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Εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση
Γενικό υλικό
Ethernet, LAN και/ή επικοινωνία RS485
Ολοκληρωμένη διασύνδεση χρήστη υποστηριζόμενη από αρχεία βοήθειας
Διατίθεται σε δεκαπέντε γλώσσες
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Επισκόπηση συστήματος

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Το Aliro διακρίνεται για την επίπεδη αρχιτεκτονική συστήματος, δηλαδή ένα ξεχωριστό Access
Point (AP) για κάθε πόρτα, με βάση την οποία δημιουργείται ένα δικτυωμένο σύστημα ελέγχου
πρόσβασης ικανό να διαχειριστεί έως και 512 πόρτες.
Τα Access Points (AP) τοποθετούνται ξεχωριστά, με ή χωρίς το τροφοδοτικό, εντός μιας
ασφαλισμένης περιοχής, και μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο δίκτυο ή να χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα καλωδίωση.
Οι συσκευές ανάγνωσης τοποθετούνται στην πόρτα και συνδέονται μέσω RS485, Clock/Data ή
Wiegand. Το Access Point (AP) προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης τεσσάρων συσκευών
ανάγνωσης (RS485 Siemens-OSDP) που θα χρησιμοποιούνται για την είσοδο ή την έξοδο και που
μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη για μεγαλύτερη ευελιξία, π.χ. για αναπηρικά
αμαξίδια ή μπάρες χώρων στάθμευσης.
Η δικτύωση των Access Points (AP) του Aliro εκτελείται γρήγορα και εύκολα μέσω σύνδεσης
Ethernet. Χάρη στην αυτόματη ανίχνευση συσκευών, η διαδικτυακή διασύνδεση επιτρέπει άμεσα
την παραμετροποίηση όλων των Access Points (AP) μέσω ασφαλούς σύνδεσης Internet https και
εγγυάται ελάχιστη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.
Η γκάμα προϊόντων της σειράς VR*/AR συσκευών ανάγνωσης έξυπνων καρτών MIFARE®, ειδικά
σχεδιασμένη για χρήση με το Aliro, προσφέρει ανώτερη ασφάλεια και προστασία με την τελευταία
τεχνολογία DESFire® EV1. Οι συσκευές συνδέονται με τη χρήση ασφαλούς πρωτοκόλλου RS485. Με
έλεγχο φωτιζόμενου πλαισίου, η συσκευή ανάγνωσης επιτρέπει τη χρήση προσαρμοζόμενων
χρωμάτων και την αλληλουχία διαφόρων τύπων συμβάντων.
Όταν ένας χρήστης συνδέεται στο σύστημα Aliro μέσω της διαδικτυακής διασύνδεσης ή της
εφαρμογής στην κινητή συσκευή, μπορεί να βλέπει τον πίνακα ελέγχου και την κατάσταση του
συστήματος σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να έχει πρόσβαση με δυνατότητα ανάλυσης σε όλα
τα πρωτύτερα συμβάντα.
Όλα τα συμβάντα (είσοδοι και έξοδοι) καταγράφονται στο Access Point (AP) και στο διακομιστή
Web.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπου πρέπει να γίνει εκκένωση ενός κτιρίου, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αναφοράς παρουσιολογίου του συστήματος με σκοπό την παροχή
πληροφοριών ακριβείας υπό τη μορφή αναφοράς συγκέντρωσης, που δημιουργεί μια λίστα με
όλο το προσωπικό που έχει εντοπιστεί σε συγκεκριμένο κτίριο ή περιοχή.
Ο προσωπικός κωδικός και/ή ο κωδικός ομάδας επιτρέπει τη χρήση ενός μοναδικού κωδικού που
μπορεί να επιτρέψει την είσοδο σε χώρους για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους χωρίς να
απαιτείται κάρτα ελέγχου πρόσβασης.
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Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνεται απλά και αξιόπιστα με τη χρήση ενός προγράμματος
περιήγησης στο Web με σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Ένα Access Point (AP) μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να εξυπηρετεί ως διασύνδεση
καταχώρισης (με σύνδεση σε οποιαδήποτε συσκευή ανάγνωσης), διασφαλίζοντας την ευελιξία στον
προγραμματισμό των καρτών και ελέγχοντας, ταυτόχρονα, το περιβάλλον μιας πόρτας.

