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1   O tomto dokumentu

1 O tomto dokumentu
Tento dokument popisuje plánování a instalaci systému řízení přístupu Aliro a také
poskytuje informace o napájení, kabelech a kapacitách souvisejících se systémem
řízení přístupu. Popisuje také postupy přípravy potřebného softwarového prostředí,
způsob instalace softwaru Aliro a spouštění systému. Nastavení je možné upravovat
prostřednictvím uživatelského rozhraní, které obsahuje online nápovědu každé
funkce.

1.1 Související dokumenty
Systém řízení přístupu Aliro obsahuje přístupové body A(P), čtečky karet a software.
Následující dokumenty souvisejíc se systémem řízení přístupu Aliro:

Součást Dokument Pokrývá

AP AP01P AP01PAliro
Přístupovýbod, 1 dveře

Instalační příručka popisující způsob
instalace řídicí jednotkyAP
hardwarová jednotka

AP AP01P Datový list AP Technické údaje pro AP

Čtečky karet
VRxxS-MF

Čtečka
Ilustrovanýnávod Ilustrovanýnávod kmontáži čtečky karet

Čtečka karet
VRxxS-MF

Čtečka
Instalační příručka

Instalační příručka promontáža
připojení čtečky karet, včetně připojení k
systémům

Čtečka karet
VRxxS-MF Datový list čtečky Technické údaje pro čtečky karet

Aliro Online nápověda a PDF

Vysvětlení veškerého souvisejícího
softwaru
témata: například uživatelská
oprávnění, karty, plánypřístupu a
protokoly událostí. Rovněž je zde
popsán způsob úpravy součástí
systému Aliro prostřednictvím
uživatelského rozhraní PDF je k tisku
přizpůsobená
verze online nápovědy.

Aliro Datový list Technické údaje pro Aliro
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2   Přehled systému

2 Přehled systému
Systém řízení přístupu Aliro je tvořen hardwarem a softwarem. Hardware, například
čtečky a AP, jsou připojeny k softwarové aplikaci prostřednictvím sítě. Aplikační
server je dostupný prostřednictvím internetu a většina hardwarových nastavení může
být upravena pomocí uživatelského rozhraní. Různé součásti softwaru Aliro jsou
nainstalovány současně. Součástí instalace je webový server, server SQL a aplikační
server. Počítač, ve kterém je softwarová aplikace nainstalovaná, plní funkci serveru.
Softwarová aplikace je přístupná z libovolného počítače nebo aplikace v chytrém
telefonu za předpokladu, žemají připojení k Internetu. Softwarová aplikace je
chráněna pomocí uživatelského jména a hesla. AP jsou spojeny prostřednictvím sítě
LAN nebo síťového kabelu, například RS485.
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2   Přehled systému

2.1 Začínáme
Systém řízení přístupu Aliro obsahuje různé součásti:

Čtečky - povolují interakci se systémem řízení přístupu
a jsou spojeny s AP.

AP - komunikují se softwarem Aliro prostřednictvím
sítě Ethernet, LAN nebo RS485. Jeden AP ovládá až

čtyři čtečky.

Chytrý telefon - aplikace Aliro je dostupná v
obchodech App Store a Android Market.

Síťová nastavení – systém Aliro používá síť Ethernet
ke komunikaci s AP. Výchozí nastavení je DHCP, lze

je však upravit tak, aby bylo možné použít jiné
parametry. AP rovněž spravuje RS485. V tomto případě

jeden AP pracuje jako hlavní, který je spojený s
podřízenými AP.

6

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15.10.2015

Product Line AccessControl



2   Přehled systému

Napájecí zdroj - systém řízení přístupumůže potřebné
napájení získat z centrálního zdroj nebo z místního

napájecího zdroje.

Instalace softwaru - jakmile jsou součásti nastaveny a
připojeny, software povolí použití systému a úpravu
osobních předvoleb. Většinu součástí lze instalovat

prostřednictvím
softwaru,

Aplikační software - software je nainstalován na
serveru. Uživatelské rozhraní je dostupné

prostřednictvím Internetu, buď ze serveru nebo jiného
počítače s přístupem k Internetu, případně z chytrého

telefonu s aplikací Aliro.
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2   Přehled systému

2.2 Systémové požadavky
Systém řízení přístupu Aliro vyžaduje následující:

Systémové požadavky
Systémové
požadavky
hostitelského
počítače

Procesor

Paměť

Minimální
požadavky

Doporučeno pro
25 dveří

Doporučeno pro
100 dveří

Doporučeno pro
více než100 dveří

Intel® Core™ i3
@ 1.8 GHznebo
podobný

Intel® Core™ i5
@ 2.6 GHznebo
podobný

Intel® Core™ i7
@ 2.6 GHzse 4
jádry nebo
podobný

Intel® Core™ i7@
3.4 GHzse 6 jádry,
Intel® Xenon®
nebo podobný

4GB 8GB 8GB 16GB

*Poznámka: Pro 32bitové operační systémyse používá pouze 4GBpaměti.

