversigt over Aliro

være tilgængelig for den første
bruger, medmindre læseren
genaktiveres af den første bruger.

Aktiver automatisk
logaf periode

Markér dette afkrydsningsfelt for at
indstille den tid (i minutter),
hvorefter systemet logger af
automatisk, hvis ingen
brugerhandling (klik eller
indtastning) registreres i systemet.
Bemærk: Alleændringer i
systemet, som er foretaget, men
endnu ikke gemt, træder ikke i
kraft efter den automatiske logaf
periode.

1. Markér afkrydsningsfeltet Aktiver
automatisk logaf periode.

2. Indstil tiden (i minutter) i feltet
Logaf periode.

3. Klik påGem.

Gem logge
Du kan gemme systemets logfiler, som kan hjælpe tekniske supportteam i forbindelsemed fejlfinding.
Konfigurationen nedenfor beskriver, hvordanman gemmer en zippet logfil.

1. Naviger tilMenu > Gem logge...
2. Klik påDownload i den dialogboks, der vises.
3. Fortsæt med at gemme eller åbne den downloadede zipfil.

Om
Registrering af en produktlicens

Som an Aliro-systembruger skal du registrere dit Aliro-systemmed en produktlicensfil.
Det kan gøres på tomåder:

1. Online registrering af produktlicensen (automatisk)
2. Offline registrering af produktlicensen (manuel)

Online registrering af produktlicensen (automatisk)
1. I dialogboksenOm vises alle oplysninger om din produktlicens.

Du kan åbne denne dialogboks fra den øverste værktøjslinje i Aliro på tomåder:
1. Klik på det røde link (... dage resterer for at registrere).
2. Klik påMenu > Om.

2. Klik på knappenRegistrer for at få vist den næste dialogboks.
3. Klik på knappenAnmod om licens.
4. Indtast dine oplysninger i de relevante felter.
5. Klik påRegistrer.

Hvis registreringen lykkedes:
1. Klik påRegistrer for at fuldføre registreringen. Dit system registreres automatisk af

Webservicecentrets registreringstjeneste med en licensfil.
Hvis registreringenmislykkedes, fortsætter du på din aktuelle position for at registrere dit system
manuelt offline.

1. Følg instrukserne tilOffline registrering af produktlicens, som er anført nedenfor.

Offline registrering af produktlicensen (manuel)
1. Sørg for, at du har fuldført Trin 1-5 af det forrige afsnit.
2. Klik på linket Download registreringsfil. Der oprettes en registreringsfil.
3. Klik påDownload.

11

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.09.2015



2  Oversigt over Aliro

4. Klik påGem for at gemme en lokal kopi af registreringsfilen.
5. Klik påAnnuller for at lukke dialogboksen.
6. Bring den gemte registreringsfil med dig til enmaskinemed internetadgang. Åbn

registreringstjenestens url, der blev vist under linket Download registreringsfilen i en
webbrowser.

7. Klik påRegistrer en produktnøgle.
8. Find og vælg registreringsfilen (også kaldet en Produktnøgle-fil).
9. Klik påOK.
10. Gem den genererede licensfil, og bring den tilbage til Aliro-klienten.
11. I dialogboksenOm, klik påRegistrer.
12. Klik påGennemse.
13. Find og vælg den gemte lokale kopi af licensfilen.
14. Klik påÅbn. Der vises en dialogboks med bekræftelse af din registrering.

Bemærk: En registreret licens kan ikkeændres.

Visning af nuværende produktlicens
1. Naviger tilMenu > Om på Aliros hovedværktøjslinje.

Oplysningerne vedrørende din aktuelle produktlicens kan du finde i den dialogboks, som vises.

Visning af slutbrugerlicensaftalen (EULA).
1. Naviger tilMenu > Om på Aliros hovedværktøjslinje.
2. Klik på linket Slutbrugerlicensaftale (EULA).
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2  Systemstatus

2 Systemstatus
Systemstatus viser detaljeredemeddelelser om hardware-, server- og databasestatussen.

Udskrive en systemrapport
Der oprettes ensystemrapport, der indeholder en sammenfatning af systemet. Du kan downloade denne rapport for
gemme den eller få den vist.

1. Naviger til siden Oversigt.
2. Klik på linket Udskriv systemrapport ved siden af Systemstatus.
3. Klik påDownload. Rapporten vises i et nyt vindue.

Hardware

Status Beskrivelse

Online access
points Viser antallet af AP'er , der er online.

Access points der
initialiseres på
nuværende
tidspunkt

Viser det antal AP'er, der initialiseres på nuværende tidspunkt.

Online læsere Viser antallet af læsere, der er online.

Læserkonflikt

Viser antallet af læsere, som opfylder en af de følgende to kriterier:
1. Tilhører en bus af en anden type (fx enOSDP læser tilhører enWiegand-bus)
2. En læser er blevet flyttet fra et AP , som er online (som ganske vist ikke kan

rapportere denne flytning) til et andet AP , som er online.

Server

Status Beskrivelse

CPU-anvendelse
Viser den nuværendeCPU-anvendelse på adgangskontrolserveren. Der vises en
advarsel, hvis CPU-anvendelsen har været over 50 % i længere end 10 sekunder,
hvilket kan være et tegn på overbelastning af serverens processor.

Hukommelsesforbrug
Viser det nuværende hukommelsesforbrug på adgangskontrolserveren. Der vises
en advarsel, hvis forbruget er over 90%, hvilket kan være et tegn på, at der er
utilstrækkelig hukommelse i servermaskinen.

Diskanvendelse
Viser den nuværende diskanvendelse på det drev, adgangskontrolserveren er
installeret på. Der vises en advarsel, hvis diskanvendelsen er over 90 %, hvilket kan
være et tegn på, at der er utilstrækkelig diskplads på servermaskinen.

Aktive webklienter Viser antallet af webklienter, der er logget på for øjeblikket.

Aktive mobile klienter Viser antallet afmobile klienter (Android / iPhone), der er logget på for øjeblikket.

Administratorkonto
standard sikret

Vises, når standard-administratorkontoen, der er oprettet under installationen, ikke
harændret adgangskoden. Ændr administratorens adgangskode for at fjerne
denne advarsel.
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2  Systemstatus

Database

Status Beskrivelse

Sidste
sikkerhedskopiering

Viser tidspunktet for sidste sikkerhedskopiering af databasen, hvis en
sikkerhedskopiering er udført.

Sidste
sikkerhedskopierings
varighed

Viser varigheden af sidste sikkerhedskopiering af databasen, hvis en
sikkerhedskopiering er udført.

Næste
sikkerhedskopiering

Viser tidspunktet for næste planlagte sikkerhedskopiering af databasen. Hvis ingen
planlagt sikkerhedskopiering er konfigureret, vises der et advarselsikon. Brug
funktionenSikkerhedskopiering / Gendannelse til at konfigurere en planlagt
sikkerhedskopiering for at løse dette problem.
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3  Funktioner

3 Funktioner
De omfattende adgangskontrolfunktioner i Aliro er inddelt i tre hovedgrupper: Adgang, overvågning og skabeloner.

Klik på en bestemt funktion for at få vist oplysninger om beskrivelse og konfiguration.

ADGANGS-funktioner OVERVÅGNINGS-funktioner SKABELON-funktioner

Brugere Hændelseslog Kortskabeloner

Områder
Sikkerhedskopiering /

gendannelse
Dørskabeloner

Døre Systemindstillinger Hardwareskabeloner

Adgangsgrupper Overvågning og kontrol Skabeloner for læserbelysning

Adgangsskemaer Navneopråb

Bygningsplanlægger

Roller

Hardware

Lysrammeeffekter

3.1 Adgang
Adgangsfunktionerne lader dig konfigurere de vigtigste parametre, såsom hardware, døre, brugere og
adgangsskemaer, der er nødvendige for at bygge adgangskontrolsystemet. For oplysninger om de specifikke
funktioner kan du klikke på nedenstående links.

ADGANGS-funktioner

Brugere

Områder

Døre

Adgangsgrupper

Adgangsskemaer

Bygningsplanlægger

Roller

Hardware

Lysrammeeffekter
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3  Funktioner

3.1.1 Brugere
En bruger er en person, der er registreret i adgangskontrolsystemet. Brugeren skal få tildelt en rolle1, afhængigt af
hans/hendes funktion i Aliro-systemet.

Beskrivelse af panelet og værktøjslinjen

Paneler & knapper Beskrivelse

Hovedliste
Panel yderst til venstre i denne visning, der viser en liste over navne
på gemte brugere.

Hovedpanel Viser forskellige brugerfelter på et hovedpanel.

Opret Opretter en ny bruger.

Slet Sletter det markerede emne.

Gem Gemmer den nuværende konfiguration.

Annuller Annullererændringerne siden sidste lagring.

Filter Filterpanelet Vis/skjul for at reducere eller gennemsøge listen over
brugere.

Importer En guide til at importere brugere fra en fil.

Tilgiv Tilgiver alle brugere fra antipassback-områderne.

Beslægtede emner
l Oprettelse af en bruger
l Tildeling af kort eller koder
l Tildeling af adgangsrettigheder
l Udskrivning af et brugerkort

3.1.1.1 Sådan oprettes en bruger
1. Klik på Oversigt2 og derefter på Brugere3. Visningen Brugere kommer frem.
2. Klik på knappen Opret4.
3. Som standard vises statusfeltet somGyldig.

Status Beskrivelse

Gyldig Den aktuelle dato er mellem start- og slutdatoene inklusive, eller den aktuelle dato er efter

1En rolle er en funktionel betegnelse. Roller kan tildeles sikkerhedssystemets forskellige brugere, som har
forskellige rettigheder og ansvar.
2KIik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
4Klik for at vise i Aliro
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3  Funktioner

Status Beskrivelse

startdatoen og "indtil videre" er afkrydset, og brugeren er ikkemarkeret som inaktiv.

Udløbet Den aktuelle dato er efter slutdatoen og brugeren er ikkemarkeret som inaktiv.

Uafgjort Den aktuelle dato er før slutdatoen og brugeren er ikkemarkeret som inaktiv.

Bruger
inaktiv

En bruger kanmarkeres som inaktiv manuelt. Det betyder, at ingen af brugerens kort kan
bruges til at få adgang. Denne indstilling har forrang frem for alle andre.

4. Indtast brugerens Fornavn1 og Efternavn2.
5. Vælg en rolle, som skal tildeles den pågældende bruger på rullelisten Rolle3.

Konfigurér følgende ekstra felter for andre roller endKortholder.

Felt Beskrivelse

Brugernavn Det er det brugernavn, som bruges til at logge på Aliro manuelt.

Adgangskode Det er den adgangskode, som bruges til at logge på Aliro manuelt.

Domæne
brugernavn

Indtast en værdi i dette felt for at muliggøre automatisk login medWindows-autentificering.
Værdien skal have følgende format: domænenavn\brugernavn

f.eks.: site340\Hans Hansen, hvor site340 er domænenavnet, og Hans Hansen er det
brugernavn for dette domæne, som vil benytte Aliro og være logget ind i Windows med den
konto. Kontakt IT-administratoren for at få dit brugernavn for domænet.

l For at logge ind på Aliro automatisk, gå til https://your.webserver.name/accesswin, i
stedet for https://your.webserver.name/access. Bemærk, at den automatiske login-
funktion kun er understøttet inden for LAN-netværk.

6. Klik på Gem4.

En ny bruger oprettes i systemet.

Tildeling af kort eller koder til en bruger

Sådan tildeles kort manuelt
1. Kontrollér, at brugerens felter forNavn er konfigureret i visningenBrugere.
2. Klik på knappen Tilføj5. Der tilføjes en ny række til den tilgrænsende tabel.
3. Klik på feltet Kortnummer i den nye række.
4. Indtast et kortnummer.
5. Klik på Gem6.

Bemærk, at afkrydsningsfeltet i kolonnen Inaktiv kan bruges til manuelt at deaktivere et bestemt kort. Hvis
systemindstillingerne er konfigureret, således at en bruger bliver blokeret ved overtrædelse af en tvungen
antipassback, afkrydses feltet automatisk af systemet.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
4Klik for at vise i Aliro
5Klik for at vise i Aliro
6Klik for at vise i Aliro
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Tildele kort ved hjælp af en registreringslæser
Ved tildeling af kort til brugere, der bruger en registreringslæser, er det en forudsætning, at du kontrollerer, om
læserens adgangstilstand er konfigureret til registreringstiland. Klik her for mere information: Registreringslæser.

1. Kontrollér, at brugerens felter forNavn er konfigureret i visningenBrugere.
2. Klik på Tilføj1. Der tilføjes en ny række til den tilgrænsende tabel.
3. Klik på feltet Kortnummer i den nye række.
4. Kør kortet gennem registreringslæseren for at udfylde feltet Kortnummer.
5. Klik på Gem2.

Tildeling af koder til en bruger
Der er to forskellige typer af koder: PIN-kode og personlig kode.

l PIN-kode er en 4-cifret kode, som bruges med et kort i sikkerhedstilstandenKort og PIN-kode.
l Personlig kode er en individuel kode, som kan bruges i stedet for et kort, når sikkerhedstilstanden ved

dørene erPersonlig kode ellerGruppekode. Standardlængden er 4 cifre, men længden kanændres til maks.
8 cifre i menuenSystemindstillinger . Bemærk, at en reducering af kodelængden vil tømme feltet Personlig
kode og at koden skal genereres igenmanuelt (for hver bruger).

KnappenNulstil tømmer felterne og knappenGenerer opretter en ny personlig kode.
Afkrydsningsfeltet Personlig kode inaktiv kan anvendes for manuelt at deaktivere anvendelsen af personlige
koder (for denne bruger)). Hvis systemindstillingerne er konfigureret, således at en bruger bliver blokeret ved
overtrædelse af en tvungen antipassback, afkrydses feltet automatisk af systemet.

Opdatering af en brugers billede
Klik på linket Opdater billede3. Der vises en ny dialogboks.

Sådan tages et nyt foto:
1. Vælg om brugeren er enMand eller enKvinde.
2. Klik påStart webkamera. Der vises en live video af brugeren.
3. Klik på Tag et foto. Det foto, som er taget, vises.
4. Klik påOK.

Sådan opdateres det nuværende brugerfoto:
1. Klik på knappenVælg fil.... Angiv placeringen af det nye foto i dialogboksenÅbn.
2. Klik påOK.

Adgangsrettigheder
Du kan tildele adgangsrettigheder til brugere for adgangsgrupper, områder og døre.

1. Klik påAdgangsrettigheder.

Sådan tildeles adgangsgrupper adgangsrettigheder:
1. Klik på Tilføj på fanen Adgangsgrupper.
2. Vælg en adgangsgruppe i den dialogboks, der vises. Klik påOK.
3. Klik påGem.

Sådan tildeles områder adgangsrettigheder:
1. UnderAdgang til område skal du klikke på Tilføj.
2. Vælg et område i den dialogboks, der vises. Klik påOK.
3. Klik påGem.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
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Sådan tildeles døre adgangsrettigheder:
1. UnderAdgang til dør skal du klikke på knappen Tilføj.
2. Vælg en dør i den dialogboks, der vises. Klik påOK.
3. Klik påGem.

Detaljer og indstillinger
Konfigurér felterne i denne sektion for at konfigurere brugerens oplysninger og andre specifikke indstillinger. Se
feltbeskrivelserne nedenfor for detaljerede oplysninger.

Felt Beskrivelse

Sprog
Vælg et foretrukket sprog for denne bruger. Det er det sprog, som værtens webklient vises
på, når brugeren logger sig på systemet. Det er også det sprog, som vises på ARxxS-MF-
læserens display, når brugeren interagerer med læseren.

E-mail Indtast brugerens e-mail-adresse.

Mobiltelefon Indtast brugerens mobiltelefonnummer.

Tilpasset felt 1,
2, 3 & 4

Disse tilpassede felter indstilles af operatøren. For at indstille disse felter:
1. Gå til siden Oversigt> Listen Overvågning >Systemindstillinger > Tilpassede

felter.
2. Konfigurér de fire tilpassede felter med egne etiketter, som du vælger selv, f.eks.

bilnummer, pasnummerm.m.

Bruger inaktiv Når dumarkerer dette afkrydsningsfelt, ændres brugerens status til Inaktiv.

Startdato Vælg en dato for aktivering af brugerens status Gyldig i systemet. Bemærk: Dette felt
vises ikke, når brugerens rolle erSystemadministrator.

Indtil videre Marker dette afkrydsningsfelt for at give brugeren statussen Gyldig på ubestemt tid.
Bemærk: Dette felt vises ikke, når brugerens rolle erSystemadministrator.

Slutdato
Vælg en dato for at definere, hvornår brugerens status 'Gyldig' slutter. Brugeren får
statussenUgyldig fra ogmed den valgte dato. Bemærk: Dette felt vises ikke, når
brugerens rolle erSystemadministrator.

Tilgængelighed

Markering af dette afkrydsningsfelt betyder: Når den pågældende bruger kører sit kort
igennem en læser, låses døren op inden for Tidsgrænse for udvidet tilgængelighed i
stedet for den normale Tidsgrænse for låsning og giver dermed nemmere adgang.
Du finder feltet Tidsgrænse for udvidet tilgængelighed på følgendemåde:

1. Oversigt > Liste over adgang > funktionen Døre > udvidelsesknappen
Dørdetaljer.

Antipassback
undtagelse

Når dumarkerer dette afkrydsningsfelt, udelukkes brugeren fra antipassback-områder i
systemet.

Udskrivning af kort
Konfigurer felterne i denne sektion for at udskrive brugerkort. Se feltbeskrivelserne nedenfor for detaljerede
oplysninger.
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Felt Beskrivelse

Rullelisten
Udskrivning af
kortskabelon

Vælg en kortskabelon, som skal udskrives.

Forside Viser forsiden af den valgte kortskabelon.

Bagside Viser bagsiden af den valgte kortskabelon.

Udskriv kort...

Klik på denne knap for at få vist vinduet Vis udskrift. I dette vindue vises kort, der er
konfigurerede for denne bruger, og en forhåndsvisning af hvert kort.
Klik påUdskriv... for at udskrive det valgte kort.
Annuller afbryder udskrivningen.

Udskriv kvittering...
Ved hjælp af denne valgmulighed udskrives der en kvittering for udskrevne kort.
Klik her for at få vist en forhåndsvisning af kvitteringen. Vælg de kort, som kræver en
kvittering, og klik påUdskriv.

3.1.1.2 Tildeling af kort
En bruger kan få tildelt et eller flere kort.
Kortene kan registreres manuelt eller ved hjælp af en registreringslæser.

Tildele kort manuelt

1. Forvis dig om, at feltet Brugernavn er konfigureret.
2. Klik på knappen Tilføj. Der tilføjes en ny række til den tilgrænsende tabel.
3. Klik på feltet Kortnummer i den nye række.
4. Indtast et kortnummer.
5. Klik på knappenGem.

Tildele kort ved hjælp af en registreringslæser

Ved tildeling af kort til brugere, der bruger en registreringslæser, er det en forudsætning, at du kontrollerer, om
læserens adgangstilstand er konfigureret til registreringstilstand. Se sektionen Hardware.

1. Klik påOversigt > liste over Funktioner > sektionenAdgang > Brugere.
2. Klik på emnet Brugere. Siden Konfiguration af brugere vises.
3. Vælg en eksisterende bruger på navnelisten til venstre, eller klik på knappenOpret for at oprette en ny

bruger.
Siden Konfiguration af brugere vises.

4. Forvis dig om, at feltet Brugernavn er konfigureret.
5. Klik på knappen Tilføj. Der tilføjes en ny række til den tilgrænsende tabel.
6. Klik på feltet Kortnummer i den nye række.
7. Kør kortet gennem registreringslæseren for at udfylde feltet Kortnummer.
8. Klik på knappenGem.
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3.1.2 Områder
Et område er et rum, hvis adgang styres af mindst en dør og en indgangslæser.

l I systemet findes et standardområde, der kaldes Global ud, som henviser til et usikret område uden for
bygningen. Dette område skal konfigureres manuelt under opsætningen af systemet.

l Alle brugere i systemet får automatisk adgangsrettigheder til Global ud-området.
l Områder kan lægges sammen og have fælles døre.
l Et eller flere underområder1 kan eksistere i et overordnet område2.
l Når en bruger får adgangsrettigheder til et område, får han adgang til samtlige områdets indgangslæsere.
l En bruger skal få særskilte adgangsrettigheder til overordnede områder og underområder.

Bemærk: Områder kan kun oprettes i visningen Bygningsplanlægger.
Visningen Område kan bruges til følgende funktioner:

l Sådan vises oplysninger om eksisterende områder.
l Sådan udføres manuelle kommandoer på eksisterende områder.

Beskrivelse af panelet

Paneler & knapper Beskrivelse

Hovedliste
Panel yderst til venstre i denne visning, der viser en liste over navne
på gemte områder.

Tilgiv Tilgiver alle brugere fra antipassback-områderne.

Manuelle kommandoer Giver manuelle kommandoer til udvalgte områder.

Visning af oplysninger om eksisterende områder:
1. Klik for at vælge området på hovedpanelet.

Detaljerne for området er vist i det tilgrænsende panel, som vist nedenfor:

Felt Beskrivelse

Navn Navn på området, som konfigureret i visningen Bygningsplanlægger.

Beskrivelse Beskrivelse af området, som konfigureret i visningenBygningsplanlægger.

Indgangslæser
e

De døre og læsere, der er konfigureret for dette område, som konfigureret i visningen
Bygningsplanlægger.