*Προσεχής γκάμα συσκευών ανάγνωσης



Aliro
Έλεγχος πρόσβασης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Aliro

Απαιτήσεις συστήματος για
τον υπολογιστή host

Ελάχιστες
απαιτήσεις

Συνιστάται
για έως 25
πόρτες

Συνιστάται
για έως 100
πόρτες

Συνιστάται
για
περισσότερες
από 100
πόρτες

Επεξεργαστής Intel® Core
™ i3 στα
1,8 GHz ή
παρόμοιος

Intel® Core
™ i5 στα
2,6 GHz ή
παρόμοιος

Intel® Core
™ i7 στα 2,6
GHz με 4
πυρήνες ή
παρόμοιος

Intel® Core ™
i7 στα 3,4 GHz
με 6 πυρήνες,
Intel ® Xenon®
ή παρόμοιος

Μνήμη 4GB 8 GB* 8 GB* 16 GB*

*Σημείωση: Για λειτουργικό σύστημα 32 bit χρησιμοποιούνται μόνο
4 GB.

Απαιτήσεις σκληρού δίσκου 3,25 GB (Aliro, SQL, Silverlight)

Προαπαιτούμενα για τον
υπολογιστή host

Microsoft .NET Framework, τελευταία έκδοση
Microsoft Silverlight, τελευταία έκδοση
Microsoft SQL Server (2008/2012)

Το Aliro θα εντοπίσει και θα αντικαταστήσει ό,τι απαιτείται.
Σημείωση: Σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης που υποστηρίζουν
περισσότερα από 100 APs ή στα οποία η συνολική μνήμη
υπερβαίνει τα 10 GB, συνιστάται το λειτουργικό σύστημα
διακομιστή. Συνιστάται η εγκατάσταση ενός διακομιστή SQL, που
χωρά περισσότερα δεδομένα από το διακομιστή SQL Express.

Λειτουργικά συστήματα
υπολογιστή host

Windows 7 SP1 32-bit, υποστηρίζει μέγ. μνήμη 4 GB
Windows 7 SP1 64-bit
Windows 8.1 32-bit, υποστηρίζει μέγ. μνήμη 4 GB
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2008 SP2 (ή νεότερη έκδοση)
Windows Server 2008 R2 SP1 (ή νεότερη έκδοση)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Απαιτήσεις συστήματος για
τον υπολογιστή-πελάτη

Επεξεργαστής 1,4 GHz
2 GB RAM
Ελάχιστη υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης 1366x768

Πρόσβαση στα Windows με
πρόγραμμα περιήγησης στο
Web (με υποστήριξη
Silverlight)

Internet Explorer, ελάχιστη έκδοση 10 (ή νεότερη έκδοση)
Mozilla Firefox, ελάχιστη έκδοση 1.15 (ή νεότερη έκδοση)

Σημειωτέον ότι η υποστήριξη προγράμματος περιήγησης στο Web
για τα Windows 8 αφορά μόνο στην κατάσταση λειτουργίας
επιφάνειας εργασίας.

Εφαρμογές κινητών συσκευών Android
Έκδοση 4.1.0 ή νεότερη έκδοση

iPhone
Έκδοση iOS 7 ή νεότερη έκδοση
iPhone 5 ή νεότερη έκδοση

Access Point (AP) 512

Καρταναγνώστες ανά σημείο 4
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Aliro

πρόσβασης (AP)

Χρήστες 10 000

Κάρτες 100 000

Πόρτες 1 - 512

Χρονοδιαγράμματα
πρόσβασης

1000

Εξαιρέσεις ασφαλείας 100 ανά πόρτα

Ομάδες πρόσβασης ανά
χρήστη

10

Κωδικοί ομάδας και/ή
προσωπικοί κωδικοί

Ναι, 4-8 ψηφία

Περιοχές Χωρίς όριο

Αρχείο καταγραφής
συμβάντων

Ναι, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Μνήμη προσωρινής
αποθήκευσης συμβάντων

Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης συμβάντων 80 000 σε κάθε AP

Κλείδωμα ημέρας&νύχτας Ναι

Υποστηριζόμενες γλώσσες Τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, φινλανδικά, γαλλικά,
γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, νορβηγικά, πολωνικά, πορτογαλικά,
ρωσικά, ισπανικά και σουηδικά

Εισαγωγή στοιχείων κατόχου
κάρτας

Ναι

Εξαγωγή συμβάντων Ναι

Είσοδοι και έξοδοι
ρυθμιζόμενες από το χρήστη

Ναι

Υποστηριζόμενες
διασυνδέσεις αναγνώστη

RS485, Clock-Data και Wiegand
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Λεπτομέρειες σχετικά με τις
παραγγελίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραγγελίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Vanderbilt στην
περιοχή σας ή ανακαλύψτε περισσότερα στο www.vanderbiltindustries.com.
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