Konfiguration af 'Global ud'-området
I systemet findes et standardområde, der kaldes Global ud; det henviser til et usikret område uden for bygningen.
Indgangslæsere iGlobal ud-området konfigureres automatisk i visningenBygningsplanlægger, når området
bliver konfigureret.

Beslægtede emner

1Et område i et overordnet område.
2Et område, som omgiver et såkaldt underområde. Underområdet er et område i det overordnede område. Se også
underområde.
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l Oprette et område

3.1.3 Døre
En dør er en fysisk kontrolleret indgangsenhed for at tillade eller nægte adgangmellem områder.

I adgangskontrolsystemer repræsenterer en dør ikke kun en standarddør, men også en port, portåbning, bom osv.
Du kan oprette en dør fra visningen Hardware eller fra visningen Dør. Se nedenstående afsnit for mere
information.

Beslægtede emner
l Opret døre i visningen Dør
l Opret døre i visningen Hardware
l Ændring af dørkonfigurationen
l Anvend dørskabelonen på en dør

3.1.3.1 Sådan oprettes døre
1. Klik på Oversigt1 og derefter på Døre2. VisningenDør kommer frem.
2. Klik på Opret3 for at vise konfigurationsfelter for døre og udvidelsesknapper.
3. Fortsæt med at konfigurere de sektioner, der er vist.

Detaljer er beskrevet nedenfor.

Beskrivelse af panelet og værktøjslinjen

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste Panelet til venstre i denne visning viser hovedlisten
over navne på døre og AP'er.

Hovedpanel Viser forskellige konfigurationsfelter for døre.

Opret Opretter en ny dør.

Slet Sletter det markerede emne.

Gem Gemmer den nuværende dørkonfiguration.

Annuller Annullererændringerne siden sidste lagring

Manuelle kommandoer Udfører enmanuel kommando for den udvalgte dør
Følgende kommandoer kan udføres:

l Tillad adgang - Låser døren op for brugeren.
Dette svarer til at brugeren kører et gyldigt kort
igennem en kortlæser.

l Åben -Ændrer dørens nuværende tilstand til
Åben.

l Bloker -Ændrer dørens nuværende tilstand til

1KIik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
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Paneler og knapper Beskrivelse

Bloker.
l Sikre -Ændrer dørens nuværende tilstand til

Sikker.
l Afsikre -Ændrer dørens nuværende tilstand til

Afsikret.
l Annuller - Annullerer den tidligeremanuelle

kommando.
Følgende parametre gælder for demanuelle
kommandoerÅben, Bloker, Sikre ogAfsikre.

l Til næste ændring af tidsskema -Den
manuelle kommando, som er blevet udført,
forbliver i kraft til den næsteændring af
adgangsskemaet.

l Indtil videre -Denmanuelle kommando, som er
blevet udført, forbliver i kraft til denmanuelle
kommando Annuller bliver udført.

l Varighed (i minutter):Denmanuelle
kommandos varighed.

Modificer Modificer starter en guide, som giver dig mulighed for at
foretageændringer i en valgt dør.

Identifikation

1. Klik på udvidelsesknappen Identifikation1.
2. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik påGem.

Felt Beskrivelse

Navn Indtast et relevant navn for døren.

Beskrivelse Deskriptiv oversigt over dørenmed
relevante detaljer.

Skabeloner for
læserbelysning

Viser den skabelon, som på dette
tidspunkt er aktiveret for denne dør

Dørskabelon

Vælg en dørskabelonmed
foruddefinerede værdier, der anvendes på
den valgte dør.
Når en dør anvender en skabelon, skal
ændringer af døren foretages ved hjælp af
Dørændringer eller ved hjælp af
Dørskabelonen.

Skabelonen
Opret dør

Klik for at oprette en ny dørskabelon ud
fra den nuværende dørkonfiguration.

Standardsikkerhedstilstande

1Klik for at vise i Aliro
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Standard
dørtilstande Beskrivelse

Åbn Døren står helt åben ved hjælp af en døråbner.

Afsikret Døren er låst op og den kan åbnes.

Sikret Døren er låst og kan kun låses op ved hjælp af et gyldigt
kort.

Spærret Døren er låst og brugeradgang er deaktiveret.

Beskrivelse af feltet Standard læsertilstande

Standard læsertilstande og
indstillinger Beskrivelse

Læser Læserens logiske navn

Tilstand

Kort og PIN Døren kan låses op ved hjælp
af kort og PIN-kode.

Kort Døren kan kun låses op ved
hjælp af tilstanden Kun kort.

Personlig
kode

Døre kan låses op ved hjælp af
en personlig kode. Denne
tilstand accepterer også kort.

Gruppekode

Døren kan låses op ved hjælp
af en gruppekode. Denne
tilstand accepterer også kort
eller en personlig kode.

Deaktiveret Læseren er deaktiveret.

Beskrivelse af feltet Andre standardtilstande
Punkterne i denne tabel er en blanding af indgangs- og udgangspunkter, som er defineret som logiske døre
såsom ud-knapper, dørlåse, dørkontakter, motorlåsem.m.

Standardtilstande og indstillinger Beskrivelse

Punkt Indgangs-/udgangspunktets
navn.

Tilstand
Aktiveret Punktet er aktiveret.

Deaktiveret Punktet er deaktiveret.

Sikkerhedstilstande
1. Klik på udvidelsesknappenSikkerhedstilstande.
2. Konfigurér tidsområdet for sikkerhedstilstanden for bestemte dage i denne sektion.
3. Vælg en planlagt dørtilstand.
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Planlagt
dørtilstand Beskrivelse

Åbn Døren står helt åben ved hjælp af en døråbner.

Afsikret Døren er låst op og den kan åbnes.

Sikret Døren er låst og den kan kun låses op ved hjælp af
et gyldigt kort.

Spærret Døren er låst og brugeradgang er deaktiveret.

4. Konfigurér sektionernePlanlagte sikkerhedstilstande ogAndre planlagte tilstande som beskrevet i
tabellen nedenfor.

Beskrivelse af feltet Planlagte læsertilstande

Felt Beskrivelse

Læser Det logiske navn for
Læseren.

Tilstand

Kort og PIN Døren kan låses op ved hjælp
af kort og PIN-kode.

Kort Døren kan kun låses op ved
hjælp af tilstanden Kun kort.

Personlig
kode

Døre kan låses op ved hjælp
af en personlig kode. Denne
tilstand accepterer også kort.

Gruppekode

Døren kan låses op ved hjælp
af en gruppekode. Denne
tilstand accepterer også kort
eller en personlig kode.

Deaktiveret Læseren er deaktiveret.

Beskrivelse af feltet Andre planlagte tilstande
Punkterne i denne tabel er en blanding af indgangs- og udgangspunkter, som er defineret som logiske døre
såsom ud-knapper, dørlåse, dørkontakter, motorlåsem.m.

Felt Beskrivelse

Punkt Indgangs-/udgangspunktets navn.

Tilstand
Aktiveret Punktet er aktiveret.

Deaktiveret Punktet er deaktiveret.

Planlagte undtagelser
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Felt Beskrivelse

Navn Navnet på undtagelsen.

Sikkerhedstilstande

Sikkerhedstilstande

Felt Beskrivelse

Der er ikke foretaget
ændringer i
sikkerhedstilstanden

Sikkerhedstilstanden forbliver
uændret som defineret af det
nuværende standard- og
dørskema; derfor påvirkes
sikkerhedstilstanden ikke af
ændringen af den planlagte
undtagelse.

Standard
undtagelsestilstand

Sikkerheden øges automatisk
på datoerne og tidspunkterne
for den planlagte undtagelse
som er defineret i tabellen
nedenfor.

Tilpasset sikkerhedstilstand

Dør- eller læsertilstanden kan
defineres unikt for
undtagelsesperiodernemed
den/det angivne dato/tidspunkt.

Standard undtagelsestilstanden anvendes, når:
• den anvendes på døren for første gang, og
• operatøren foretager nogleændring, og
• der foretages automatisk ændringer, fx. ved hjælp af tidsskemaet

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan standard undtagelsestilstanden
indstilles i forhold til dørtilstanden, når en planlagt undtagelse er i brug:

Nuværende dørtilstand Standard undtagelsestilstand

Sikkerhedstilstand for dør

Spærret Spærret

Sikret Sikret

Afsikret Sikret

Åben Sikret

Læsertilstand

Kort og PIN-kode Kort og PIN-kode

Kort Kort
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Felt Beskrivelse

Nuværende dørtilstand Standard undtagelsestilstand

Personlig kode Kort

Gruppekode Kort

Deaktiveret Deaktiveret

Øvrige tilstande (Aktiver/Disaktiver)

Ud-knap Ingenændring

Dørlås Ingenændring

Dørkontakt Ingenændring

Lokale undtagelser

1. Klik på udvidelsesknappen Lokale undtagelser.
2. Klik for attilføje en rækkemed en lokale undtagelse.
3. Konfigurer felterne efter behov. Se beskrivelsen af feltet i slutningen af dette afsnit for mere information.
4. For at fjerne en lokale undtagelse skal du vælge den, og klikke på Fjern.
5. Klik påGem.

Felt Beskrivelse

Startdato Startdato for undtagelsesperioden.

Slutdato Slutdato for undtagelsesperioden.

Starttid Starttid for undtagelsesperioden.

Sluttid Sluttid for undtagelsesperioden.

BEMÆRK: En Lokale undtagelse er aktiv fra startdatoen/-tiden til slutdatoen/-tiden inklusive. Dette betyder, at
lokale undtagelserne påbegyndes ved start af det angivne startminut og at den slutter, når det angivne slutminut er
udløbet. Dette giver mulighed for at arrangere lokale undtagelsesperioder sekventielt uden overlapning. Se
eksemplet nedenfor:
Startdato Starttid Slutdato Sluttid Bemærkning
25.06.2014 kl. 11:00 25.06.2014 kl. 11:00 Starter kl. 11:00:00, slutter kl. 11:00:59
25.06.2014 kl. 11:01 25.06.2014 kl. 11:59 Starter kl. 11:01:00, slutter kl. 11:59:59

l Der kan defineres flere undtagelsesperioder, men demå ikke overlappe hinanden.
l For hver af de valgte undtagelsesperioder kan brugeren definere et sæt sikkerhedstilstande, der skal

anvendes i denne sikkerhedsperiode.

Detaljer

1. Klik på udvidelsesknappenDetaljer.
2. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik påGem.
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Felt Beskrivelse

Oplåsningstid (s)
Angiv tiden (i sekunder), døren skal
være åben, før den låses igen efter
gyldig adgang.

Åbningstid (s)

Denne tid (i sekunder) er oven i
Oplåsningstid (s), hvorefter
dørrammen skal lukkes. Efter denne
tid sætter Aliro-klientenmærker i
hændelsesloggen for at gøre
opmærksom på, at døren er holdt
åben for længe.

Advarselstid (s) for dør åben

Denne tid (i sekunder) er oven i
oplåsningstiden (s) og
åbningstiden (s). Når hele denne tid
er udløbet, sendes der endør for lang
tid åben-alarm fra hardwareenheden,
og hændelsen rapporteres
ihændelsesloggen.

Tilgængelig oplåsningstid (s)

Denne tid (i sekunder) svarer til
oplåsningstiden (s), men den er
beregnet specielt til brugere, der har
behov forUdvidet tilgængelighed.

Vent på første gyldige adgang
for at låse op

Når døren er konfigureret med denne
indstilling, bliver den kun låst op inden
for dens adgangsskema, efter at det
første gyldige kort er kørt igennem
kortlæseren.

Deaktivering af manuelle
kommandoer

Denne funktion giver mulighed for at
aktivere/deaktivere udførelsen af
manuelle kommandoer for døren.
Som standard er manuelle
kommandoer deaktiveret for døren.

Læsere

1. Klik på udvidelsesknappen Læsere.
2. Klik for at tilføje en ny læser for denne dør til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil slette en rækkemed

læsere.
3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik påGem.

Felt Beskrivelse

Dørskabelon, mapping af
læsere

Vælg en relevant læser.
Bemærk: I dette felt anføres
alle de læsere, der er
tilgængelige for den valgte
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Felt Beskrivelse

dørskabelon.

Navn Navn på læseren, der er
konfigureret for denne række.

Aktivér automatisk
døråbner

Dette felt konfigurerer
læseren, således at den
aktiverer den automatiske
døråbner.

Skabeloner for
læserbelysning

Denne skabelon definerer en
særlig belysningsopførsel for
læseren

Dørkontakter

1. Klik på udvidelsesknappenDørkontakter.
2. Klik for at tilføje en ny dørkontaktindgang til tabellen. Klik på Fjern, hvis du vil fjerne en dørkontaktindgang.
3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik påGem.

Felt Beskrivelse

Dørskabelon, mapping af
dørkontakter

Vælg en relevant
dørkontakt.
Bemærk: I dette felt anføres
alle de dørkontakter, der er
tilgængelige for den valgte
dørskabelon.

Navn Navn på dørkontakten.

Ud-knapper

1. Klik på udvidelsesknappenUd-knapper.
2. Klik for at tilføje en Ud-knapindgang til tabellen. Klik på Fjern, hvis du vil fjerne en Ud-knapindgang.
3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik påGem.

Felt Beskrivelse

Dørskabelon, mapping af
Ud-knap

Vælg en relevant Ud-
knap.

Bemærk: I dette felt
anføres alle de Ud-knapper,
der er tilgængelige for den
valgte dørskabelon.

Navn Navn på Ud-knappen.
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Felt Beskrivelse

Aktivér døråbner

Konfigurerer denne knap,
således at den aktiverer
døråbneren og åbner
døren, når der trykkes på
Ud-knappen.

Brug timeout for
tilgængelighed

Denne tid (i sekunder) giver
mulighed for at låse døren
op i den Tilgængelige
oplåsningstid1.

Oplåsning med høj prioritet

Konfigurerer denne Ud-
knap for det indgangspunkt,
som er defineret for
funktionaliteten Oplåsning
med høj prioritet.1.

Låse
I denne sektion kanman konfigurere både dørlåse ogmotorlåse.

Dørlåse
1. Klik på udvidelsesknappen Låse.
2. Klik for attilføje en dørlåsudgang til tabellen. Klik på Fjern, hvis du vil fjerne en dørlåsudgang.
3. Konfigurer felterneDørlåse efter behov. Se beskrivelsen af felterne nedenfor for yderligere oplysninger.
4. Klik påGem.

Beskrivelse af feltetDørlåse

Felter og indstillinger Indstillinger og beskrivelser

Dørskabelon, mapping af
dørlåse

Vælg en relevant dørlås.

Bemærk: I dette felt anføres alle de dørlåse, der er tilgængelige for den valgte
dørskabelon.

Navn Navn på dørlåsen.

Lås igen Indstillinger & beskrivelser

1Denne tid i sekunder svarer til oplåsningstiden (i sekunder), men er beregnet specielt til brugere, der har behov for
udvidet tilgængelighed.
1Den konfigurerede indgang er defineret som enUd-knapmed automatisk døråbner og har en særskilt oplåsnings-
tid; denne funktionalitet konfigurerer indgangen som en oplåsnings-/låsningsindgang til nødstilfælde uden hen-
syntagen til tidsskemaer, læsertilstandem.m
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Felter og indstillinger Indstillinger og beskrivelser

Når dør er åben
Efter at døren er blevet låst op, låses den igen, når
døren er åben. Der kan konfigureres en forsinkelse
oven i den tid, døren er åben.

Når dør er lukket
Efter at døren er blevet låst op, låses den kun, når
døren er lukket.

Impuls
Giver relæet en impuls for at låse op. Den eksterne
lås låses automatisk uden at inddrage AP´et.

Lås igen efter åben tid (ms)
Det er forsinkelsen forNår dør er åben, hvorefter der skal låses igen efter at
døren er blevet åbnet.
Dette er impulstiden for Impuls.

Motorlåse
1. Klik på udvidelsesknappen Låse.
2. Klik for attilføje en rækkemedmotorlåse til tabellen. Klik på Fjern, hvis du vil slette en række.
3. Konfigurer felterneMotorlåse efter behov. Se beskrivelsen af felter nedenfor for yderligere oplysninger.
4. Klik påGem.

Beskrivelse af feltetMotorlåse

Felt Beskrivelse

Dørskabelon, mapping af
motorlåse

Vælg en relevantmotorlås.

Bemærk: I dette felt anføres alle demotorlåse, der er tilgængelige for den
valgte dørskabelon.

Navn Navn påmotorlåsen.

Døråbner

1. Klik på udvidelsesknappenDøråbner.
2. Konfigurer felterne efter behov. Se beskrivelsen af felterne nedenfor for yderligere oplysninger.
3. Klik påGem.

Felt Beskrivelse

Konfigurer døråbner Markér dette afkrydsningsfelt for at konfigurere en døråbnerenhed.

Navn Navn på døråbneren.

Åbnehandling

Indstillinger & beskrivelser

Ingen Ingen handling.

Tænd
Tænder for relæet eller udgangen
for at låse døråbneren op.
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Felt Beskrivelse

Sluk
Slukker for relæet eller udgangen
for at låse døråbneren op.

Impuls
Giver relæet eller udgangen en
impuls (tænd og derefter sluk) for
at låse døråbneren op.

Inverteret impuls
Giver relæet eller udgangen en
inverteret impuls (sluk og derefter
tænd) for at låse døråbneren op.

Impulstid for åbning (ms) Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret impuls.

Forsinkelsestid for åbning (ms) Tiden det tager døråbneren at blive låst op.

Lukkehandling

Indstillinger & beskrivelser

Ingen Ingen handling.

Tænd
Tænder for relæet eller udgangen
for at låse døråbneren..

Sluk
Slukker for relæet eller udgangen
for at låse døråbneren.

Impuls
Giver relæet eller udgangen en
impuls (tænd og derefter sluk) for
at låse døråbneren.

Inverteret impuls
Giver relæet eller udgangen en
inverteret impuls (sluk og derefter
tænd) for at låse døråbneren.

Impulstid for lukning (ms) Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret impuls.

Forsinkelsestid for lukning (ms) Den tid, som det forventes at døråbneren skal bruge for at lukke.

Antipassback

1. Klik på udvidelsesknappenAntipassback.
2. Konfigurer felterne i denne sektion efter behov. Se beskrivelserne af felterne nedenfor for yderligere

oplysninger.
3. Klik påGem.
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Felter og indstillinger Beskrivelse

Antipassback
type

Deaktiveret Antipassback-regler anvendes ikke, men brugerens placering spores stadig.

Mild
antipassback

Adgang er tilladt på trods af antipassback-reglerne, og der udløses kun en
alarm, når reglerne er blevet overtrådt.

Tvungen
antipassback

Adgang nægtes, og samtlige brugeres kort indstilles øjeblikkeligt som
Inaktive. Der udløses en alarm, når antipassback-reglerne overtrædes. Den
enestemåde hvorpå brugernes kort kan indstilles til status Aktive igen, er at
ændre deres status fra Aliro-klienten.

Tidsbegrænset
antipassback

Adgang nægtes i den tid, der er indstillet i feltet Adgang nægtet for. Der
udløses en alarm, når antipassback-reglerne overtrædes.

Adgang nægtet for Tid (målt i timer ogminutter), hvori adgang vil blive nægtet.

Varighed

Varighed angiver et tidsrum, hvorefter brugere i området automatisk tilgives
en overtrædelse af antipassback-reglerne. Denne funktion fungerer med både
mild og tvungen antipassback. Denne funktion deaktiveres, når denne
varighed indstilles til nul.

Indgangslæsere Klik for at tilføje og konfigurere en indgangslæser for denne dør. Klik på
Fjern for at fjerne denne læser fra denne dør.

Udgangslæsere Klik for at tilføje og konfigurere en udgangslæser for denne dør. Klik på
Fjern for at fjerne denne læser fra denne dør.

Indbrud1

1. Klik på Indbrud for at udvide sektionen.
2. Markér afkrydsningsfeltet Konfigurér indbrudssystem for at aktivere felterne i denne sektion.
3. Konfigurer tidsområdet for armeringsskemaet for bestemte dage i denne sektion.
4. Klik for at tilføje en ny undtagelse for et armeringsskema.
5. Konfigurér felterne i denne sektion som beskrevet i tabellen nedenfor.
6. For at fjerne en undtagelse for et armeringsskema, skal du vælge den og klikke på Fjern.

Felt Beskrivelse

Startdato Startdato for undtagelsesperioden.

Slutdato Slutdato for undtagelsesperioden.

Starttid Starttid for undtagelsesperioden.

Sluttid Sluttid for undtagelsesperioden.

BEMÆRK: En undtagelse for et armeringsskema er aktiv fra startdatoen/-tiden til slutdatoen/-tiden inklusive.
Dette betyder, at undtagelsen for armeringsskemaet påbegyndes ved start af det angivne startminut og at den
slutter, når det angivne slutminut er udløbet. Dette giver mulighed for at tilvejebringe sekventielle
undtagelsesperioder for armeringsskemaet uden overlapning. Se eksemplet nedenfor:
Startdato Starttid Slutdato Sluttid Bemærkning

1Det logiske begreb, som dækker de handlinger, som bruges til at styre et indbrudssystem.
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25.06.2014 kl. 11:00 25.06.2014 kl. 11:00 Starter kl. 11:00:00, slutter kl. 11:01:00
25.06.2014 kl. 11:01 25.06.2014 kl. 11:59 Starter kl. 11:01:00, slutter kl. 12:00:00

l Der kan defineres flere undtagelsesperioder, men demå ikke overlappe hinanden.
l For hver af de valgte undtagelsesperioder kan brugeren definere et sæt sikkerhedstilstande, der skal

anvendes i denne sikkerhedsperiode.
7. Konfigurer felterne Indbrud efter behov. Se beskrivelsen af indbrudsfeltet nedenfor for yderligere

oplysninger.
8. Klik for at gemmeændringerne.

Felt Beskrivelse

Undtagelsesstilstand Vælg en armerings- eller desarmeringshændelse for den valgte
undtagelse.

Automatisk forsinkelse (m) af
genarmering

Den samme beskrivelse af Automatisk forsinkelse (m) af
genarmering gælder for den valgte undtagelse.

Automatisk forsinkelse (m) af
genarmering

Når en bruger desarmerer indbrudssystemet i et tidsrum, der er angivet
af et automatiseret adgangsskema for armering, forsøger systemet
automatisk at genarmere området efter denne forsinkelse.

Manuel forsinkelse (s) af
præarmering

Manuel forsinkelse af præarmering anvendes, når en bruger foretager
armering på en hvilken som helst læser eller armeringsknap eller ved
hjælp af en decentral handling.

BEMÆRK: Systemet venter til forsinkelsen af præarmering er udløbet,
før det initierer den ønskede armering. I løbet af en forsinkelse af
præarmering får brugerne en foradvarsel. Brugeren kan afbryde
armering ved at vise et gyldigt kort eller ved at trykke på ud-knappen.

Automatisk forsinkelse (s) af
præarmering

Automatisk forsinkelse af præarmering anvendes, når armering udføres
ved hjælp af et adgangsskema.

BEMÆRK: Systemet venter til forsinkelsen af præarmering er udløbet,
før det initierer den ønskede armering. I løbet af en forsinkelse af
præarmering får brugerne en foradvarsel. Brugeren kan afbryde
armering ved at vise et gyldigt kort eller ved at trykke på ud-knappen.

Afkrydsningsfeltet Lås op, hvis
desarmering svigter

Hvis desarmering svigter, fx hvis feedback på alarmstatus er stadig til
stede efter timeout, angiver denne indstilling, om døren skal låses op
eller om døren skal forblive låst for at undgå, at brugeren går ind i det
armerede område og udløser en indbrudsalarm. Når dette felt er
afkrydset, låses døren op, selv hvis området stadig er armeret. I dette
tilfælde styres alarmen ikke af indstillingerne i Aliro. Kontakt
leverandøren af det eksterne indbrudssystem for detaljer vedrørende
alarmen.

Afkrydsningsfeltet Vent på første
gyldige adgang for at desarmere

Når feltet er afkrydset, forbliver døren låst og armeret, indtil døren
åbnes med gyldig adgang, selv hvis dør-/læsertilstanden er indstillet til
at låse døren op på et tidligere tidspunkt.

Armeringsknap Navn på det indgangspunkt, som kan bruges til at initiere armering.
(valgfri)
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Felt Beskrivelse

Feedback på alarmstatus

Navn på den indgang, der bruges til at detektere et eksternt
indbrudssystems status for armering/desarmering. Hvis et
dørindbrudssystem er konfigureret, er indgangen ASF (Alarm Status
Feedback) obligatorisk.

Timeout

I løbet af en armeringssekvens bruges armeringsudgangen til at styre
kommandoer til et eksternt indbrudssystem, så det armerer eller
desarmerer området. Derefter bruges denne AFS-indgang til at
detektereændringer af indbrudstilstanden inden for den angivne
timeoutperiode for at afgøre, om forsøget på at armere / desarmere
området er (mis)lykkedes. Timeout angives i millisekunder, fordi et
eksternt system eventuelt kan reagere påmindre end ét sekund.

Varighed for rød LED

Hvis Varighed for rød LED indstilles til 0, resulterer dette i at den røde
LED forbliver tændt, mens ASF-indgangen angiver "armeret". Hvis
Varighed for rød LED indstilles til 1–99 sekunder, medfører det, at
LED'en tændes i en angivet varighed og derefter slukkes, når ASF-
indgangen angiver "armeret".

Armeringsudgang
Navn på det udgangspunkt, som bruges til at styre det eksterne
indbrudssystem, så det armerer eller desarmerer området. Hvis der er
konfigureret et indbrudssystem, er armeringsudgangen obligatorisk.

Armeringshandling

Ingen Ingen handling

Tænd Tænder armeringsudgangen for at armere det eksterne
indbrudssystem.

Sluk Slukker for armeringsudgangen for at armere det eksterne
indbrudssystem.

Impuls Giver armeringsudgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at
armere det eksterne indbrudssystem.

Inverteret
impuls

Giver armeringsudgangen en inverteret impuls (sluk og derefter
tænd) for at armere det eksterne indbrudssystem.

Armeringsimpulstid (ms)
Konfigureret impulstid for at slå armeringshandlingen til eller fra. Dette
gælder kun, når armeringshandlingen er Impuls eller Inverteret
impuls.

Desarmeringshandling

Ingen Ingen handling.

Tænd Tænder armeringsudgangen for at desarmere det eksterne
indbrudssystem.

Sluk Slukker for armeringsudgangen for at desarmere det eksterne
indbrudssystem.
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Felt Beskrivelse

Impuls Giver armeringsudgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at
desarmere det eksterne indbrudssystem.

Inverteret
impuls

Giver armeringsudgangen en inverteret impuls (sluk og derefter
tænd) for at desarmere det eksterne indbrudssystem.

Desarmeringsimpulstid (ms)
Konfigureret impulstid for at slå desarmeringshandlingen til eller fra.
Dette gælder kun, når desarmeringshandlingen er Impuls eller
Inverteret impuls.

3.1.3.2 Ændring af dørkonfigurationen
Dørkonfigurationen kanændres på tomåder:

l VisningenDøre
l Modificeringsguiden

Begrænsninger ved ændringer
Muligheden for at kunneændre en dørkonfiguration afhænger af om døren er tilknyttet enhardware- og/eller
dørskabelon.. Matricen nedenfor beskriver forskellige scenarier for dørens afhængighed i forhold til hardware-
og dørskabelonen, og dermed hvorvidt dørkonfigurationerne kanændres.

Tilknyttet
hardware

Tilknyttet
Dørskabelon Mulighed for at tilføje/redigere/fjerne dørfunktionalitet

Vha.
visningen Dør

Brug af
modificeringsguiden

Vha.
visningen
Dørskabelon

Dørscenarie
1

û
û ü ü û

Dørscenarie
2

ü û ü* ü û

Dørscenarie
3

ü ü û** ü ü

* I dette særlige scenarie, kan døremner ikke tilføjes eller fjernes i visningenDør, fordi knapperne Tilføj og Fjern
ikke er tilgængelige. Døremner skal tilføjes/fjernes ved hjælp afModificeringsguiden.
** I dette særlige scenarie kan ikke alle dørindstillinger redigeres i visningen Dør. Kun felterneNavn, Dørskabelon
ogOpret dørskabelon er tilgængelige.

Om guiden Modificering af dør
Ved hjælp af denne guide kan du foretage følgendeændringer i den udvalgte dør:

l Bryd link med hardware - I denne sektion kan du frigøre døren fra dette fysiske adgangspunkt uden at
miste de konfigurerede brugeradgangsrettigheder til denne dør. Døren kan senere tilknyttes et nyt
adgangspunkt.

l Ændr hardware - I denne sektion kan duændre den eksisterende hardwares mapping eller vælge ny
hardware ogændre punktmapping for denne hardware.

l Ændr dørkonfiguration -I denne sektion kan du tilføje, ændre eller fjerne dørfunktionaliteten.
Du kan f.eks. tilføje nyeUd-knapper ellerDørkontakter i denne sektion.
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Fjernelse af døre
1. Naviger til Oversigt >  Døre.
2. Vælg den dør, som skal slettes, på hovedlisten.
3. Klik på Slet.

Bemærk: Systemet bryder ikke automatisk linket med denne dørs afhængige emner. Samtlige dørens
afhængigheder som bygningstegning, brugerens adgangsrettigheder og adgangsgrupper skal fjernes
manuelt, før du kan slette døren fra systemet.

3.1.4 Adgangsgrupper
Adgangsgrupper er enmåde at angive adgangsrettigheder for døre og/eller områder, der kan anvendes påmange
brugere. Ved hjælp af adgangsgrupper kan du opdatere adgangsrettigheder til flere bruger på en gang.

3.1.4.1 Oprettelse af adgangsgrupper
1. Klik på Oversigt1, og derefter på Adgangsgrupper2. Visningen Adgangsgruppe kommer frem.

Beskrivelse af panelet og værktøjslinjen

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste
I venstre panel i denne visning vises hovedlisten over
navne på alle konfigurerede adgangsgrupper.

Hovedpanel Viser forskellige konfigurationsfelter for adgangsgrupper.

Opret Opretter en ny adgangsgruppe.

Slet Sletter det markerede emne.

Gem Gemmer den nuværende konfiguration.

Annuller Annullererændringerne siden sidste lagring.

Sådan konfigureres en adgangsgruppe
1. Klik på Opret3. Felterne for konfiguration af adgangsgruppe vises.
2. Indtast et Navn4 for adgangsgruppen. Efter kontortid for eksempel kan definere adgangen til en

bygnings områder efter normal arbejdstid, eller Ansatte kan definere adgangen til fælles områder i en bygning
i normal arbejdstid.

3. Definer tidspunkterne, hvor der gives adgang til områder og/eller adgang til døre:
l For adgangsrettigheder til områder:

1. I Adgang til område skal du klikke på Tilføj5
2. Vælg et område i den dialogboks, der vises. Klik påOK.
3. Vælg et adgangsskema, der skal knyttes til det valgte område.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
4Klik for at vise i Aliro
5Klik for at vise i Aliro
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l For adgangsrettigheder til døre:
1. I Adgang til dør skal du klikke på Tilføj1.
2. Vælg en dør i den dialogboks, der vises. Klik påOK
3. Vælg et adgangsskema der skal knyttes til den valgte dør.
4. Klik på Gem2.

4. Klik påGem.

Konfigurering af en gruppekode
For hverAdgangsgruppe kan enGruppekode aktiveres eller deaktiveres. Standardkoden er fire cifre; antallet af
cifre i koden (4-8) er angivet Systemindstillinger og kanændres. Vær forsigtig, når duændrer længden på koden,
fordi:

l Ved forøgelsen sættes der nuller foran og
l ved reducering regenereres koderne

Husk, at den samme længde også anvendes på enPersonlig kode. Koden genereres altid af systemet - den kan
ikke indtastes manuelt. Bemærk, at hvis en dørs sikkerhedstilstand er indstillet på enGruppekode, fungerer alle
kort eller etiketter også for brugerne i Adgangsgruppen.

Felt Beskrivelse

Brug
gruppekode

Kontrollér dette, hvis koden skal aktiveres for adgangsgruppen. Sikkerhedstilstanden for
døren skal angives for at kunne angive gruppekoden.

Kode Aktuel gruppekode der er genereret af systemet. Klik påGenerér ny for oprette en ny eller
erstatte en gammel gruppekode.

Brugerhandlinger ved døren
1. Indtast de rigtige og angivne cifre.
2. Tryk på tasten Afkryds✓ i løbet af 5 sekunder.
3. Døren låses op.
l Hvis brugeren trykke på tasten✗ - eller hvis der ikke er trykket på tasten Afkryds i løbet af 5 sekunder,

ignoreres koden og læseren vender tilbage til normal tilstand.
l Brugeren har tre forsøg for at indtaste de rigtige cifre. Derefter bliver læseren blokeret, og der vises en

meddelelse. Hvis en gyldig kode er indtastet to gange, låser systemet døren op, og læseren vender tilbage til
normal tilstand.

3.1.5 Adgangsskemaer
Adgangsskemaer er et sæt intervaller, der benyttes til at angive, hvornår der gives adgang. De er ofte knyttet til
forskellige dage i en kalender og forskellige tidsrum i løbet af en dag.

3.1.5.1 Oprette et adgangsskema
1. Klik på Oversigt3, og derefter på Adgangsskemaer4. VisningenAdgangsskema kommer frem.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
4Klik for at vise i Aliro
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Beskrivelse af panelet og værktøjslinjen

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste
I venstre panel i denne visning vises hovedlisten over navne
på alle konfigurerede adgangsskemaer.

Hovedpanel
Hovedområdet, der viser forskellige konfigurationsfelter for
adgangsskemaer.

Opret Opretter et nyt adgangsskema.

Slet Sletter det markerede emne.

Gem Gemmer den nuværende konfiguration.

Annuller Annullererændringerne siden sidste lagring.

1. Klik på Opret1. Felterne for konfiguration af adgangsskemaer vises.
2. Indtast et Navn2 for adgangsskemaet.

Emnerne nedenfor indeholder anvisninger på forskellige konfigurationer af adgangsskemaer. Udvid et emne for at få
vist de respektive anvisninger.

Sådan oprettes et tidsrum for et adgangsskema
1. Angiv de(n) dag(e), som kræver et adgangsskema.
2. Klik på og træk på tidslinjen for de(n) dag(e) for at markere adgangstidenmed grøn. Den valgte varighed

vises i feltet Udvalgt tidsrum.
3. Klik på Gem3.

Sådan oprettes et adgangsskema for hele dagen
1. Markér afkrydsningsfeltet Hele dagen for den dag, at adgang er påkrævet. Tidslinjen for den valgte dag bliver

grøn.
2. Klik på Gem4.

Sådan ændres et tidsrum
1. Angiv det tidsrum, der skal ændres.
2. Træk i enderne på den grønne fremhævning for at forlænge eller forkorte tidsrummet.
3. Klik på Gem5.

Sådan fjernes et tidsrum
1. Klik på ogmarkér tidsrummet.
2. Klik på Fjern.

Sådan kopieres et tidsrum mellem dage
1. Markér et tidsrum for en bestemt dag.
2. Klik påKopier for samme dag.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
4Klik for at vise i Aliro
5Klik for at vise i Aliro
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3. Klik på Indsæt for de dage, som kræver dette tidsrum. Det oprindelige tidsrum bliver kopieret.
4. Klik på Gem1.

Sådan konfigureres startdatoen for et adgangsskema
1. Klik på udvidelsesknappenAvanceret.
2. Indtast den dato, som adgangsskemaet skal starte på og gentages fra i feltet Startdato.
3. Hvis du ikke vil konfigurere en slutdato for adgangsskemaet, skal du afkrydse Indtil videre.

Sådan konfigureres slutdatoen for et adgangsskema
1. Klik på udvidelsesknappenAvanceret.
2. Forvis dig om, at startdatoen er indtastet.
3. Fjernmarkeringen i afkrydsningsfeltet Indtil videre for at få vist feltet Slutdato.
4. Indtast den dato, som adgangsskemaet skal afsluttes på, i feltet Slutdato.
5. Klik på Gem2 for at gemme alle konfigurationer.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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3.1.6 Bygningsplanlægger
Det første trin ved oprettelse af en bygningstegninger den grafiske fremstilling af området/områderne i din bygning
inklusive eksisterende døre. Aliro indeholder de grafiske værktøjer, du skal bruge til at gøre dette i visningen
Bygningsplanlægger.

3.1.6.1 Sådan oprettes bygningstegninger
1. Klik på Oversigt1 og derefter på Bygningsplanlægger2. VisningenBygningsplanlægger kommer

frem.
2. Klik på Opret.
3. Indtast et Navn for bygningstegningen.
4. Opret og/eller tilføj områder og døre ved hjælp af de kommandoer, der er beskrevet nedenfor.
5. Klik påGem.

Alternativt kan du også skifte til multiviewet Bygningsplanlægger i Layout for at se døre og områder.

Beskrivelse af panelet og værktøjslinjen

Paneler og knapper Indstillinger Beskrivelse

Tegnebræt
Et centralt område, hvorpå
tegneværktøjer kan
anvendes.

Panel med egenskaber

Panel i venstre side, som
vises, når der anvendes et
emne på tegnebrættet eller
der klikkes på et emne på
tegnebrættet. Det viser
egenskaberne for det
markerede emne.

Hovedliste

Panel yderst til venstre i
denne visning, der viser en
liste over navne på gemte
bygningstegninger.

Opret Viser en ny bygningstegning.

Slet

Sletter en valgt
bygningstegning.
Bemærk: Knappen Slet på
panelet Egenskaber for
dør/område sletter et emne,
der er valgt på
bygningstegningen.

Gem Gemmer den nuværende
konfiguration.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Paneler og knapper Indstillinger Beskrivelse

Annuller Annullererændringerne siden
sidste lagring.

Navn Navn på bygningstegningen.

Indstil baggrund

Gennemse

Der kan vælges en billedfil fra
en netværksplacering og
denne billedfil indstilles som
baggrundsbilledet for
bygningstegningen.

Ingen

Der indstilles intet
baggrundsbillede for
bygningstegningen.
Vælg størrelsen på
"lærredet", dvs. det hvide
tegnebræt på skærmen, og
klik på OK.

Skrivebeskyttet

Markér dette afkrydsningsfelt
for at deaktivere redigering af
den eksisterende
bygningstegning eller
egenskaberne for
bygningstegningen.

Flyt / vælg

Klik på og klik+træk et hvilket
som helst objekt til
tegnebrættet. Den giver dig
mulighed for at vælge / flytte /
ændre størrelsen på et objekt
på tegnebrættet.

Polygonområde Bruges til at tegne og definere
et polygonområde.

Firkantet område Bruges til at tegne og definere
et firkantet område.

Dør
Bruges til at placere en dør,
som allerede findes i
systemet, i et område.

Skalaværktøj Bruges til at zoome ind eller
ud i visningen Tegnebræt.

Centreret visning
Resetter visningen
Tegnebræt til centret, således
at hele brættet vises.

Områder
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Opret et firkantet område
1. Klik på Firkantet område.
2. Klik på og træk et område på tegnebrættet. Området skraveres i blåt.
3. Indtast et navn for og en beskrivelse af området på panelet Egenskaber for området.
4. Tilføj derefter en/flere dør/døre til området.

Læs mere om, hvordanman tilføjer døre til en bygningstegning.
5. Klik påGem.

Det tilføjes til hovedpanelet i visningenOmråde.

Oprette et polygonområde
1. Klik på Polygonområde.
2. Klik på og afmærk de forskellige grænser for polygonområdet på tegnebrættet. Området skraveres i blåt.
3. Indtast et navn for og en beskrivelse af området på panelet Egenskaber for området.
4. Tilføj en/flere dør/døre til området.

Læs mere om, hvordanman tilføjer døre til en bygningstegning.
5. Klik påGem.

Det tilføjes til hovedpanelet i visningenOmråde.

Ændre størrelsen på områder:
1. Klik på Flyt / vælg.

2. Klik på og træk et hjørne af det område, hvis størrelse skal tilpasses.
3. Klik påGem.

Tilføje punkter/hjørner til områder:
1. Klik på Flyt / vælg.

2. Tryk på CTRL, og klik på den ønskede position på en af områdets kanter. Der vises et nyt punkt på det sted,
du har klikket på.

3. Ændr områdets form ved at tilføje sådanne punkter og tilpasse områdets størrelse. Alle punkter kan fjernes
ved hjælp af slettetasten på tastaturet.

Slette punkter/hjørner fra områder
1. Klik på Flyt / vælg.

2. Vælg det punkt/hjørne, som skal slettes.
3. Klik på Slet på panelet Egenskaber for område.

Punktet/hjørnet slettes fra området.

Slette områder fra en bygningstegning
1. Klik på Flyt / vælg.

2. Vælg området på bygningstegningen.
3. Klik på Slet på panelet Egenskaber for område.

Området slettes fra bygningstegningen og fra panelet i visningenOmråde.

Døre

Tilføje døre til områder
Du kan kun tilføje eksisterende døre til områder. Dette kan gøres ved hjælp af visningen Bygningsplanlægger
eller ved hjælp afmultiviewet Bygningsplanlægger.

43

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.09.2015



3  Funktioner

Tilføje døre ved hjælp af visningen
Bygningsplanlægger

Tilføje døre ved hjælp af multiviewet
Bygningsplanlægger

1. Klik på Placer den eksisterende

dør, og træk hen over en
områdegrænse, hvor døren skal
placeres. Vinduet Tilgængelige døre
vises.

2. Vælg en eksisterende dør på den
liste, der vises. Klik på OK.

3. Vælg et relevant område for hver
indgangslæser fra den tilgrænsende
rulleliste på panelet Døregenskaber i
visningen Bygningsplanlægger.

4. Klik på Gem.

1. Naviger til Layouts > multiviewet
Bygningsplanlægger fra Aliros
øverste værktøjslinje.

2. Klik på og træk en eksisterende dør
fra hovedpanelet i visningen Døre til
en områdegrænse på
bygningstegningen.

3. Vælg et relevant område for hver
indgangslæser fra den tilgrænsende
rulleliste på panelet Døregenskaber
i visningen Bygningsplanlægger.

4. Klik på Gem.

Bemærk:
l Det er ikkemuligt at redigereDørnavn ogBeskrivelse i visningenBygningsplanlægger.
l En dør kan anvendes tilmaks. to områder:

o En dør kan forbinde ét område og Global ud-området
eller

o en dør kan forbinde to områder.
l Et gemt område kan kun bruges på én bygningstegning.

Slette døre fra en bygningstegning:
1. Klik på Flyt / vælg.

2. Vælg en dør på bygningstegningen.
3. Klik på Slet på panelet Døregenskaber.
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3.1.7 Roller
Roller er et sæt tilladelser, der giver eller nægter brugeradgang til dele af Aliro-systemet. De kan tildeles
sikkerhedssystemets forskellige brugere, som har forskellige rettigheder og ansvar.

Systemrettigheder Detaljer Systemadministrator Sted
Administrator

Sted
Operatør

Grundlæggende
Kortholder

Logge på
webklient Logge på via værtenswebside ü ü ü

Vise og betjene

Funktionen Oversigt ü ü ü

Funktionen Brugere ü ü ü

Funktionen Hændelseslog ü ü ü

Funktionen Meddelelser ü ü ü

Funktionen Systemindstillinger ü ü û

Funktionen Områder ü ü û

Funktionen Hardwareskabeloner ü û û

Funktionen Adgangsgrupper ü ü û

Funktionen Adgangsskemaer ü ü û

Funktionen
Sikkerhedskopiering/gendannelse ü ü û

Funktionen Hardware ü û û

Funktionen Døre ü ü û

Funktionen Kortskabeloner ü ü û

Funktionen Roller ü ü û

Funktionen Bygningsplanlægger ü ü û

Rettigheder

Bygningsoperatører
Må oprette og redigere nye brugere
eller redigere og slette eksisterende
brugere, som har fået tildelt rollen
Bygningsoperatør

ü ü ü

Bygningsadministratorer
Må oprette og redigere nye brugere
eller redigere og slette eksisterende
brugere, som har fået tildelt rollen
'Bygningsadministrator'.

ü ü û

Systemadministratorer
Må oprette og redigere nye brugere
eller redigere og slette eksisterende
brugere, som har fået tildelt rollen
Systemadministrator

ü û û

Basis kortholdere
Må oprette og redigere nye brugere
eller redigere og slette eksisterende
brugere, som har fået tildelt rollen

ü ü ü
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Systemrettigheder Detaljer Systemadministrator Sted
Administrator

Sted
Operatør

Grundlæggende
Kortholder

Basis kortholder

3.1.7.1 Tildeling af en rolle til en bruger
1. Fra Oversigt1 vælger du Brugere2. VisningenBrugere kommer frem.
2. Klik på Opret3 for at oprette en ny bruger eller vælg en eksisterende bruger på hovedlisten4 i venstre

side.
3. Angiv fornavnet og efternavnet.
4. Vælg en rolle, som skal tildeles den pågældende bruger på rullelistenRolle. Konfigurér følgende ekstra felter

for andre roller endKortholder: Brugernavn, Adgangskode ogDomæne brugernavn.
5. Klik på Gem5.

Den valgte rolle tildeles brugeren.

3.1.8 Hardware
Access Point (AP)-hardwaren er basisenheden i adgangskontrolsystemet Aliro. Du skal først konfigurere dit
systems AP'er, før du opretter døre eller udfører andre handlinger i forbindelsemed adgangskontrol. For oplysninger
om, hvordanman gør dette, se afsnittet Konfiguration af hardware.

Beslægtede emner
l Konfiguration af hardware
l Ændring af hardwarekonfigurationen

3.1.8.1 Konfiguration af hardware
1. Klik på Oversigt6 og derefter på Hardware7. VisningenHardware kommer frem.

Beskrivelse af panelet og værktøjslinjen

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste I venstre panel i denne visning vises hovedlisten over navne på hardware og døre.

Hovedpanel Viser forskellige felter for hardwarekonfiguration i et hovedpanel.

Slet Sletter det markerede emne.

Gem Gemmer den nuværende hardwarekonfiguration.

1KIik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
4Klik for at vise i Aliro
5Klik for at vise i Aliro
6KIik for at vise i Aliro
7Klik for at vise i Aliro
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Paneler og knapper Beskrivelse

Annuller Annullerer ændringerne siden sidste lagring.

Opdag Registrerer al den hardware, der er tilgængelig på netværket.

Overfør firmware Overfører et firmwarebillede fra den lokalemaskine til den valgte hardware.

Opret døre Viser visningen Dør for at oprette dørkonfigurationer.

Modificer En guide til at ændre konfigurationen af valgt hardware.

Registrering af hardware
Bemærk: Hvis der er installeret en firewall på din PC, skal du åbne UDP-trafikken for port 51526 (indkommende) og
port 20000 (udgående).
Når registreringen er fuldført, kan du fortryde denneændring.

1. Klik på knappen Opdag1 på den øverste værktøjslinje.

De hardwareenheder, som er blevet fundet, vises på hovedlisten i denne visning. Farven på hver enhed
afhænger af dens status.

Farve på
hardware

Status Beskrivelse

Blå (kursiv) Registreret Hardwaren er tilgængelig, men ingen værtsadresse er indstillet i Aliro-værten for at
tilslutte den til denne hardware.

Rød Offline Den hardware, der er blevet fundet, er tilsluttet, men kommunikerer ikkemed Aliro-
værten.

Sort Online Den hardware, der er blevet fundet, er tilsluttet og kommunikerer med Aliro-værten

Grå Ukendt Der er fundet hardware, men dens tilstand er midlertidig ukendt, fordi systemet
forsøger at hente hardwarekonfigurationen for AP.

Sådan konfigureres hardware, der er blevet fundet, til onlinestatus
1. Klik på den hardware der er blevet fundet, på hovedlisten; hardwaren vises med blåt. Felterne netværks- og

værtsparametre for denne hardware vises i det tilgrænsende panel.

Instruktioner for at vælge flere:
- Tryk påSkift-tast + klik for at markere flereAP'er.
- Konfigurer de felter, der vises. Se tabellen nedenfor.
- Klik påOpdater udvalgte Access Points.
- Vælg enkelteAP'er, ogændr om nødvendigt standardindstillingerne for Indgange/Udgange/
Læsergrænseflade, før du opretter en dør.

2. Konfigurer dem som beskrevet nedenfor.

Beskrivelse af felterne

1Klik for at vise i Aliro
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Felt Beskrivelse

Navn Ændr om nødvendigt navnet på hardwareenheden.

Serienummer Det er enhedens unikke serienummer, der bruges til kommunikationenmellem Aliro
værtsserveren og hardwareenheden. Dette felt udfyldes automatisk ved registrering.

Firmwareversion Hardwareenhedens firmwareversion. Dette felt udfyldes automatisk ved
registrering.

Hardwareversion Hardwareenhedens hardwareversion. Dette felt udfyldes automatisk ved
registrering.

MAC-adresse Hardwareenhedens MAC-adresse. Dette felt udfyldes automatisk ved registrering.

Værtsadresse Indtast Aliro-værtens IP-adresse for at tilslutte AP'et til Aliro.
Bemærk: Hvis dette felt ikke er konfigureret korrekt, kan AP'et ikkeændre status til
onlinestatus.

Brug afkrydsningsfeltet
DHCP for at hente
adresser.

Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, skal felterne nedenfor udfyldes.
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bruges DHCP-serveren til automatisk at
udfylde felterne nedenfor.

IP-adresse Hardwareenhedens IP-adresse .

Netværksgateway Dette er din netværksgateway-adresse, og den er obligatorisk, selvom den ikke er
nødvendig for din netværksforbindelse.

Netmaske Netmaske, der bruges til at få adgang til hardwareenhedens fjernnetværk.

Foretrukket DNS-server IP-adresse på den første DNS-server.

Alternativ DNS-server IP-adresse på den anden DNS-server.

3. Klik på Gem1, når du har konfigureret felterne på denne side.

Hardwareenheden bliver sort på hovedlisten; det angiver, at enheden er online nu. Der vil være yderligere
konfigurationsmuligheder tilgængelige, når hardware-enheden er online.

Sådan konfigureres en online hardwareenhed
Du kan konfigurere sektionerne i de følgende udvidere for hardwareenheden:

Identifikation
1. Klik på udvidelsesknappen Identifikation2. Beskrivelserne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen

nedenfor.
Beskrivelse af felterne

Felt Beskrivelse

Navn Som standard vises serienummeret ellernavnet på hardwareenheden.

Serienummer Enhedens serienummer. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Felt Beskrivelse

MAC-adresse Enhedens MAC-adresse. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren

Status Enhedens status. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren

Model Enhedens model. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren

Hardwareversion Enhedens hardwareversion. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren

Firmwareversion Enhedens firmwareversion. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren
Værdien i dette felt ændres, når der hentes en ny firmwareversion.

Egenskaber for skabelon
Ved hjælp af denne konfiguration kan du vælge og anvende en prækonfigureret hardwareskabelon på denne
hardwareenhed.

1. Klik påVælg og anvend hardware skabelon.... Klik på Gem1.

Download af firmware
Ved hjælp af denne konfiguration kan du hente firmwarebilleder for læsere og hardwareenheder. For at gøre dette
skal du først angive en fil med et firmwarebillede, der skal kopieres fra placeringen på en lokal klient til Aliro
webserveren. Derefter skal du finde dette firmwarebillede ved hjælp af Aliro, og overføre den til hardwareenheden.
De enkle trin for at gøre dette er beskrevet nedenfor.

1. Klik på knappenDownload af firmware. Beskrivelserne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen
nedenfor.

2. Klik på Overfør firmware2, som er placeret på øverste værktøjslinje på denne side. Vælg filenmed
firmwarebillede, som kan downloades til webserveren.

3. Klik på rulleknappen i denne sektion, og vælg den samme fil med firmwarebilledet på den liste, der vises.
4. Klik påDownload.... Der vises en dialogboks, der angiver, hvor mange procent der er downloadet til

downloadingen er fuldført.

Beskrivelse af felterne

Felter Beskrivelse

Download fil Vælgmellem de firmwareversioner, der vises.

Knappen
Download

Downloader den valgte firmwareversion fra webserveren til den valgte hardwareenhed.

Navn Navn på filenmed firmwarebilledet.

Type Adgangsbillede - Billedet er beregnet til et AP. Billedet omfatter operativsystemet og
programmet.
Læserbillede - Det valgte firmwarebillede er beregnet til en læserenhed.
Læser DB-billede
Hele billedet

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Felter Beskrivelse

Version Firmwarebilledets versionsnummer.

Download
firmware til alle
læsere

Vælg dette felt for at downloade den udvalgte firmware til alle læsere , der er tilsluttet
denne hardwareenhed. Denne valgmulighed vises kun, hvis der er valgt et firmware til en
læser.

Download
firmware til
enkelte læsere

Markér dette felt for at downloade den udvalgte firmware til enkelte læsere. Denne
valgmulighed vises kun, hvis der er valgt et formwarebillede til en læser.

Detaljer
1. Klik på udvidelsesknappen Detaljer1. Beskrivelserne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen

nedenfor.
Beskrivelse af felterne

Felt Beskrivelse

Systemsprog Indstiller systemsproget for hardwareenhedens
systemmeddelelser; dissemeddelelser er ikke er relateret til
brugeren eller kortet.

Tidszone Indstiller tidszonen for hardwareenheden.

Anvend sommertid Markér dette afkrydsningsfelt for at konfigurere denne
hardwareenhed, så den anvender sommertid.

Sabotagetilstand Indstillinger & beskrivelser

Automatisk nulstilling Automatisk nulstilling indstiller hardwareenheden,
således at den nulstilles automatisk efter at den har
skiftet til sabotagetilstand.

Deaktiveret Deaktiveret indstiller hardwareenheden, således at den
skal nulstilles manuelt efter at den har skiftet til
sabotagetilstand.

Kommunikationsindstillinger
1. Klik på udvidelsesknappen Kommunikationsindstillinger2. Beskrivelserne af felterne i denne sektion

fremgår af tabellen nedenfor.
Beskrivelse af felterne

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Felt Beskrivelse

Brug DHCP for at
hente adresser

Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, skal felterne nedenfor udfyldes.
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bruges DHCP-serveren til automatisk at udfylde
felterne nedenfor.

IP-adresse Hardwareenhedens IP-adressenummer.

Netværksgateway Adresse på netværksgateway ...

Netmaske Netmaske, der bruges til at få adgang til hardwareenhedens fjernnetværk

Foretrukket DNS-
server

IP-adresse på den første DNS-server.

Alternativ DNS-
server

IP-adresse på den anden DNS-server.

Kommunikation
aktiveret

Afkryds Kommunikation aktiveret for at aktivere kommunikationenmellem AP'et og
Aliro-værten. Hændelser fra AP'er vil blive overført til værten.

Er multidrop? Et skrivebeskyttet felt, som beskriver, hvorvidt det valgte AP harmultidrop RS485
kommunikationmed andre AP'er.
Hvis feltet er markeret, anses dette AP for at være det primære AP for værten til at
kommunikeremed andre AP'er med.

Kan opdages Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises hardwareenheden i venstre hovedliste i
visningen Hardware, når man klikker påOpdag.

MAC-adresse Hardwareenhedens MAC-adresse. Dette felt udfyldes automatisk ved registrering.

Værtsadresse Indtast Aliro værtens IP-adresse for at tilslutte hardwaren til Aliro.

Brugernavn for
webserver

Brugernavn til at logge på access point webgrænsefladenmed.

Adgangskode for
webserver

Adgangskode til at logge på access point webgrænsefladenmed.

Læsergrænseflade 1 og 2
1. Klik på udvidelsesknappen Læsergrænseflade 11 eller klik på Læsergrænseflade 22. Beskrivelserne af

felterne for begge sektioner fremgår af tabellen nedenfor.

Beskrivelse af felterne

Felter og
indstillinger

Indstillinger Beskrivelse

Rulleliste
læsertype

Wiegand Angiver at Wiegand-protokollen anvendes for denne læsergrænseflade.

OSDP Angiver at OSDP-protokollen anvendes for denne læsergrænseflade.

Ur/data Angiver atUr/data-protokollen anvendes for denne læsergrænseflade.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Felter og
indstillinger

Indstillinger Beskrivelse

Navn Navn på læser som defineret i hardwareenheden. Det frarådes at ændre
dette navn.

Kortformat Liste over tilgængelige kortformater, som understøttes af AP'erne.

Adgangstilstand Adgang I denne tilstand udfører læseren adgangsfunktioner som f.eks. dør åben
og dørlås. Hændelser, der er udløst af læseren i denne tilstand, vises i
hændelsesloggen.

Kortregistrering I denne tilstand udfører læseren kun kortregistreringsfunktioner.
Hændelser, der er udløst af læseren i denne tilstand, vises ikke i
hændelsesloggen.

Samlingssted Læseren vil blive anvendt som et samlingssted sammenmed
rapporteringsfunktionen Navneopråb. Læseren udfører kun
samlingsstedsfunktioner i denne tilstand og antipassback er ikke
tilgængelig.

Sabotagetilstand Deaktiveret Indstiller hardwareenheden, således at den nulstilles automatisk efter at
den har skiftet til sabotagetilstand.

Automatisk
nulstilling

Indstiller hardwareenheden, således at den skal nulstilles manuelt efter at
den har skiftet til sabotagetilstand.

Hardware-ID Dette ID er specifik for hver hardwareenhed. Feltet udfyldes automatisk
og kan ikkeændres.

Serienummer Hardwareenhedens serienummerr. Dette felt udfyldes automatisk og
kan ikkeændres.

Model Hardwareenhedens model.

Firmwareversion Refererer til den firmwareversion, som for tiden er downloadet til denne
læser.

Indgange
1. Klik på udvidelsesknappen Indgange1.

Beskrivelserne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen nedenfor.
Beskrivelse af felterne

Felter og indstillinger Beskrivelse

Navn Navn på den indgang, som ideelt skal gengive dens placering og
funktion i hele systemet.

Inverteret Indgangssignalets logik er inverteret.

1Klik for at vise i Aliro
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Felter og indstillinger Beskrivelse

Aktiveret Indgangen er aktiveret.

Funktionalitet Indstillinger og beskrivelser

Anvendes ikke Ingen funktionalitet konfigureret

Dørkontakt Definerer dette indgangspunkt som en dørkontaktsensor, som
overvåger dørens åben- eller lukket-tilstand.

Låsekontakt Definerer dette indgangspunkt som en låsekontaktsensor, som
overvåger, at låsningen er udført.

Ud-knap Definerer denne indgang som enUd-knap.

Feedback på
alarmstatus

Konfigurerer denne indgang, så den signalerer feedback på
alarmstatus fra et indtrængningspanel, som definerer, om et område
er armeret eller desarmeret.

Albuekontakt Definerer denne indgang som enUd-knapmed
tilgængelighedsrettighedenAlbuekontakt.

Oplåsning med høj
prioritet

Hvis denne indgang er defineret som enUd-knapmed automatisk
døråbner og den har en separat oplåsningstid, konfigurerer
Oplåsning med høj prioritet indgangen som en oplåsnings-
/låsningsindgang til nødstilfælde uden hensyntagen til
adgangsskemaer, læsertilstandem.m.

Sabotagedetektering Konfigurerer denne indgang, så den detekterer alle
sabotagehandlinger, der udføres på hardwareenheden.

Armeringsknap Definerer denne indgang som en arrmeringsknap, der armerer et
område.

Strømsvigt Konfigurerer denne indgang, således at den angiver et strømsvigt.
Der genereres hændelseslogge, når en sådan hændelse bliver
udløst.

Aktiver meddelelser Hvis Aktiver meddelelser er markeret, vil indgangen udløse en
hændelse, hvis dens tilstand bliverændret.

Udgange
1. Klik på udvidelsesknappen Udgange1. Beskrivelserne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen

nedenfor.
Beskrivelse af felterne

1Klik for at vise i Aliro
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Felt Indstillinger og beskrivelser

Navn Navn på den udgang, som ideelt skal gengive dens placering og funktion i hele systemet.

Funktionalitet Indstillinger på rullemenuen og beskrivelser

Udslusning Konfigurerer udgangspunktet, så det omgår et armeret
område.

Dørlås Konfigurerer dette udgangspunkt, så det låser en dør/låser en
dør op.

Døråbner Konfigurerer dette udgangspunkt, så det åbner en dør.

Meddelelse om
hændelse

Konfigurerer dette udgangspunkt, så det udløses af den type
meddelelse om hændelse, der er valgt.

Armer/desarmer
indbrudsbeskyttelse

Konfigurerer dette udgangspunkt, så det signalerer
armer/desarmer for det indtrængningspanel, som returnerer sin
status ved hjælp af funktionaliteten Feedback på alarmstatus1
.

Forvarsel om
armering af
indbrudsbeskyttelse

Dette er en forvarselsudgang, der er tilsluttet til en enhed, der
advarer før et indbrudsområde bliver armeret.

Motorlås Definerer dette punkt som en kombineret udgangs-
/indgangsenhed, der signalerer, når en låsning er opstået.
Punktet er konfigureret som et udgangspunkt for motorlås og
som et indgangspunkt for låsekontakt.

Anvendes ikke Ingen funktion er defineret for udgangen.

Wiegand - summer Udgangen er defineret for enWiegand-læsers summer.

Wiegand - grøn Udgangen er defineret for enWiegand-læsers grønne LED-
kontrol.

Wiegand - rød Udgangen er defineret for enWiegand-læsers røde LED-
kontrol.

Wiegand - gul Udgangen er defineret for enWiegand-læsers gule LED-
kontrol.

Meddelelse om
hændelse

Indstillinger på rullemenuen og beskrivelser

Ikke-defineret
hændelsestype

Denne udgang angiver ingen hændelse.

Kort udløbet Meddeler, at brugernes kort er udløbet.

Ingen adgangsrettigheder Meddeler, at brugeren ikke har adgangsrettigheder til

1En funktionalitet af hardwareenhedens indgangspunkt, som gør at indgangen signaleres fra et indtrængningspanel,
der definerer om et område er armeret eller desarmeret.
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Felt Indstillinger og beskrivelser

for dør døren.

Kort ukendt Meddeler, at kortet er ukendt.

Overtrædelse af skema Meddeler, at et adgangsskema er blevet overtrådt.

Overtrædelse af
antipassback

Meddeler, at antipassback er blevet overtrådt.

Venter på aktivering Meddeler, at der ventes på en aktivering.

Inaktivt kort Meddeler, at kortet er inaktivt.

Gyldig adgang - tvang Meddeler, at brugeren har fået adgang under tvang.

Gyldig kortadgang Meddelelse om gyldig adgangmed et kort.

Gyldigt kort- og PIN-
adgang

Meddelelse om gyldig adgangmed et kort og PIN-
kode.

Gyldig REX-adgang Meddelelse om gyldig adgangmed en Ud-knap.

Dør brudt åben Meddeler, at døren er blevet brudt åben.

Dør åben Meddeler, at døren er holdt åben.

Dør aldrig åbnet Meddeler, at døren aldrig er blevet åbnet.

Dør afsikret vha. manuel
kommando

Meddeler, at døren er blevet afsikret, da denmanuelle
kommando for døren blev givet.

Motorlås låste ikke Meddeler, at motorlåsen ikke har låst.

Motorlås låste ikke op Meddeler, at motorlåsen ikke har låst op.

Dør låst op anmodning om
at gå ud PC

Meddeler, at anmodningen om at gå ud er sendt fra
pc'en.

Dør nulstillet af operatør Meddeler, at døren er nulstillet en operatør.

Armering initieret af
adgangsskema

Meddeler, at armering er initieret af et konfigureret
adgangsskema.

Armering bekræftet Meddeler, at armering er blevet bekræftet.

Armering mislykkedes Meddeler, at armeringmislykkedes.

Armering initieret fra
indtrængningspanel

Meddeler, at armering er initieret fra
indtrængningspanelet.

Desarmering initieret fra
indtrængningspanel

Meddeler, at desarmering er blevet initieret.

Desarmering bekræftet Meddeler, at desarmering er blevet bekræftet.

Desarmering mislykkedes Meddeler, at desarmeringmislykkedes.
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Felt Indstillinger og beskrivelser

Armering afbrudt Meddeler, at armering er blevet afbrudt.

Forvarsel om armering Meddeler gennem en advarsel at et område vil blive
armeret.

AP låg saboteret Meddeler, at AP'ets låg er blevet saboteret.

AP saboteret ved fjernelse
fra væg

Meddeler, at den væg, hvor AP'et er monteret, er
blevet saboteret.

AP sabotage Meddeler, at AP'et er blevet saboteret.

Læsersabotage Meddeler, at læseren er blevet saboteret.

Hardware-ID Dette ID er specifik for hver hardwareenhed. Dette felt udfyldes automatisk og kan ikke
ændres af Aliro brugere.

Vedligeholdelse
1. Klik på udvidelsesknappen Vedligeholdelse1. Beskrivelserne af kommandoerne for denne sektion fremgår

af tabellen nedenfor.

Kommando Beskrivelse

Initialisere Dette vil initialisere hardwareenheden

Annuller initialisering Stopper initialiseringen

Anmod om beskrivelse AP'et tvinges til at beskrive sig selv

Aktivér summer Aktiverer hardwaresummeren i 10 sekunder

Deaktivér summer Deaktiverer hardwaresummeren

Sådan oprettes en dør i visningen Hardware
Denne handling opretter en ny dør og knytter den til det valgte AP. Bemærk: Du kan oprette flere døre samtidigt til
forskellige AP'er ved hjælp af valgmuligheden Vælg flere. Dette gøres ved at trykke påSkift + klikke på de
ønskedeAP'er på hovedlisten.

1. Klik på Opret døre2.
2. Angiv dørnavnet i den dialogboks, der vises. Hvis du har konfigureret dørskabeloner, kan du også vælge en

dørskabelon. Den dør, du har oprettet, vises ved siden af dette AP på hovedlisten.
Klik på Gem3, når de ønskede konfigurationer er udført.

3.1.8.2 Ændring af hardwarekonfigurationen
Ved hjælp af denne guide kan du foretage følgendeændringer i den udvalgte hardware:

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
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l Erstat hardware - For at erstatte den eksisterende hardware.
l Bryd link med dør - For at bryde linket mellem hardwaren og døren uden at tabe de konfigurerede

brugerrettigheder til den pågældende dør. Du kan oprette et link mellem denne hardware og en anden dør
senere.

l Ændr dørkonfigurationen - For at ændre/modificere/fjerne dørfunktionaliteten, f.eks.. for at tilføje nye Ud-
knapper eller dørkontakter.

3.1.9 Om lysrammeeffekter
Denne funktion giver mulighed for at indstille et tilpasset farveskema for lysrammen. Farveskemaerne kan
anvendes i alle specifikke skabeloner for læserbelysning.

Beslægtede emner
l Oprettelse af lysrammeeffekter
l Om skabeloner for læserbelysning
l Oprettelse af skabeloner for læserbelysning

3.1.10 Oprettelse af lysrammeeffekter
Ved hjælp af denne funktion kan du oprette et tilpasset farveskema for lysrammen, der kan anvendes i alle
specifikke skabeloner for læserbelysning.

1. Klik på Oversigt1 og derefter på Lysrammeeffekter2. Visningen Lysrammeeffekter kommer frem.
2. Klik på Opret. Der vises en side, hvor du kan oprette en ny lysramme.
3. Skriv et navn for og en beskrivelse af denne lysrammeeffekt.
4. Vælg Farve 1 og Farve 2.
5. Vælg Tændt perioden i sekunder. Tændt perioden bestemmer, hvor mange sekunder hver farve vil blive

vist på lysrammen.
6. VælgSlukket perioden i sekunder. Slukket perioden bestemmer, hvor mange sekunder lysrammen vil

være slukket (valgfrit), efter at hver fare er blevet vist, før den starter forfra og lysrammen igen vender tilbage
til farve 1. Indstil på 0 for at indstille, at lysrammen ikke bliver slukket.

7. Klik på Gem3.

1Klik for at vise i Aliro,
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
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3.2 Overvågning
Overvågningsfunktionerne i Aliro giver dig mulighed for at observere og overvåge dit system ved at modtage
detaljerede oplysninger om både bruger- og systemhændelser. De giver dig ogsåmulighed for at konfigurere visse
systemrelaterede indstillinger. Klik på en funktion nedenfor for yderligere oplysninger.

OVERVÅGNINGS-funktioner

Hændelseslog

Sikkerhedskopiering / gendannelse

Systemindstillinger

Overvågning og kontrol

Navneopråb

3.2.1 Hændelseslogge
En vigtig del af Aliro er at oversigt over, hvad der sker i systemet. Dette er sammenfattet i hændelseslogge. Aliro
giver mulighed for hændelsesovervågning i realtid og/eller mulighed for at søge efter hændelser i en log.
Indstillingerne for de tomuligheder foretages på en lignendemåde ved først at vælge Live ellerRapport .

Naviger til funktionenHændelseslog:

1. Klik på Oversigt1 og derefter på Hændelseslog2. I vinduet Live hændelseslog vises lister over
hændelseslogge, der anvender standardfelter.

2. Højreklik på feltlinjen, og vælg de ønskede felter i den følgende tabel for at tilføje eller fjerne felter til/fra
hændelsesloggen.

Felt i live
hændelseslog Beskrivelse

Kategori Den kategori for hændelsestype, som beskeden i live hændelsesloggen tilhører.

Opstået Dato og klokkeslæt, hvor hændelsen er opstået.

Besked En kort beskrivelse af den hændelse, der er opstået.

Bruger Viser den bruger, som forårsagede hændelsen.

Kilde Viser klientens placering, hvorfra hændelsen er genereret.

Optaget

Viser dato og klokkeslæt for den rapporterede hændelse, når den er registreret i
serverdatabasen. Oftest vil denne værdi svare til feltet Opstået. Hvis det ikke er tilfældet,
kunne dette signalere, at der er opstået en forsinkelse i serveren vedmodtagelse af
informationen om en hændelse, der er opstået, eller at AP´et er i en anden tidszone end
serveren.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Funktioner og kontroller, som er relateret til Live hændelsesloggen, der er tilgængelige påmenulinjen i dette vindue,
er beskrevet nedenfor.

Oplysninger om knappernes funktioner

Knap Beskrivelse

Filter Viser et panel i venstre side, hvor du kan vælge visningstilstandenfor hændelsesloggen,
samt filtrere hændelser efter Hændelsestekst ellerHændelsestype.

Pause
Genoptag

Klik påPausemidlertidigt at fryse visningen af nye hændelser i vinduet Live hændelseslog.
Knappenændres til Genoptag, når der er klikket på den.
Klik påGenoptag for at fortsætte visning af samtlige live hændelseslogge, der er genereret
siden pausen.
Bemærk, at denne knap er deaktiveret i visningstilstandenRapport.

Slet
Sletter alle meddelelser om hændelseslogge i vinduet Live hændelseslog. Meddelelserne
bliver dog gemt i databasen.
Bemærk, at denne knap er deaktiveret i visningstilstandenRapport.

Eksporter

CSV
Genererer en .CSV-filmed de viste hændelser.

Eksporter

PDF
Genererer en .PDF-fil med de viste hændelser.

3.2.1.1 Live hændelseslogge
Live hændelseslogge viser en liste i realtid over hændelser, der er opstået, på skærmen. Listen kan tilpasses
baseret på forskellige filterkriterier. Det er ogsåmuligt at eksportere rapporter om de viste live hændelseslogge i
CVS- eller PDF-format.

3.2.1.2 Konfiguration af Live hændelseslogge
1. Klik på Oversigt1 og derefter på Hændelseslog2. Visningen Live hændelseslog kommer frem. Lister

over hændelseslogge vises med standardfelter.
2. Højreklik på feltlinjen, og vælg de ønskede felter fra felterne nedenfor for at tilføje eller fjerne felter til/fra live

hændelsesloggen.

Filtrering af hændelseslog
A. Filtrering efter hændelsestekst

1. Klik på Filter for at vise venstre panel.
2. Nu vises der fem hændelsestekstfiltre: AP, Bruger, Dør, Område, ogGenerelt. Alle af disse filtre,

bortset fra filteret Generelt, har en valgknap, somman kanmarkere et relevant emnemed på listen.
Du kan også indtaste fri tekst for at filtrere hændelserne i stedet for at bruge valgknapperne til dette
formål. Flere emner i samme felt skal adskilles med en semikolon.

3. AP filteret viser altid alle hændelser, som stemmer overens med alle søgeemner uden at det påvirke
de andre fire filtre.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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4. FiltreneBruger, Dør, ogOmråde viser også alle hændelser, som stemmer overens med et hvilket
som helst søgeemne, medmindreBruger @ Dør/Område er afkrydset. Når dumarkerer
afkrydsningsfeltet Bruger@ Dør/Område sikrer, at kun hændelser, som svarer til kombinationen af
Bruger ogDør, ellerBruger ogOmråde vil blive vist som valgt.

5. Filteret Generelt kan bruges til at vise hændelser, som svarer til hele kombinationen af de valgte
termer ved hjælp af knappenOG eller til at vise hændelser, der svarer til hvilken som helst af de
valgte termer ved hjælp af knappenELLER .

B. Filtrering efter hændelsestype
1. Klik på Filter for at vise venstre panel.
2. Under hændelsetypefilter skal du udvidemenuenHændelser.
3. Som standard er alle kategorier valgt underHændelser. Vælg/fravælg en hvilken som helst kategori

for at tilpasse dette filter. De filtrerede resultater vises i det tilgrænsende vindue Live hændelseslog.
Fremhæve hændelseslogge i farve
Du kan anvende specifikke farver på en hændelsestype.
Når du har anvendt dem, vises disse hændelser i den
valgte farve i det viste hændelseslog, hvilket gør det
lettere at kategorisere dem visuelt.

1. Klik på og udvid en bestemt hændelse, f.eks.
System.

2. Markér et afkrydsningsfelt for en bestemt
hændelsestype for at vælge den for
hændelsesloggen.

3. Klik på cirklen ved siden af afkrydsningsfeltet.
4. Vælg en farve, der skal anvende på den bestemte

hændelsestype, fra rullelisten. Se skærmdumpen i
venstre side.

Vigtig information om hændelsen Gyldig adgang -
tvang
En Tvang er et skjult signal, som en kortholder kan sende
under anvendelse af kortet for at informere operatøren
om, at han/hun er i en nødsituation.

Krav til konfiguration af en tvang:
l I funktionen Dør :

Læseren skal være indstillet til tilstanden Kort og
PIN-kode.

l I funktionen Hændelseslog:

Vælg hændelsen Gyldig adgang - tvang i
Hændelsestypefilter, og angiv en
fremhævningsfarve for denne hændelse.

Kortholders tiltag for at sende et tvang-signal
En kortholder kan sende et tvang-signal til en operatør
ved at indtaste sin Tvang-PIN-kode ved læseren. Den
unikke tvang-PIN-kode er kortholderens almindelige PIN-
kode, hvor der lægges 1 til det sidste ciffer.
Eksempel: Hvis kortholderens PIN-kode er 2356, bliver
hans/hendes tvang-PIN-kode 2357.
Bemærk: Hvis en kortholders PIN-kode er 9999, bliver
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hans/hendes tvang-PIN-kode 9990, og ikke 10000.

Hvis dit system er konfigureret korrekt til tvang, bør
indtastning af en gyldig tvang-PIN-kode ved en læser
vise den fremhævede hændelseslogGyldig adgang -
tvang i systemet, specifikt for denne kortholder.

Opret og eksporter live hændelseslogge
1. Klik på Pause for midlertidigt at fryse visningen af nye hændelser på listen Live hændelseslog.
2. Sørg for, at listen over live hændelseslogge, der vises, indeholder alle oplysninger for rapporten.
3. Klik på Eksporter CSV for at oprette en rapport, som vil blive eksporteret og gemt som enCSV-fil.

Eller klik på Eksporter PDF for at oprette en rapport, som vil blive eksporteret og gemt som en PDF-fil.
4. Klik på Genoptag for fortsat at få vist meddelelser om live hændelseslogge.

3.2.1.3 Hændelseslograpporter
Når et udvalg af rapporter er færdigt, kan hændelserne søges i en databasemed hændelseslogge.

3.2.1.4 Konfiguration af rapporter om hændelseslog
1. Klik på Oversigt1 og derefter på Hændelseslog2. Visningen Live hændelseslog vises som standard.
2. Klik på Filter for at vise venstre panel.
3. VælgRapport under sektionen Visningstilstand.
4. Indtast startdatoen og -tiden hhv. slutdatoen og -tiden i felterne Fra og Til. Dette indstiller det dato-

/tidsinterval, som hændelseslogmeddelelser, der er blevet genereret, skal hentes i.
5. Klik påKør.

De hentede hændelseslogmeddelelser vises i det tilgrænsende vindue til højre.

Bemærk: Der kan vises maks. 5000meddelelser på skærmen. EnmeddelelseDer er flere
hændelseslogposter, der svarer til filterkriterierne. Afgræns filterkriterierne for at reducere antallet
af resultater. vises nederst på rapporten, hvis det valgte dato/tidsinterval indeholder flere end 5000
logmeddelelser. Afgrænsning af både dato- og tidsintervallet og anvendelse af filteret kan bidrage til at
reducere antallet af meddelelser, som ermedtaget i rapporten.

Filtrering af rapporter om hændelseslog

1. Nu vises der fem hændelsestekstfiltre: AP, Bruger, Dør, Område, ogGenerelt. Alle af disse filtre, bortset
fra filteret Generelt, har en valgknap, somman kanmarkere et relevant emnemed på listen. Du kan også
indtaste fri tekst for at filtrere hændelserne i stedet for at bruge valgknapperne til dette formål. Flere emner i
samme felt skal adskilles med en semikolon.

2. AP filteret viser altid alle hændelser, som stemmer overens med alle søgeemner uden at det påvirke de
andre fire filtre.

3. FiltreneBruger, Dør, ogOmråde viser også alle hændelser, som stemmer overens med et hvilket som helst
søgeemne, medmindreBruger @ Dør/Område er afkrydset. Når dumarkerer afkrydsningsfeltet Bruger@
Dør/Område sikrer, at kun hændelser, som svarer til kombinationen af Bruger ogDør, ellerBruger og
Område vil blive vist som valgt.

4. Filteret Generelt kan bruges til at vise hændelser, som svarer til hele kombinationen af de valgte termer ved
hjælp af knappenOG eller til at vise hændelser, der svarer til hvilken som helst af de valgte termer ved hjælp
af knappenELLER .

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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1. UnderHændelsestype Filter skal du udvidemenuenHændelser.
2. Som standard er alle kategorier valgt underHændelser. Vælg/fravælg en hvilken som helst kategori for at

tilpasse dette filter. De filtrerede resultater vises i det tilgrænsende vindueHændelseslograpport.
1. Konfigurer felterne Fra og Til i det venstre panel. Klik påKør.
2. Klik påEksporter CSV for at oprette en rapport, som vil blive eksporteret og gemt som enCSV-fil. Eller klik

påEksporter PDF for at oprette en rapport om det viste vindue, som vil blive eksporteret og gemt som en
PDF-fil.

3. Klik påGenoptag for fortsat at få vist meddelelser om live hændelseslogge.

3.2.2 Sikkerhedskopiering og gendannelse
Du kan styre systemdatabasen ved hjælp af funktionerne Sikkerhedskopiering og Gendannelse.

Sikkerhedskopiering af databasen
Databasen kan sikkerhedskopieres for at gemme en kopi af systemkonfigurationen og/eller hændelseslogge. Det
anbefales, at planlagte sikkerhedskopieringer af databasen bliver konfigureret, så at de lagres på en
netværksplacering, hvis det er muligt. Instruktioner om, hvordan du konfigurerer det, er beskrevet i Planlagt
sikkerhedskopiering nedenfor.

1. Klik på Oversigt1, og vælg derefter Sikkerhedskopiering Gendannelse2. Visningen
Sikkerhedskopiering / Gendannelse kommer frem.

Sådan konfigureres en planlagt sikkerhedskopi
1. Klik påPlanlagt sikkerhedskopi.
2. Afkryds Aktiver.
3. Konfigurer de felter, der vises, som forklaret nedenfor:

Felt Indstillinger Beskrivelse

Frekvens

Daglig Den planlagte sikkerhedskopiering udføres hver dag.

Ugentlig Den planlagte sikkerhedskopiering udføres én gang om ugen. Den pågældende
ugedag er angivet i feltet Dag.

Månedlig Den planlagte sikkerhedskopiering udføres én gang ommåneden. Den nøjagtige
dato er angivet i feltet Dag.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Felt Indstillinger Beskrivelse

Dag
Søndag til
lørdag /
1-28

Hvis Ugentlig eller Månedlig er valgt, skal du angive på hvilken Dag og dato
sikkerhedskopieringen skal udføres.

Tid - Angiv det nøjagtige tidspunkt (tt:mm), sikkerhedskopieringen skal udføres.

Gem i -

Viser den serverplacering (relativ i forhold til serveren), hvor sikkerhedskopien af
databasen bliver gemt. Bemærk, at denne sti skal være tilgængelig fra
adgangskontrolserveren. Følg trinnene nedenfor for at gemme
sikkerhedskopieringsfiler på en netværksplacering, fx en UNC-sti:

1. Opret enmappe på en netværkscomputer, hvor du vil gemme backupperne.
2. Del dennemappe, og giv tilladelse til at ændre indholdet i mappen.
3. Klik på Rediger påmappens fane Sikkerhed, og klik derefter på Tilføj.
4. Klik på Objekttyper, og afkryds Computere, og klik derefter på Ok.
5. Indtast computernavnet på Aliro-serveren, og klik på Ok.
6. Afkryds Modificer for at sikre, at denne konto har skrivetilladelse. Denne

computerkonto vil blive vist med symbolet $.
7. Indtast UNC-stien for den deling, du oprettede i feltet Gem i, fx

\\remotecomputer\backups

4. Klik på Gem.

Udførelse af en manuel sikkerhedskopi
1. Klik påManuel sikkerhedskopiering.
2. Vælg en valgmulighed på rullemenuen Inkluder. Se nedenfor for detaljerede oplysninger.

Valgmulighed Beskrivelse

Alt Alle hændelseslogge og systemets
konfigurationsdata sikkerhedskopieres.

Kun hændelseslogge Alle hændelseslogge, som er i databasen på
nuværende tidspunkt, sikkerhedskopieres.

Kun systemkonfiguration Alle systemkonfigurationsdata sikkerhedskopieres.

3. Klik på knappenSikkerhedskopier nu.

Gendannelse af databasen
Ved gendannelse af databasen overskrives det aktuelle systems poster med en sikkerhedskopi af databasen fra en
serverplacering. Denne funktion kan bruges til at gendanne en database, som er sikkerhedskopieret på et tidligere
tidspunkt i systemet.
Bemærk:Alle eksisterende data vil blive slettet, når du vælger at gendanne.

1. Klik påGendannelse.
2. Vælg at gendanne databasen fra en Lagret sikkerhedskopi eller Fra en fil. Se oplysningerne nedenfor.

Valgmulighed Beskrivelse

Lagret sikkerhedskopi
Vælg en fil, som er lagret på serveren. Disse filer er gemt på den
placering, der er angivet i feltet Gem i i sektionenPlanlagt
sikkerhedskopi.

Fra en fil Gennemse for at vælge en sikkerhedskopieret fil , der skal
gendannes.
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3. Klik påGendannelse.

Bemærk: Aliro-klienten logger dig ud indtil gendannelsen er fuldført. Når gendannelsen er fuldført, skal du
logge på klienten igen.

3.2.3 Overvågning og kontrol
Du kan overvåge dørene på dit sted ved hjælp af funktionenOvervågning og kontrol. Det er ogsåmuligt at styre
dem ved at udføre specifikke dør- og indbrudskommandoer.
Brug af overvågning og kontrol

1. Klik på Oversigt1 og derefter på Overvågning og kontrol2. VisningenOvervågning og kontrol kommer
frem.

Beskrivelse af panelet og værktøjslinjen

Knapper og felter Beskrivelse

Dørnavn Viser navnet på døren.

Dørtilstand Viser den tilstand, der er konfigureret for døren.

Dørstatus Viser dørens status.

Læserstatus Viser læserens status.

Dørfejl Viser dørfejl, som døre har rapporteret.

Feedback på alarmstatus
Giver feedback på alarmstatus, Se "Feedback på alarmstatus" på side
53

Dørkommandoer

1. Vælg en dør.
2. Klik på Feedback på alarmstatus for at udføre en valgt dør- eller

indbrudskommando.
Bemærk: Du kan sende den samme dørkommando til flere døre ved at
vælge flere døre:

1. Tryk på Shift + klik på flere døre i kolonnen Dørnavn.

1Klik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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3.2.4 Systemindstillinger

Denne funktion giver mulighed for at vise og redigere forskellige systemindstillinger, der gælder for hele
adgangskontrolsystemet.

Generelle indstillinger

Navn på
indstilling Beskrivelse

Systemsprog
Definer feltet Sprog for en ny bruger under udvidelsesknappenDetaljer i visningenBruger.
Definerer også feltet Systemsprog for et nyligt oprettet AP under udvidelsesknappenDetaljer i
visningenHardware.

Deaktiver kort
og personlige
koder

Ved hjælp af dette afkrydsningsfelt kanman deaktivere en persons kort og personlig kode ved
overtrædelse af tvungen antipassback. Gå til visningen Bruger for at genaktivere en brugers
kort og personlige kode.

Indstillinger for hændelseslog

Navn på indstilling Beskrivelse

Aktiver natlig sletning af
irrelevante data

Dette afkrydsningsfelt er afkrydset som standard. Når feltet er afkrydset,
slettes der hver nat (vedmidnat) de gemte hændelseslogdata, der erældre
end det angivne antal dage (som er defineret i Antal dage, som
hændelseslogdata skal gemmes).

Gem rensede data på disk
Dette afkrydsningsfelt er afkrydset som standard. Når natlig sletning af
irrelevante data er aktiveret, giver denne indstillingmulighed for at gemme de
slettede data på disken, før de fjernes fra databasen.

Standard arkivsti Dette er stien, hvor den slettede hændelseslog gemmes, hvis denne
indstilling er aktiveret (kan ikke redigeres).

Antal dage, som
hændelseslogdata skal
gemmes

Definerer hvor længe hændelseslogge skal lagres i databasen, før de slettes.
For eksempel, hvis denne parameter er indstillet til 90 dage, opbevares
hændelseslogmeddelelser i 90 dage, hvorefter de slettes, og gemmes på disk
(valgfrit).

Antal dage, som ubekræftede
hændelseslogmeddelelsesdata
skal gemmes

Definerer hvor længe ubekræftede meddelelser skal lagres i systemet, før
de slettes.

Bemærk!Der er en intern systembegrænsning på 11.000 ubekræftede
hændelser pr. bruger. Hvis antallet af hændelser overskrider denne grænse,
sletter systemet hændelserne uanset dato.
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Hardwareindstillinger

Navn på
indstilling Beskrivelse

Sletning af
forespørgselstid
for enhed (ms)

Styrer den hastighed, som AP'et forespørger adgangskontrolserveren for hændelser med. En
større værdi betyder, at AP'et reagerer langsommere, men netværkstrafik og
serverbelastning reduceres. Omvendt betyder en lavere værdi, at AP'et reagerer hurtigere, på
bekostning af øget netværkstrafik og serverbelastning. Denne værdi bør kunændres, hvis en
tekniker råder dig til at Vanderbilt gøre det.

Indstillinger for tilpasset felt

Navn på
indstilling Beskrivelse

Tilpasset felt N
etiket

Giver mulighed for redigering af etiketteksten for hvert af de fire tilpassede felter, som vises
på skærmen Brugerdetaljer.

Indstilling af længden på gruppekoden/den personlige kode

Navn på
indstilling Beskrivelse

Længde

Giver mulighed for at indstille antallet af cifre, der skal anvendes i gruppekoden og den personlige
kode. Der kan angives fire til otte cifre. Koderne genereres og aktiveres/deaktivere i menuen
Adgangsgruppe. Alle gruppekoder vil have samme længde. Bemærk, at følgende gælder for
forøgede og reducerede koder:

l Forøg kode - Hvis længden på koden bliver forøget, sættes der nuller foran starten af
samtlige eksisterende koder.

l Reducer kode - Hvis længden på koden bliver reduceret, regenereres der alle gruppekoder
og de personlige koder bliver ryddet. Personlige koder skal genereres manuelt for hver bruger.

Ændr
længde Klik for at aktivere guiden forændring af længden på koderne.
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Skabeloner for læserbelysning

Navn på indstilling Beskrivelse

Standardskabelon for system Dette viser den skabelon, som anvendes i systemet på nuværende tidspunkt.

Anvendelse af en skabelon for læserbelysning

1. Klik på Anvend skabelon for at starte guiden. Vinduet Vælg den ønskede skabelon for læserbelysning
åbnes.

2. Klik på knappen til højre for feltet Standardskabelon for system. Vinduet Vælg én skabelon for
læserbelysning åbnes.

3. Skabelonerne er anført på en liste i vinduet under overskriftenNavn. Vælg skabelonen, og klik påOK.

4. Bemærk, at:

l ValgmulighedenAnvend og tilsidesæt på alle niveauer vil anvende den nye skabelon på alle
områder, døre og læsere uanset deres tidligere indstillinger.

l Hvis valgmulighedenAnvend og tilsidesæt på alle niveauer ikke er valgt, opdateres kun de
områder, døre og læsere, som anvender den tidligere standardskabelon for systemet, til den nye
skabelon.

l Det er altid muligt at anvende standardindstillinger ved at vælgeSkabelon for standardbelysning.

5. Klik påNæste, og derefter på Fuldfør. Den nye skabelon anvendes.

Undtagelsesplanlægger

Undtagelsesplanlæggeren giver mulighed for at anvende dage, som kræver enændring i sikkerhedstilstanden, som
fx helligdage eller dagemed tidlig lukning. For eksempel en dør, der skal programmeres, så den opfører sig i
overensstemmelsemed en særlig tilstand i udvalgte timer. En lysramme kan også programmeres, så den lyser i
overensstemmelsemed undtagelser, og på dennemåde angive undtagelse ved hjælp af en farve.

Oprettelse af en undtagelsesdag

1. Giv undtagelsen et navn, som beskriver, hvad for en type undtagelse det er.

2. Indtast en starttid og en sluttid.
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3. Vælg en farve for undtagelsen.

4. Klik for at gemme undtagelsesdagen.

Det nye navn er nu anført på rullemenuen Vælg undtagelsestype.

Tilføjelse af en undtagelsesdag til kalenderen

1. Vælg dagen i Vælg undtagelsestype.

2. Klik på den dag, du vil tilføje til undtagelsen.

3. Klik påGem.

Den planlagte undtagelse anvendes nu i hele systemet.

Fjernelse af en undtagelsesdag

1. Klik på den dag i kalenderen, hvor undtagelsesdagen skal fjernes.

2. Klik påGem.

Undtagelsesdagen fjernes fra kalenderen og systemet.

Ændring af en undtagelsesdag

1. Vælg den nye undtagelsestype på rullemenuen.
2. Klik i kalenderen på den dag, du vil anvende undtagelsesdagen på. Ved første klik fjernes den forrige

undtagelsestype.
3. Klik igen på samme dag.
4. Klik påGem.

Undtagelsesdagen erændret til den nye undtagelsestype.

Navn Beskrivelse

Navn Navnet på undtagelsen.

Typer
Der er otte forskellige typer; kun én type kan anvendes pr. dag. Hver af disse dagstyper har
samme valgmuligheder: Navn, start- og sluttid og farve. Typerne er anført på rullemenuen
nedenfor.
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Navn Beskrivelse

Farve Klik på pilen for at vælge en farve for undtagelsestypen. Farven vises i den dag, som undtagelsen
er knyttet til.

Starttid
Sluttid Starttiden og sluttiden for undtagelsen. Bemærk, at undtagelser ikke strækker over flere dage.

År
Klik på pilene for at se det nuværende, forrige eller kommende år. Undtagelser kan planlægges
for den aktuelle dato og år i fremtiden. Alle dage, der er gået, er nedtonede, og der kan ikke tilføjes
undtagelsesdage for disse dage.

Måneder Årets måneder er vist i venstre side.

Dag Vælg dagen for undtagelsen ved at klikke på den. Dagen fremhæves i den farve, som er
indstillet i Undtagelsestyper.

3.2.5 Navneopråb
Navneopråb giver mulighed for at anføre tilstedeværelsen og det sidst kendte stedmed kortaktivitet for
kortholderne i angivne områder på en liste. Navneopråb har til formål at kontrollere, at kortholderne er uden for et
område i tilfælde af en evakuering. Disse lister kan samles i en navneopråbsrapport. Et samlingssted bruges til
at udelukke kortholdere fra rapporten, fordi kortholderne vil blive slettet fra navneopråbet, når de har kørt deres kort
gennem læseren ved samlingsstedet.

Navneopråbsrapport
En rapport, som viser de steder, hvor kortholderne opholdt sig på det tidspunkt, rapporten blev kørt.

Oprettelse af navneopråbsrapport
1. Vælg hvordan emner i navneopråbsrapporten skal anføres i listeform, Opfør på liste efter efternavn eller

områdenavn.
2. Vælg orienteringen, Liggende ellerStående.
3. Klik påGenerer. I vinduet Rapport om systemsammenfatning er oprettet bekræftes, at rapporten er

udarbejdet.
4. Klik på Download for at gemme / åbne rapporten.

Samlingssteder
Et samlingssted er et defineret sikkert område, hvor der er installeret en Læser ved samlingsstedet. Det er et
sted, hvor kortholdere kan samles i tilfælde af en evakuering. Læseren ved samlingsstedet bekræfter, at
kortholderen opholder sig på dette sted, når kortet er kørt gennem læseren. Ved oprettelse af en navneopråbsrapport
medtages disse kortholdere ikke i rapporten.

En læser specificeres som "læser ved samlingssted" i Hardware > Læsergrænseflade > Adgangstilstand. De
konfigurerede læsere vises på listenAccess Point og Læsere ved samlingssted.
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3.3 Skabeloner
Disse funktioner giver dig skabelonermed foruddefinerede værdier og konfigurationer for hardware, døre og kort.
Du kan nemt bruge disse skabeloner til en hardwareenhed, en dør eller et kort, og senere tilpasse dem til dine behov.
Klik på en funktion nedenfor for yderligere oplysninger.

SKABELON-funktioner

Kortskabeloner

Dørskabeloner

Hardwareskabeloner

Skabeloner for læserbelysning

3.3.1 Kortskabeloner
En kortskabelon er enmåde, hvorpå oplysningerne på kortene, f. eks. en brugers navn, foto og virksomhedslogo,
kan designes visuelt.

l Datafelter, fx en brugers navn, tilføjes til kortskabelonen, som derefter bliver udfyldt med de aktuelle data for
hver bruger, når kortet udskrives.

l Tekst og billeder, fx et virksomhedsnavn og et logo, som er fælles for alle kort, der skal udskrives, kan
tilføjes til kortskabelonen.

3.3.1.1 Oprettelse af kortskabeloner
Oprettelse af kortskabeloner

1. Klik på Oversigt1 og derefter på Kortskabeloner2. VisningenKortskabelon kommer frem.
2. Klik på Opret. Der vises en side, hvor du kan designe en ny kortskabelon.
3. Indtast et Navn for kortskabelonen.
4. Træk felter fra værktøjskassen i venstre side, og slip dem på designfladenmidt på siden.

Værktøjskassens kontrollerStakcentral ogMaske kan bruges til lettere at justere felterne. Når man trækker et felt
på en stakcentral eller enmaske, fremhæves det område, hvor feltet kan slippes, blåt.
Udvid et emne for at få vist dens anvisninger.

Feltdetaljer for kontrolelementer

Kontrolelementer Felter Beskrivelse

Tekst
Indtast
etiketteksten for
felter med dette
kontrolelement

Tekst Indtast etiketteksten for dette felt.

Skrifttypestørrelse Indtast skrifttypestørrelsen for den viste tekst for
dette felt på kortskabelonen.

Skrifttypefamilie Vælg skrifttypefamilien for den viste tekst for
dette felt på kortskabelonen.

Skrifttypevægt Vælg skrifttypevægten for den viste tekst for

1KIik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Kontrolelementer Felter Beskrivelse

dette felt på kortskabelonen.

Tekstfarve Vælg tekstfarven for den viste tekst for dette felt
på kortskabelonen.

Højde Angiv visningshøjden for dette felt på
kortskabelonen.

Bredde Angiv visningsbredden for dette felt på
kortskabelonen.

Billede Højde Angiv visningshøjden for dette felt på
kortskabelonen.

Bredde Angiv visningsbredden for dette felt på
kortskabelonen.

Vælg billede... Vælg et billede, der skal vises i dette felt på
kortskabelonen.

Dato Datoformat Standarddatoformatet er dd/MM/åååå hvor,
dd er dagen i måneden, fra 01 til ogmed 31
MM ermåneden, fra 01 til ogmed 12
åååå er året som et fircifret nummer
Bemærk: Eventuelle andre indtastede
datoformater end standardformaterne vil blive vist
som de indtastes.

Skrifttypestørrelse Indtast skrifttypestørrelsen for den viste tekst for
dette felt på kortskabelonen.

Skrifttypefamilie Vælg skrifttypefamilien for den viste tekst for
dette felt på kortskabelonen.

Skrifttypevægt Vælg skrifttypevægten for den viste tekst for
dette felt på kortskabelonen.

Tekstfarve Vælg tekstfarven for den viste tekst for dette felt
på kortskabelonen.

Højde Angiv visningshøjden for dette felt på
kortskabelonen.

Bredde Angiv visningsbredden for dette felt på
kortskabelonen.

Stakcentral Stabelretning Vertikal: Træk et felt hen til stakcentralen for at få
det til at gå på plads med vertikal stabelretning.

Horisontalt: Træk et felt hen til stakcentralen for at
få det til at gå på plads med en horisontal
stabelretning.

Maske
Felterne i denne

Tilpas størrelse
automatisk til
maskens højde

Tilpasser automatisk størrelsen til maskens højde
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Kontrolelementer Felter Beskrivelse

maske kommer
frem, når der
placeres mindst én
maske i en
overordnet maske

Tilpas størrelse
automatisk til
maskens bredde

Tilpasser automatisk størrelsen til maskens bredde

Horisontal
justering Venstre

Flytter en valgt maske til venstre
horisontalt inden for dens celle i den
overordnedemaske

Midt
Flytter en valgt maske til midten
horisontalt inden for dens celle i den
overordnedemaske

Højre
Flytter en valgt maske til højre
horisontalt inden for dens celle i den
overordnedemaske

Stræk
Tilpasser størrelsen på en valgt maske,
så den passer horisontalt inden for dens
celle i den overordnedemaske

Vertikal justering
Top

Flytter en valgt maske til toppen
vertikalt inden for dens celle i den
overordnedemaske

Midt
Flytter en valgt maske til midten
vertikalt inden for dens celle i den
overordnedemaske

Bund
Flytter en valgt maske til bunden
vertikalt inden for dens celle i den
overordnedemaske

Stræk
Tilpasser størrelsen på en valgt maske,
så den passer vertikalt inden for dens
celle i den overordnedemaske

Margen Udvid dette felt for at indtaste værdierne for
Venstre, Højre, Top- og Bundmargen i masken.

Brugerfelter
Følgende felter kan trækkes og slippes på en kortskabelons forside eller bagside. Når der vælges en kortskabelon
til udskrivning af et brugerkort, vil brugerens information blive vist i det format, der er anført i nedenstående tabel.

Felt Felttype Beskrivelse

Fornavn Tekstfelt Viser brugerens Fornavn på kortet, nøjagtigt som det er indtastet i systemet.

Efternavn Tekstfelt Viser brugerens Efternavn på kortet, nøjagtigt som det er indtastet i systemet.

E-mail Tekstfelt Viser brugerens E-mail-adresse på kortet, nøjagtigt som den er indtastet i
systemet.

Mobiltelefon Tekstfelt Viser brugerens Mobiltelefon-nummer på kortet, nøjagtigt som det er indtastet i
systemet.

Sprog Tekstfelt Viser brugerens foretrukne sprog på kortet, nøjagtigt som det er indtastet i
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Felt Felttype Beskrivelse

systemet. Det er også det sprog, som værtens webklient vises på, når brugeren
logger sig på Aliro-systemet. Det er også det sprog, som vises på ARxxS-MF-
læserens display, når brugeren interagerer med læseren.

Indtil videre Tekstfelt Viser Ja på kortet, hvis afkrydsningsfeltet Indtil videre er krydset af for brugeren,
og brugerens Slutdato ikke er specificeret. Ellers viser dette felt Nej.

Tilgængelighed Tekstfelt Viser Ja på kortet, hvis afkrydsningsfeltet Udvidet tilgængelighed er krydset af
for brugeren. Ellers viser dette felt Nej.

Bruger inaktiv Tekstfelt Viser Ja på kortet, hvis afkrydsningsfeltet Bruger inaktiv er krydset af for
brugeren. Ellers viser dette felt Nej.

Antipassback
undtagelse

Tekstfelt Viser Ja på kortet, hvis afkrydsningsfeltet Antipassback-undtagelse er krydset af
for brugeren. Ellers viser dette felt Nej.

Foto Billedfelt Viser det gemte foto for brugeren på kortet.

Tilpasset felt 1

Tekstfelt Etiketten til disse brugertilpassede felter vises som anført i funktionen
Systemindstillinger.

Tilpasset felt 2

Tilpasset felt 3

Tilpasset felt 4

Startdato Datofelt Viser den Startdato på kortet, som er gemt for brugeren.

Slutdato Datofelt Hvis der er specificeret en Slutdatofor brugeren, vises denne dato i dette felt på
kortet.
Hvis der ikke er specificeret en slutdato, og afkrydsningsfeltet Indtil videre er
krydset af, vises der Ingen udløbsdato i dette felt.

Kortnummer Tekstfelt Viser brugerens Kortnummer på kortet.

Sådan tilføjes brugerens navn til kortskabelonen
1. Træk enStakcentralfra værktøjskassen i venstre side til sektionen Set forfra i midten.
2. Ændr værdien af stabelretning, som er vist i egenskaberne i højre side af sektionen Set forfra, til

Horisontal.
3. Tilpas størrelsen på stakcentralen, så den passer til de felter, som bliver optaget i panelet.
4. Træk feltet Fornavn fra værktøjskassen i venstre side hen på stakcentralen i visningenSet forfra..
5. Træk feltet Efternavn fra værktøjskassen i venstre side på stakcentralen, lige under fornavnet.. Det

fremhæves med blåt, når du kan slippe det.

Sådan tilføjes et billede til kortskabelonen
1. Træk et Billede fra værktøjskassen i venstre side til sektionenSet forfra i midten.
2. Ændr højdenog bredden (i egenskaberne til højre) - eller træk hjørnerne - indtil billedet har den ønskede

størrelse.
3. Klik på knappenVælg billede… for at vælge det billede, der skal udskrives.

Sådan tilføjes brugerens slutdato til kortskabelonen
1. Træk Slutdato fra værktøjskassen i venstre side på sektionenSet forfra i midten.
2. Ændr datoformatet til et hvilket som helst datoformat, du vil bruge.

73

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.09.2015



3  Funktioner

Sådan ændres skrifttypen i kortskabelonen
1. Klik på et tekstemne i visningenSet forfra ellerSet bagfra, enten et brugerfelt eller en tekstkontrol.
2. Ændr skrifttypestørrelsen for at gøre teksten større eller mindre.
3. Ændr skrifttypefamilien for at anvende en anden skrifttype.
4. Ændr skrifttypevægten for at gøre teksten fed.

Sådan fjernes et felt fra kortskabelonen:
1. Klik på et hvilket som helst emne i visningenSet forfra eller Set bagfra.
2. Når du har markeret det emne, du vil fjerne, skal du trække det til ikonet Papirkurv i højre side af visningen.

Eller du kan ogsåmarkere emnet, og derefter klikke på ikonet Papirkurv.

Fortryd eller gentag ændringer
1. Klik på pilen Fortryd i højre side af visningen for at fortryde dineændringer.
2. Klik på pilen Gentag i højre side af visningen for at gentage dineændringer.

3.3.2 Dørskabeloner
En dørskabelon giver brugerenmulighed for at forberede opsætningen for en dørmed en defineret konfiguration af
dørdetaljer, læsere, dørkontakter, ud-knapper, låse, døråbnere, sikkerhedstilstande og
sikkerhedsundtagelser. Når skabelonen er gemt, kan du benytte den på en nyoprettet dør. Denne unikke funktion
gør det let for brugeren at konfigurere en standarddør, og det sikrer også konsistensen i opsætningen.

3.3.2.1 Sådan oprettes dørskabeloner
1. Klik på Oversigt1 og derefter på Dørskabeloner2. VisningenDørskabelon kommer frem.
2. Klik på Opret. En ny sideDørskabelon, hvor du kan oprette en ny dørskabelon, kommer frem.
3. Skriv et navn og en anvendelse for denne skabelon.
4. Fortsæt for at konfigurere de andre dørindstillinger for denne skabelon. Klik på udvidelsesknappen for hver

sektion for at få vist den pågældende sektions felter.
5. Klik på Gem, når du er færdig.

Detaljer
1. Klik på udvidelsesknappenDetaljer.
2. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik påGem.

Felt Beskrivelse

Oplåsningstid (s)
Angiv tiden (i sekunder), døren skal være åben,
før den låses igen efter gyldig adgang.

Tilgængelig oplåsningstid (s)
Denne tid (i sekunder) svarer til oplåsningstiden
(s), men er beregnet specielt til brugere, der har
behov for Udvidet tilgængelighed.

1KIik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Felt Beskrivelse

Åbningstid (s)

Denne tid (i sekunder) er oven i Oplåsningstid
(s), hvorefter dørrammen skal lukkes. Efter
denne tid sætter Aliro-klientenmærker i
hændelseslogge for at gøre opmærksom på, at
døren er holdt åben for længe.

Vent på første gyldige adgang
for at låse op

Når døren er konfigureret med denne indstilling,
bliver den kun låst op inden for dens
adgangsskema, efter at det første gyldige kort
er kørt igennem kortlæseren.

Advarselstid (s) for dør åben

Denne tid (i sekunder) er oven i oplåsningstiden
(s) og åbningstiden (s). Når hele denne tid er
udløbet, sendes der en "dør for lang tid åben"-
alarm fra hardwareenheden og det rapporteres i
hændelseslogge.

Læsere
1. Klik på udvidelsesknappen Læsere.
2. Klik på Tilføj for at tilføje en rækkemed læsere til tabellen. Klik på Fjern, hvis du vil slette en rækkemed

læsere.
3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik påGem.

Felt Beskrivelse

Navn
Navn på den læser, der er konfigureret for denne
række.

Aktivér automatisk døråbner
Dette felt konfigurerer læseren, således at den
aktiverer den automatiske døråbner.

Dørkontakter
1. Klik på udvidelsesknappenDørkontakter.
2. Klik for at tilføje en række med dørkontakter til tabellen. Klik på Fjern, hvis du vil slette en række.
3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik påGem.

Felt Beskrivelse

Navn Navn på dørkontakten.

Ud-knapper
1. Klik på udvidelsesknappenUd-knapper.
2. Klik for at tilføje en rækkemedUd-knapper til tabellen. Klik på Fjern, hvis du vil slette en række.
3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik påGem.

Felt Beskrivelse

Navn Navn på Ud-knappen.

Aktivér døråbner
Konfigurerer denne knap, således at den
aktiverer døråbneren og åbner døren, når der
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Felt Beskrivelse

trykkes på Ud-knappen.

Brug timeout for
tilgængelighed

Denne tid (i sekunder) Brug timeout for
tilgængelighed giver mulighed for at låse døren
op i den Tilgængelige oplåsningstid1.

Oplåsning med høj prioritet
Konfigurerer denne Ud-knap for det
indgangspunkt, som er defineret for
funktionaliteten Oplåsningmed høj prioritet.1.

Låse
I denne sektion kanman konfigurere både dørlåse ogmotorlåse.

Dørlåse
1. Klik på udvidelsesknappen Låse.
2. Klik for at tilføje en række med dørlåse til tabellen. Klik på Fjern, hvis du vil slette en række.
3. Konfigurer felterneDørlåse efter behov. Se beskrivelsen af felter nedenfor for yderligere oplysninger.
4. Klik påGem.

Felt Beskrivelse

Navn Navn på dørlåsen

Lås igen

Indstillinger og beskrivelser

Når dør er åben

Efter at døren er blevet låst op, låses den
igen, når døren er åben. Der kan
konfigureres en forsinkelse oven i den tid,
døren er åben.

Når dør er lukket
Efter at døren er blevet låst op, låses den
kun, når døren er lukket.

Impuls
Giver relæet en impuls for at låse op. Den
eksterne lås låses automatisk uden at
inddrage AP´et.

Lås igen efter åben
tid (ms)

Det er forsinkelsen for Når dør er åben, hvorefter der skal låses igen
efter at døren er blevet åbnet.
Dette er impulstiden for Impuls.

Motorlåse
1. Klik på udvidelsesknappen Låse.

1Denne tid i sekunder svarer til oplåsningstiden (i sekunder), men er beregnet specielt til brugere, der har behov for
udvidet tilgængelighed.
1Den konfigurerede indgang er defineret som enUd-knapmed automatisk døråbner og har en særskilt oplåsnings-
tid; denne funktionalitet konfigurerer indgangen som en oplåsnings-/låsningsindgang til nødstilfælde uden hen-
syntagen til tidsskemaer, læsertilstandem.m
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2. Klik på Tilføj for at tilføje en rækkemedmotorlåse til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil slette en
række.

3. Konfigurer felterneMotorlåse efter behov. Se beskrivelsen af felter nedenfor for yderligere oplysninger.
4. Klik påGem.

Felt Indstillinger og beskrivelser

Navn Navn påmotorlås

Oplåsningshandling

Indstillinger og beskrivelser

Ingen Ingen handling

Tænd
Tænder for relæet eller
udgangen for at låse
motorlåsen op.

Sluk
Slukkerfor relæet eller
udgangen for at låse
motorlåsen op.

Impuls

Giver relæet eller
udgangen en impuls
(tænd og derefter sluk) for
at låsemotorlåsen op.

Inverteret impuls

Brug Inverteret impuls
for at give relæet eller
udgangen en inverteret
impuls (sluk og derefter
tænd) for at låse
motorlåsen op.

Impulstid for oplåsning (ms)
Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret
impuls.

Forsinkelsestid for
oplåsning (ms)

Tiden, hvori det forventes, at motorlåsen bliver låst
op.

Låsehandling

Indstillinger og beskrivelser

Ingen Ingen handling

Tænd
Tænder for relæet eller
udgangen for at låse
motorlåsen.
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Felt Indstillinger og beskrivelser

Sluk
Slukkerfor relæet eller
udgangen for at låse
motorlåsen.

Impuls

Giver relæet eller
udgangen en impuls
(tænd og derefter sluk) for
at låsemotorlåsen.

Inverteret impuls

Brug Inverteret impuls
for at give relæet eller
udgangen en inverteret
impuls (sluk og derefter
tænd) for at låse
motorlåsen.

Impulstid for låsning (ms)
Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret
impuls.

Forsinkelsestid for låsning
(ms)

Tiden, hvori det forventes, at motorlåsen bliver
låst.

Døråbner
1. Klik på udvidelsesknappenDøråbner.
2. Konfigurer felterne efter behov. Se beskrivelsen af felter nedenfor for yderligere oplysninger.
3. Klik påGem.

Felt Beskrivelse

Navn Navn på døråbneren.

Åbnehandling

Indstillinger og beskrivelser

Ingen Ingen handling

Tænd

Tænder for relæet
eller udgangen for
at låse døråbneren
op.
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Felt Beskrivelse

Sluk

Slukker for relæet
eller udgangen for
at låse døråbneren
op.

Impuls

Giver relæet eller
udgangen en
impuls (tænd og
derefter sluk) for at
låse døråbneren
op.

Inverteret impuls

Brug Inverteret
impuls for at give
relæet eller
udgangen en
inverteret impuls
(sluk og derefter
tænd) for at låse
døråbneren op.

Lukkehandling

Indstillinger og beskrivelser

Ingen Ingen handling

Tænd

Tænder for relæet
eller udgangen for
at låse
døråbneren.

Sluk

Slukker for relæet
eller udgangen for
at låse
døråbneren.

Impuls

Giver relæet eller
udgangen en
impuls (tænd og
derefter sluk) for at
låse døråbneren.

Inverteret impuls

Brug Inverteret
impuls for at give
relæet eller
udgangen en
inverteret impuls
(sluk og derefter
tænd) for at låse
døråbneren.
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Felt Beskrivelse

Impulstid for åbning (ms)
Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret
impuls.

Impulstid for lukning (ms)
Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret
impuls.

Forsinkelsestid for åbning
(ms)

Tiden, hvori det forventes, at døråbneren bliver
låst op.

Forsinkelsestid for lukning
(ms)

Den tid, som det forventes at døråbneren skal
bruge for at lukke.

Sikkerhedstilstande
1. Klik på udvidelsesknappenSikkerhedstilstande.
2. Konfigurer tidslinjerne for adgangsskemaet for bestemte dage i denne sektion.
3. Konfigurer sektionerneStandard dørtilstand, Standard læsertilstand og Andre standardtilstande som

beskrevet i tabellen nedenfor.
4. Klik påGem.

Sektion Felter Indstillinger & beskrivelser

Standard dørtilstande Åben Døren står helt åben ved hjælp
af en døråbner.

Afsikret Døren er låst op og den kan
åbnes.

Sikret
Døren er låst og den kan kun
låses op ved hjælp af et gyldigt
kort.

Spærret Døren er låst og brugeradgang
er deaktiveret.

Standard læsertilstande Læser Læserens logiske navn

Tilstand Tilstanden er Kort,
Kort+PIN eller deaktiveret.

Andre standardtilstande Punkt Indgangs-/udgangspunktets
navn.

Tilstand Tilstanden for det punkt, som
er aktiveret eller deaktiveret.

Planlæg undtagelser

Planlagte undtagelser

Felt Beskrivelse

Navn Navnet på undtagelsen.
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Felt Beskrivelse

Sikkerhedstilstande

Sikkerhedstilstande

Felt Beskrivelse

Der er ikke foretaget
ændringer i
sikkerhedstilstanden

Sikkerhedstilstanden forbliver
uændret som defineret af det
nuværende standard- og
dørskema; derfor påvirkes
sikkerhedstilstanden ikke af
ændringen af den planlagte
undtagelse.

Standard
undtagelsestilstand

Sikkerheden øges automatisk
på datoerne og tidspunkterne
for den planlagte undtagelse
som er defineret i tabellen
nedenfor.

Tilpasset sikkerhedstilstand

Dør- eller læsertilstanden kan
defineres unikt for
undtagelsesperiodernemed
den/det angivne dato/tidspunkt.

Standard undtagelsestilstanden anvendes, når:
• den anvendes på døren for første gang, og
• operatøren foretager nogleændring, og
• der foretages automatisk ændringer, fx. ved hjælp af tidsskemaet

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan standard undtagelsestilstanden
indstilles i forhold til dørtilstanden, når en planlagt undtagelse er i brug:

Nuværende dørtilstand Standard undtagelsestilstand

Sikkerhedstilstand for dør

Spærret Spærret

Sikret Sikret

Afsikret Sikret

Åben Sikret

Læsertilstand

Kort og PIN-kode Kort og PIN-kode

Kort Kort

Personlig kode Kort
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Felt Beskrivelse

Nuværende dørtilstand Standard undtagelsestilstand

Gruppekode Kort

Deaktiveret Deaktiveret

Øvrige tilstande (Aktiver/Disaktiver)

Ud-knap Ingenændring

Dørlås Ingenændring

Dørkontakt Ingenændring

Sikkerhedsundtagelser

Felt Beskrivelse

Startdato Startdato for undtagelsesperioden.

Slutdato Slutdato for undtagelsesperioden.

Starttid Starttid for undtagelsesperioden.

Sluttid Sluttid for undtagelsesperioden.

3.3.2.2 Ændring af dørskabeloners konfiguration
Ved hjælp af denne guide kan du foretage følgendeændringer i den udvalgte dørskabelon:

l Tilføj ny indstilling - I denne sektion kan du tilføje en ny dørfunktionalitet.
l Fjern eksisterende indstilling - For at vælge og fjerne emner fra listen over dørfunktionaliteter.

Bemærk: Alleændringer, der foretages i eksisterende dørskabeloner, overføres automatisk til alle døre, som
bruger denændrede dørskabelon.
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3.3.3 Hardwareskabeloner
En hardwareskabelon giver dig mulighed for at forberede en opsætning for hardwaremed en defineret konfiguration
forAP'et, dets indgange, udgange og relæer. Når skabelonen er gemt, kan du benytte den på en nyoprettet
hardwareenhed og endda tilpasse den efter behov. Denne unikke funktion gør det let for brugeren at konfigurere en
standard hardwareenhed, og det sikrer også konsistensen i opsætningen.

3.3.3.1 Oprettelse af hardwareskabeloner
1. Klik på Oversigt1 og derefter på Hardwareskabeloner2. VisningenHardwareskabelon kommer frem.
2. Klik på Opret. Der vises en side, hvor du kan oprette en ny hardwareskabelon.
3. Skriv et navn for og en beskrivelse af denne skabelon.
4. Fortsæt med at konfigurere sektionerne Access Point, Indgang(e), Relæ(er) ogUdgang(e). Klik på

udvidelsesknappen for hver sektion for at få vist den pågældende sektions felter. Du kan få yderligere
oplysninger om disse sektioner nedenfor.

Access Point

Felt Beskrivelse

Systemsprog
Indstiller systemsproget for systemmeddelelser, som vises på hardwareenheden. Disse
meddelelser er ikke er relateret til brugeren eller kortet.

Tidszone Indstiller tidszonen for hardwareenheden.

Anvend sommertid
Markér dette afkrydsningsfelt for at konfigurere denne hardwareenhed, så den anvender
sommertid.

Brug DHCP for at
hente adresser

Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, skal felterne nedenfor udfyldes.
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bruges DHCP-serveren til automatisk at udfylde
felterne nedenfor.

Netværksgateway Adresse pånetværksgateway.

Netmaske Netmaske, der bruges til at få adgang til hardwareenhedens fjernnetværk

Foretrukket DNS-
server

IP-adresse på den første DNS-server.

Alternativ DNS-
server

IP-adresse på den anden DNS-server.

Værtsadresse Indtast IP-adressen på Aliro-værten for at tilslutte hardwaren til Aliro.

Kan opdages
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises hardwareenheden i venstre hovedliste i
visningen Hardware , når man klikker påOpdag.

Indgang

1KIik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
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Felt Beskrivelse

Aktiveret

Funktionalitet

Indstillinger og beskrivelser

Anvendes ikke

Dørkontakt
Definerer dette indgangspunkt som en
dørkontaktsensor, som overvåger dørens åben- eller
lukket-tilstand.

Låsekontakt
Definerer dette indgangspunkt som en
låsekontaktsensor, som overvåger, at låsningen er
udført.

Ud-knap Definerer denne indgang som enUd-knap .

Feedback på
alarmstatus

Konfigurerer denne indgang, så den signalerer feedback
på alarmstatus fra et indtrængningspanel, som definerer,
om et område er armeret eller desarmeret.

Albuekontakt
Definerer denne indgang som enUd-knapmed
tilgængelighedsrettigheder som kaldes Albuekontakt.

Oplåsning med høj
prioritet

Hvis denne indgang er defineret som enUd-knapmed
automatisk døråbner og den har en separat oplåsningstid,
Oplåsning med høj prioritet konfigurerer indgangen
som en oplåsnings-/låsningsindgang til nødstilfælde uden
hensyntagen til adgangsskemaer, læsertilstandem.m.

Sabotagedetektering
Konfigurerer denne indgang, så den detekterer
sabotagehandlinger, der udføres på alle
hardwareenheder.

Armeringsknap
Definerer denne indgang som en arrmeringsknap, der
armerer et område.

Strømsvigt
Konfigurerer denne indgang, således at den angiver et
strømsvigt. Der genereres hændelseslogge, når en
sådan hændelse bliver udløst.

Aktiver
meddelelser

Aktiver meddelelser sikrer, at den tilknyttede hardwareenhed udløser en indgang, hvis
der opstår en hændelse.

Relæ

Felt Beskrivelse

Aktiveret

Funktionalitet Indstillinger på rullemenuen og beskrivelser
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Felt Beskrivelse

Udslusning Udslusning konfigurerer udgangspunktet, så det omgår
et armeret område.

Dørlås
Konfigurerer dette udgangspunkt, så det låser en dør/låser
en dør op, hvis det er konfigureret som en dørlås.

Døråbner
Konfigurerer dette udgangspunkt, så det åbner en dør,
hvis det er konfigureret som en døråbner.

Meddelelse om
hændelse

Armer/desarmer
indbrudsbeskyttelse

Konfigurerer dette udgangspunkt, så det signalerer
armer/desarmer for det indtrængningspanel, som
returnerer sin status ved hjælp af funktionaliteten
Feedback på alarmstatus1.

Forvarsel om armering
af indbrudsbeskyttelse

Dette er en udgang, som varsler om armering af
indbrudsbeskyttelse, der som regel er tilsluttet til en
enhed, der advarer før et område bliver armeret.

Motorlås

Definerer dette punkt som en kombineret udgangs-
/indgangsenhed, der signalerer, når en låsning er opstået.
Punktet er konfigureret som et udgangspunkt for
motorlås og som et indgangspunkt for låsekontakt.

Anvendes ikke Ingen funktion er defineret for udgangen.

Wiegand - summer Udgangen er defineret for enWiegand-læsers summer.

Wiegand - grøn
Udgangen er defineret for enWiegand-læsers grønne
LED-kontrol.

Wiegand - rød
Udgangen er defineret for enWiegand-læsers røde LED-
kontrol.

Wiegand - gul
Udgangen er defineret for enWiegand-læsers gule LED-
kontrol.

Aktiver
meddelelser

Aktiver meddelelser sikrer, at den tilknyttede hardwareenhed udløser et relæ, hvis der
opstår en hændelse.

Meddelelse om
hændelse

Udgange

1En funktionalitet af hardwareenhedens indgangspunkt, som gør at indgangen signaleres fra et indtrængningspanel,
der definerer om et område er armeret eller desarmeret.
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Felt Beskrivelse

Aktiveret

Funktionalitet

Indstillinger på rullemenuen og beskrivelser

Udslusning Udslusning konfigurerer udgangspunktet, så det omgår
et armeret område.

Dørlås
Konfigurerer dette udgangspunkt, så det låser en dør/låser
en dør op, hvis det er konfigureret som en dørlås.

Døråbner
Konfigurerer dette udgangspunkt, så det åbner en dør,
hvis det er konfigureret som en døråbner.

Meddelelse om
hændelse

Armer/desarmer
indbrudsbeskyttelse

Konfigurerer dette udgangspunkt, så det signalerer
armer/desarmer for det indtrængningspanel, som
returnerer sin status ved hjælp af funktionaliteten
Feedback på alarmstatus1.

Forvarsel om armering
af indbrudsbeskyttelse

Dette er en udgang, som varsler om armering af
indbrudsbeskyttelse, der som regel er tilsluttet til en
enhed, der advarer før et område bliver armeret.

Motorlås

Definerer dette punkt som en kombineret udgangs-
/indgangsenhed, der signalerer, når en låsning er opstået.
Punktet er konfigureret som et udgangspunkt for
motorlås og som et indgangspunkt for låsekontakt.

Anvendes ikke Ingen funktion er defineret for udgangen.

Wiegand - summer Udgangen er defineret for enWiegand-læsers summer.

Wiegand - grøn
Udgangen er defineret for enWiegand-læsers grønne
LED-kontrol.

Wiegand - rød
Udgangen er defineret for enWiegand-læsers røde LED-
kontrol.

Wiegand - gul
Udgangen er defineret for enWiegand-læsers gule LED-
kontrol.

Aktiver
meddelelser

Meddelelse om
hændelse

1En funktionalitet af hardwareenhedens indgangspunkt, som gør at indgangen signaleres fra et indtrængningspanel,
der definerer om et område er armeret eller desarmeret.
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3.3.4 Skabeloner for læserbelysning
Ved installation af Aliro anvendes en skabelon for standardbelysning, som ikke kan redigeres. Denne skabelon
omfatter lysramme, LED- kontrol og baggrundsbelysning for tastaturet. På nuværende tidspunkt bruges
skabelonen til ARxxS-MF-læsere.

l Lysramme - tilpasser, hvordan lysrammen anvendes i læserne, både i uvirksom tilstand og når der opstår
forskellige hændelser. Tre valgmuligheder er tilgængelige:

l Følg LED - Standardindstillingen, hvor lysrammen prioriterer denne frem for hændelser, der er
konfigureret. Standardfarven er indstillet til Ingen farve, som fremgår af skabelonen for
standardbelysning.

l Hændelse - Lysrammen er tændt i overensstemmelsemed forskellige dørtilstande, hændelser eller
adgangskemaer.

l Farve på planlagt undtagelse, hvis en anden farve end Fra. Hvis Fra er valgt, er ingen farve
aktiveret.

l Standardfarve - Definerer farven, hvis en anden farve end Fra.
l LED - kan styres særskilt, med eller uden adgangsskema. Standardindstillingen er FRA.
l Baggrundsbelysning for tastatur - tænder baggrundsbelysningen for tastaturet, med eller uden

adgangsskema. Standardindstillingen er FRA og den gælder kun for læseremed tastatur.

Eksempel en lysrammeindstilling
En tilpasset lysramme kan være konfigureret som følger:

1. Indstil standardfarven på blå.
2. Tilføj en hændelse fra et adgangsskema, fx kontortid, og vælg lilla.
3. Afkryds feltet Følg LED.

Resultatet bliver:
l Lysrammen er blå om natten, medmindre der opstår en hændelse.
l Lysrammen er lilla i kontortiden.
l Når nogen kører et kort gennem læseren eller der opstår en hændelse, derændrer LED'en, skifter lysrammen

farve i overensstemmelse hermed.

Valg af skabelon
Der er tre måder, hvorpå skabeloner for læserbelysning kan anvendes på funktioner som områder, døre eller
læsere:

Anvend en skabelon ved hjælp af guiden
1. Vælg skabelonen på listen, og klik påAnvend en skabelon. Guiden starter og der vises en liste over

genstandemed de nuværende indstillinger for funktionerne.
2. Om nødvendigt, kan skabelonenændres ved at trykke på knappen til højre for feltet.
3. Vælg niveauet på rullemenuen: Dør, område eller Læser.
4. Definér, hvilke(t) emne(r) der skal inkluderes. Emnerne er anført på en liste i det popup-vindue, som vises,

når der klikkes på knappen til højre for feltet, og emnerne varierer afhængigt af det niveau, som er valgt i
forrige trin.

5. Afkryds de emner, som skabelonen skal anvendes på, på listen nedenfor. Bemærk, at den forrige skabelon
vises i de firkantede parenteser. Hvis:

l Grå - skabelonen vil blive erstattet.
l Sort - skabelonen vil ikke blive erstattet.

6. Klik påNæste og derefter på Fuldfør.

Bemærk, at områder, døre og læsere vil starte med at bruge den nye skabelon, når denne er anvendt.

Anvende en skabelon i funktionen Døre
Individuelle skabeloner for læserbelysning kan anvendes på læsere:

1. Klik for at udvide læserne.
2. Vælg den skabelon for læserbelysning, som skal anvendes. Skabelonerne er anført på rullemenuen.
3. Klik påGem.
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Anvende en skabelon ved hjælp af guiden i Systemindstillinger
1. Brug guiden i Systemindstillinger for at angive, hvordan skabelonerne skal anvendes.
2. Åbn hjælpefilerne for yderligere anvisninger.

Skabeloner for læserbelysning som er anvendt på områder, døre og læsere er vist i de relevante felter for disse
funktioner. De skabeloner, der er vist for læsere, kan redigeres. Skabeloner for områder og døre er
skrivebeskyttede, men de kan redigeres i overensstemmelsemed ovennævnte anvisninger.

3.3.4.1 Oprettelse af skabeloner for læserbelysning
1. Klik på Oversigt1 og derefter på Skabeloner for læserbelysning2. VisningenSkabelon for

læserbelysning kommer frem.
2. Klik på Opret. Der vise en sidemed en ny Skabelon for læserbelysning .

3. Skriv et navn for og en beskrivelse af denne skabelon.
4. Fortsæt for at konfigurere sektionerne lysramme, LED-kontrol og baggrundsbelysning for tastatur . Klik

på udvidelsesknappen for hver sektion for at få vist den pågældende sektions felter. Du kan få yderligere
oplysninger om disse sektioner nedenfor. Bemærk, at lysrammefunktionerne er prioriteret:

1. Følg LED.
2. Hændelser - fra top til bund; brug pilende for at flytte hændelserne op eller ned. Bemærk, at

hændelserne sorteres efter prioritet, hvor den øverste hændelse har højeste prioritet og den nederste
hændelse har laveste prioritet.

3. Farve på planlagt undtagelse, hvis en anden farve end Fra. Hvis Fra er valgt, er ingen farve
aktiveret.

4. Standardfarve, hvis en anden farve end Fra.
5. Klik på Gem3.
6. Alternativt kan du klikke på Anvend en skabelon4 for at tilpasse særlige områder, døre eller læsere.

Guiden i Systemindstillinger kan også anvendes for at vælge en generel indstilling for systemet.

Beskrivelse af panelet og værktøjslinjen

Paneler og knapper Beskrivelse

Navn
Viser de forskellige skabeloner, herunder
standardskabelonen.

Opret Opretter en ny skabelon for læserbelysning

Slet Sletter det markerede emne.

Gem Gemmer den nuværende konfiguration.

Annuller Annullererændringerne siden sidste lagring.

Anvend en skabelon

Aktiveret, når en skabelon for læserbelysning er blevet valgt
på listen. Bruges til at anvende en belysningsskabelon på et
område, en dør eller læser eller flere områder, døre eller
læsere.

1KIik for at vise i Aliro
2Klik for at vise i Aliro
3Klik for at vise i Aliro
4Klik for at vise i Aliro
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Lysramme

Felt Indstillinger og beskrivelse

Følg LED

Afkryds dette felt, hvis lysrammen skal følge LED'en. Dette valg har højere prioritet end
hvilken som helst hændelsesopsætning.
Beskrivelse af LED'er
Læserens LED'er lyser på en standardiseret måde i Aliro. Der er nogle systemspecifikke
hændelser, der genererer forskellige farver:

l Adgang givet eller REX-knap - som regel grøn.
l Adgang nægtet af grunde som fx ingen rettigheder, overtrædelse af tidsskema, kort

udløbet, inaktiv bruger og kort ugyldigt - som regel rød.
l Indtastning af ny PIN-kode - blinker som regel gult.

Lysrammen kan tilpasses til andre hændelsestyper, som fx Dør brudt åben ogDør åben,
som er anført på listen i opsætning af skabelonen for læserbelysning.

Valgmuligheder for Følg LED
Denne valgmulighed er valgt som standard. Lysrammen følger LED'ens opførsel.

Valgmuligheden Følg LED Beskrivelse

SLUKKET

De angivne hændelser træder kun i kraft i en
prioriteret rækkefølge. Hvis der ikke er oprettet
hændelser og ingen standardfarve er valgt, lyser kun
LED'erne, men lysrammen aldrig.

TÆNDT - ingen hændelse
tilføjet

Alle hændelser aktiverer både lysrammen og
LED'en. Det er begyndelsestilstanden, når der
oprettes en ny skabelon for læserbelysning.

TÆNDT - hændelser tilføjet

De angivne hændelser træder kun i kraft i en
prioriteret rækkefølge. Systemspecifikke hændelser
som fx Adgang givet og Adgang nægtet vil
tilsidesætte de angivne hændelser.

TÆNDT - og hændelse følger
kun LED'en

Hændelser med Følg kun LED i starthandlingen
tilsidesættes stadig af hændelser som fx Adgang
givet og Adgang nægtet.

Standardfarve
Definerer farven, hvis en anden farve end Fra. Dette valg har laveste prioritet. Hvis Fra er
valgt, er ingen farve aktiveret.

Planlagt
undtagelsesfarve

Den planlagte standardfarve tilsidesætter standardfarven under en tid i den planlagte
undtagelse , forudsat at der ikke vises en farvemed højere prioritet.

Hændelse
(maks. 10) Valgmuligheder for dørtilstand
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Felt Indstillinger og beskrivelse

Bemærk, at disse tilstande kun er relateret til den valgte dør og at disse tilstande ikke
anvendes på samtlige døre i systemet.

Åbn
Når dørtilstand er valgt, anføres disse tilstande på listen på
rullemenuen i højre side. Hvis en af disse tilstande er valgt og
aktiv, fungerer lysrammen i overensstemmelsemed de
indstillinger, der er konfigureret i starthandling, og fortsætter
indtil den tid, der er indstillet i slutbetingelse er udløbet

Afsikret

Sikret

Spærret

Valgmuligheder for hændelse

Bemærk, at disse tilstande kun er relateret til den valgte dør og at disse tilstande ikke
anvendes på samtlige døre i systemet.

Dør spærret

Når hændelse er valgt, anføres disse hændelser på listen på
rullemenuen i højre side. Hvis en af disse hændelser er valgt
og aktiv, fungerer lysrammen i overensstemmelsemed de
indstillinger, der er konfigureret i starthandling, og fortsætter
indtil den tid, der er indstillet i slutbetingelse er udløbet

Dør brudt åben

Dør åben

Dør for lang tid åben

Indgang aktiv

Armering
igangværende

Overtrædelse af
antipassback

Adgang givet af
operatør

Dør spærret vha.
manuel kommando
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Felt Indstillinger og beskrivelse

Valgmuligheder for og beskrivelse af adgangsskema

Adgangsskema

Alle adgangsskemaer, som blev oprettet, er anført på
rullemenuen. Lysrammen vil fungere i overensstemmelse
med de indstillinger, der er konfigureret i det valgte
adgangsskema.

Starthandling

Valgmuligheder og beskrivelse

Lysrammeeffekt

Alle lysrammeeffekter, som blev
oprettet, er anført på rullemenuen.
Ved starthandlingen gælder
indstillingerne i denne lysramme,
indtil slutbetingelsen er opfyldt.

Følg kun LED Lysrammen følger indstillingen
Følg kun LED .

Statisk farve
Ved starthandlingen har
lysrammen en statisk farve, indtil
slutbetingelsen er opfyldt.

Fra
Når lysrammen er slukket, vises
ingen farve.

Slutbetingelse

Valgmuligheder og beskrivelse

Bemærk, at disse valgmuligheder ikke er tilgængelige, hvis et adgangsskema er valgt.

Hændelse ender Lysrammeeffekten er aktiv, indtil hændelsen ender.

Varighed
Lysrammeeffekten er aktiv i den indstillede varighed.
Varigheden er indstillet i feltet i højre side og
lysrammeeffekten er aktiv i det angivne antal sekunder.

LED-kontrol

Felt Beskrivelse

Rød Afkryds dette felt for at vælge rød .

Orange Afkryds dette felt for at vælge orange .

LED tændt Afkryds dette felt for at tænde LED'en.

Kun under
følgende
adgangsskema

Afkryds dette felt for at aktivere LED-kontrollen kun under følgende adgangsskema. Alle
adgangsskemaer, som blev oprettet, er anført på og kan vælges på rullemenuen.

LED slukket Afkryds dette felt for at slukke for LED'en. Det er standardindstillingen.

Baggrundsbelysning for tastatur
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Felt Beskrivelse

Baggrundsbelysning
for tastatur tændt

Afkryds dette felt for at aktivere Baggrundslysning for tastatur tændt.

Kun under følgende
adgangsskema

Afkryds dette felt for at aktivere baggrundsbelysningen for tastaturet Kun under
følgende adgangsskema. Alle adgangsskemaer, som blev oprettet, er anført på og kan
vælges på rullemenuen.

Baggrundsbelysning
for tastatur tændt

Afkryds dette felt for at aktivere indstillingen Baggrundsbelysning for tastatur slukket.
Det er standardindstillingen.
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Ordliste: Access Point (AP) – Brugerdefineret felt

4 Ordliste

A

Access Point (AP)
Det hardwarested, som kontrollerer et dør-
miljø, som en bruger kan bruge til at få adgang
til et område.

Adgang
At give eller nægte nogen adgang til et
område, som kontrolleres af Aliro.

Adgang til dør
De døre, som en bruger har adgang til i over-
ensstemmelsemed et adgangsskema.

Adgang til område
Tilladelsen til at gå ind i et område.

Adgangsgruppe
En gruppering af døradgang og/eller områ-
deadgangmed adgangsskemaer, der definerer
på hvilket tidspunkt på dagen og gennem
hvilke døre brugere gives adgang.

Adgangskontrol
Selektiv begrænsning af adgang til et område
eller en anden ressource. Adgang kan gives
ved hjælp af legitimationsoplysninger, betin-
gelser eller andre adgangstilstande, som sty-
res af sikkerhedssystemet.

Adgangskontrolsystem
Et sikkerhedssystem, der selektivt begrænser
adgangen til et område eller en anden kilde.
Adgang kan gives ved hjælp af legi-
timationsoplysninger, betingelser eller andre
adgangstilstande, som styres af sik-
kerhedssystemet.

Adgangsrettigheder
De forskellige rettigheder, som en bruger har i
forhold til adgangsgrupper, adgang til områder
og adgang til døre.

Adgangsskema
Et sæt tidsintervaller, i løbet af hvilke adgang
er konfigureret; tidsintervallerne er ofte knyttet
til en kalenders forskellige dage.

Administrator
En bruger med rettigheder til at ændre indstil-
lingerne i et system og håndtere adgangs-
rettigheder, samt tildele rettigheder til
rettigheder til kontrol af systemet til andre
brugere. Disse rettigheder kan defineres, såle-
des at de omfatter funktioner såsom over-
vågning og kontrol, indstillinger og
adgangsrettigheder.

Alarm
En enhed, som udløser et signal, hvis der
skulle opstå afvigende forhold i Aliro.

Alarmstatus
Status for alarmenmed henblik på reaktionen
ved afvigelser fra de normale indstillinger i
Aliro.

Antipassback
En foruddefineret logik, der forhindrer at et
adgangskort bruges til at gå ind i et område en
anden gang uden først at have forladt det
samme område. Adgangskortet kan dermed
ikke anvendes af en anden person, som er
uden for området.

Arkivering
At gemme hændelseslogdata som enCVS-fil,
inden de slettes fra databasen.

Armér
Den funktion, som armerer et område og akti-
verer alarmen.

Armeringslæsere
Læsere der er tilsluttet et AP, som bruges til at
armere eller desarmere et ind-
trængningsområde.

B

Billede
Et billede af den registrerede bruger.

Bruger
En person, der er i kontakt med sik-
kerhedssystemet. Det kan være en kortholder
eller en systembruger.

Brugerdefineret felt
De felter i brugergrænsefladen, som kan omdø-
bes efter personlige præferencer i funktionen
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Ordliste: Brugerfelt – Gendannelse

Brugere. Brugerdefinerede felter kan redigeres
i systemindstillingerne.

Brugerfelt
De felter i Aliro, som indeholder information om
brugere.

Bygningsadministrator
En rolle medmuligheden for at få vist og
ændre alle komponenter bortset fra Aliros
hardwarekomponenter

Bygningsoperatør
En rolle, som giver brugerenmuligheden for at
styre brugernes adgang og systemhændelser.

Bygningsplanlægger
En grafisk oversigt over et område og døre.

C

CPU
Central behandlingsenhed, hardwaren i en
computer, som sørger for, at de instruktioner,
der indtastes i et system software, udføres.

CPU-anvendelse
En værdi, der vises i statuspanelet i system-
oversigten, indikerer, hvor optaget klienten er.

D

Database
En organiseret samling af lagrede data. Aliro
understøtter MS SQL.

Desarmér
Den funktion, som desarmerer et område og
deaktiverer alarmen.

DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
er en standardiseret netværksprotokol, der
bruges som parametre til grænseflader og tje-
nester på internettet.

Diskanvendelse
Den anslåede anvendelse af data, der er gemt
i enmappe eller en fil. Vises i statuspanelet i
systemoversigten.

DNS-server
DNS (Domain Name System) er et system til
navngivning af computere og enheder, der er til-
sluttet internettet eller et privat netværk.

Download af firmware
Hentning af firmware fra én kilde til Aliro.

Dør
En fysisk kontrolleret indgangsenhed for at til-
lade eller nægte adgangmellem områder. I
adgangskontrolsystemer kan det også være
en port, portåbning indgangsdør eller frontdør
m.m.

Dørkontakt
Kontrol med hvorvidt en dør er åben eller luk-
ket. Den er tilsluttet en indgang på et AP.

Dørlås
Antallet millisekunder og hvordan døren skal
forblive låst op, før den låses igen. Se også
Lås.

Dørskabelon
I forvejen definerede indstillinger for døre, som
kan anvendes på en dør eller flere døre i Aliro.

Dørtilstand
De forskelligemåder, en dør kan program-
meres på for at give en bruger adgang til et
område.

Døråbner
Enmotoriseret enhed, som bruges til at holde
en dør åben. I Aliro kan der anvendes en sær-
skilt udgang på AP´et.

F

Firmware
Faste programmer og datastrukturer, som sty-
rer de forskellige elektroniske enheder, der
anvendes i Aliro.

Forbundet hardware
Resultatet, når en hardwaremapping er
oprettet. F.eks. en logisk dørkontaktfunktion
kanmappes til et AP´s indgang, der kaldes Ind-
gang 3

G

Gæst
En person, som harmidlertidig kontakt med
sikkerhedssystemet.

Gendannelse
Handling hvorved noget puttes eller bringes til-
bage i brug eller en tidligere tilstand.

94

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.09.2015

SecurityProducts



Ordliste: Hændelse – Læsertype

H

Hændelse
De forskellige hændelser, der registreres i sik-
kerhedssystemet. Dette refererer til:·Admi-
nistrative hændelser, f. eks. når en
administrator redigerer indstillingerne eller
udfører enmanuel kommando.·Brugerhæn-
delser, f. eks. når en registreret bruger låser en
dør op.

Hændelseslog
En log, der registrerer forskellige hændelser i
sikkerhedssystemet. Dette refererer til:·
Administrative hændelser, f. eks. når en admi-
nistrator redigerer indstillingerne eller udfører
enmanuel kommando.·Brugerhændelser, f.
eks. når en registreret bruger låser en dør op.

Hardware
Et produkts elektroniske ogmekaniske kom-
ponenter.

Hardware Mapping
Handling hvorved der oprettes en forbindelse
mellem hardwaren og logiske funktioner.
Eksempel: et AP skal være knyttet til et dør-
navn.

Hardwareskabelon
I forvejen definerede indstillinger for hardwa-
ren, som kan anvendes på forskellige hardwa-
reenheder i Aliro.

Hukommelsesforbrug
Denmængde plades, som anvendes af hukom-
melsen/lagrede data. Vises i statuspanelet i
systemoversigten.

I

Indbrud
Det logiske begreb, som dækker de hand-
linger, som bruges til at styre et ind-
brudssystem.

Indbrudssystem
Et system, der overvåger områder og netværk
mod uautoriseret adgang, og som rapporterer
eventuelle handlinger, der anses for at afvige
fra normen.

Indgang
De konnektorer, sommodtager signaler fra
eksternt udstyr.

Indgangslæsere
De læsere, der er placeret på et sted, hvor en
bruger ønsker at få adgang til et område.

Initialisere
Påbegyndelse af en proces i Aliro.

IP-adresse
IP (Internet Protokol) adresse, numerisk beteg-
nelse for enheder, der er tilsluttet et netværk,
som kommunikerer via IP.

K

Kommunikationsindstillinger
Parametre sommuliggør kommunikationmel-
lem et AP og Aliro.

Kort
Et kort, der er programmeret for interaktion
med Aliro, anvendes sædvanligvis for at låse
døre op for at få adgang.

Kortnummer
Et korts individuelle nummer.

Kortskabelon
Et korts forudindstillede design, som bruges til
udskrivning af kort.

L

Læser
En enhed, som fortolker fysiske legi-
timationsoplysninger.

Læsergrænseflade
Grænsefladen på en læser, som sætter bruge-
ren i stand til at sende data til Aliro.

Læsertilstand
Definerer om en læser skal anvendes som
adgangs- eller registreringslæser.

Læsertype
De forskellige typer af læsere, som er tilsluttet
Aliro. Aliro understøtter læseremedOSDP,
Wiegand og Clock-Data.
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Ordliste: Lokal tid – Sabotagekontakt

Lokal tid
Tid som er tilpasset til den lokale tidszone,
baseret på UTC (GMT).

Lås
Enmekanisk eller elektrisk låsningsenhed,
som kontrolleres af adgangskontrolsystemet.

M

Manuel kommando
En kommando, som giver brugerenmulighed
for at tage kontrol over de automatiserede
indstillinger i Aliro.

Meddelelse
Meddelelse til enmodtager om, at der er sket
noget i sikkerhedssystemet.

Mobil klient
App til iOS og Android, som giver fjernadgang
til Aliro ved hjælp af en smartphone.

Motorlås
En lås med enmotoriseret krogbolt, hvor døren
og rammen er koblet sammen.

N

Netmaske
32-bit-maske, som bruges til at inddele en IP-
adresse i undernet og specificerer tilgængelige
værter i netværk.

Netværk
Et kommunikationssystem, sommuliggør at
computere som er tilsluttet til hinanden,
udveksler data og informationmed hinanden.

Netværksgateway
Enmekanisk enhed, der dirigerer datatrafikken
mellem netværk.

O

Offline adgangspunkt
Et AP som er offline og dermed ikke har kon-
takt med Aliro.

Område
Et rum i bygningen, hvis adgang styres af
mindst 1 dør og 1 indgangslæser.

Online adgangspunkt
Et AP som er online og dermed har kontakt
med Aliro.

Overordnet område
Et område, som omgiver et såkaldt under-
område. Underområdet er et område i det over-
ordnede område. Se også underområde.

Overvågning
Overvågning af adgangskontrolsystemet,
områder, brugere og enheder, der indsamler,
lagrer, sammensætter og præsenterer data.

P

Personlig adgang
Personlige tilladelser for hver bruger til at gå
ind i forskellige områder og/eller redigere indstil-
linger og styre Aliro.

Personligt identifikationsnummer (PIN)
Et personligt identifikationsnummer.

Planlagt sikkerhedskopiering
Sikkerhedskopiering af systemdata, som
udføres på et indstillet tidspunkt.

R

Registrerede fejl
Afvigelser fra det, som anses for at være nor-
men og som registreres i hændelsesloggen.

Registreringslæser
En læser, som kan læse brugeroplysninger fra
et kort. Den er normalt tilsluttet en computer.

Relæ
En elektrisk kontakt, som - når den er aktiveret
- kontrollerer f.eks. dørlåse, motorlåse, anti-
passback og alarmer i Aliro.

Rettigheder
De forskellige rettigheder, som en bruger har til
at få adgang til områder, redigere indstillinger
og styre Aliro.

Rolle
En rolle er en funktionel betegnelse. Roller kan
tildeles sikkerhedssystemets forskellige
brugere, som har forskellige rettigheder og
ansvar.

S

Sabotagekontakt
En kontakt, som aktiverer en advarsel eller
alarm, når den flyttes fra sin oprindelige posi-
tion.
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Ordliste: Sabotagetilstand –Webserver

Sabotagetilstand
Beskyttelsenmod sabotage er aktiveret.

Server
Den computer, hvor softwaren er installeret og
som sikrer, at Aliro kan nås fra alle computere,
der er tilsluttet til samme netværk.

Sikkerhedskopiering
Kopiering og arkivering af systemdata. Ved at
lagre systemdataene kan de gendannes, hvis
de skulle gå tabt.

Sikkerhedstilstand
De forskellige sikkerhedstilstande er: åben,
afsikret, sikret eller spærret. Disse tilstande er
relateret til dørmiljøet. De kontrollerer, om en
dør er låst eller ej, samt om en bruger kan åbne
døre ved at køre et kort igennem den pågæl-
dende læser.

Sikkerhedsundtagelse
Muligheden for midlertidigt at tilsidesætte et
adgangsskema uden at ændre skemaets gene-
relle indstillinger.

Sommertid
Ændring af den normale tid, som effektueres
ved at stille urene en time frem i sommerhal-
våret, for at udnytte dagslyset bedre.

Systemadministrator
En rolle, som giver brugeren fuld og ube-
grænset adgang til at få vist ogændre Aliro.

Systemindstillinger
Funktion som giver mulighed for at få vist og
redigere forskellige indstillinger for Aliro.

Systemsprog
Det sprog, der er valgt til brugergrænsefladen
og hjælpefilerne. I Aliro kanman vælgemel-
lem 11 forskellige sprog.

Systemstatus
Status for hardwaren, serveren og databasen i
Aliro, som vises på sidenOversigt.

T

Tidszone
De forskellige zoner, som fungerer som stan-
dardtid til juridiske, kommercielle og sociale for-
mål.

Tilgængelighed
Muligheden for at programmere individuelle
kort, således at de åbner en dør samt låser den
op og holder den åben i længere tid for at sikre,
at brugeren kan komme ind sikkert.

Tvang
En Tvang er et skjult signal, som en kortholder
kan sende under anvendelse af kortet for at
informere operatøren om, at han/hun er i en
nødsituation.

Tømning
Automatisk sletning af data i hæn-
delsesloggen, som er indsamlet i databasen.
Dataene kan arkiveres.

U

Udgange
Den konnektor, som sender signaler til
eksternt udstyr.

Udskrivning af kort
Oprettelse af kort med designet og trykt for- og
bagside.

Underområde
Et område i et overordnet område.

V

Værtsadresse
Den adresse, der bruges til at identificere vær-
ter i et netværk.

W

Webklient
En klient, som får adgang til Aliro-systemet via
en webbrowser.

Webserver
Den server, en webklient opretter forbindelse
til, som atter kommunikerer med Aliros back-
end-server(e)n(e).
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