Základní požadavky
na hostitelský
počítač

Microsoft .NET Framework, poslední verze
Microsoft Silverlight, poslední verze
Server Microsoft SQL (2008/2012).
Aliro automatickydetekuje a instaluje podle potřeby.

Poznámka: Pro systémy řízení přístupu podporující více než100 AP nebo u
kterých celková paměť překračuje 10 GB se doporučuje serverovýoperační
systém. Doporučuje se nainstalovat server SQL, který je schopen uchovat více
dat než server SQL Express.

Systémové
požadavky
klientského počítače

Procesor 1.4 GHz
2GBRAM
Minimální podporované rozlišení obrazovky1366x768
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2   Přehled systému

2.3 Kapacita systému
Systém řízení přístupu Aliro podporuje následující:

Kapacity systému
Operační systémy Windows7 SP1 32bitový, podporamaximálně 4GBpaměti

Windows7 SP1 64bitový
Windows8,1 32bitový, podporamaximálně 4GBpaměti
Windows8,1 64bitový
WindowsServer 2008 SP2 (nebo novější)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (nebo novější)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Webový prohlížeč
Windows

Internet Explorer, minimální verze 10 (nebo novější)
Mozilla Firefox, minimální verze 1.15 (nebo novější)
Povšimněte si, že podpora webového prohlížeče pro systémWindows8
platí pouze pro režim pracovní plochy.

AP Ethernet (IPv4) and a RS485

Čtečky karet
na AP

4

Uživatelé 10 000

Karty 100 000

Dveře 512

Časové plány přístupu 1000

Výjimky zabezpečení 100

Přístupové skupiny na
uživatele

10

Oblasti Bezomezení

Protokol událostí 80 000 offline událostí uložených vAP
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3   Součásti systému Aliro

3 Součásti systému Aliro

3.1 Čtečky
VRxxS-MF jsou čtečky karet exkluzivní řady, které jsou doporučovány pro systém
řízení přístupu Aliro. Čtečky VRxxS-MF pracující s protokolem OSDP. Systém řízení
přístupu Aliro podporuje čtečky s technologií Wiegand a Clock-Data.

Od
jednotky Do jednotky Typ kabelu Maximální délka (m)

AP

Čtečka
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Kroucená dvojlinka, stíněná
(2 páry+ stínění), například Belden
9502

100m za předpokladu, že
kabelmá průřezalespoň 0,25
mm2

Čtečka
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Doporučený kabel:
Kroucená dvojlinka, stíněná
(3 páry+ stínění), například Belden
9503 pro zapojení dvou diod LED.

30m

Čtečka
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Doporučený kabel:
Kroucená dvojlinka, stíněná
(3 páry+ stínění), například Belden
9503 pro zapojení dvou diod LED.

30m

3.1.1 Kabeláž čteček OSDP k AP
Ve čtečceOSDP, například VRxxS-MF, jsou LED a bzučák ovládány prostřednictvím
protokolu a nevyžadují se žádné další komunikační kabely.

Výkres znázorňuje zapojení dvou portů čtečky.

10

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15.10.2015

Product Line AccessControl



3   Součásti systému Aliro

3.1.2 Zapojení kabeláže čteček Clock-Data řady 500 k AP
Zapojení kabeláže čteček Clock-Data řady 500 k AP normálně vyžaduje, aby výstupy
AP byly použity pro řízení LED. Povšimněte si, že existují dvě varianty těchto čteček,
ale zapojení kabeláže je stejné.

l Technologie čtení karet Cotag

l Technologie čtení EM 4102 (nedostupná pro HF500)

Komunikační signály Clock a Data jsou zapojeny do svorek A a B rozhraní čtečky AP.
(A doD0 aB doD1.)

Povšimněte si, že zkratovací propojky EOL rozhraní čteček musí být nastaveny na
OFF.

Zkratovací propojkaPower Reader 1&2AP je standardně nastavena naVin, což je
správné pro tyto čtečky, pokudmá vstup napájení AP napětí 12-24 V DC.

Dvě čtečky

Výkres znázorňuje, jak jsou zapojeny dvě čtečky Clock-Data k AP. Pokud je použita
jenom jedna čtečka, kabeláž je stejná (avšak bez druhé čtečky).

Červenou a zelenou kontrolku LED ovládáme prostřednictvím výstupůOUT1 - OUT2
v AP. Musí být hardwarově namapovány v softwaru Aliro. Správné pojmenování
„Wiegand - červená“ a „Wiegand - zelená“.

Výstupy OUT3 aOUT4mohou být volitelně použity pro bzučák a všechny ostatní
LED.
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3   Součásti systému Aliro

3.1.3 Zapojení kabeláže čteček Clock-Data k AP
Zapojení kabeláže čteček Clock-Data k AP normálně vyžaduje, aby výstupy AP byly
použity pro řízení LED.

Komunikační signály Clock a Data jsou zapojeny do svorek A aB rozhraní čtečky
AP. (Clock doA aData doB)

Povšimněte si, že zkratovací propojky EOL rozhraní čteček musí být nastaveny na
OFF. Zkratovací propojkaPower Reader 1&2 na AP musí být nasazena správně.
Zkontrolujte specifikace čteček , jakémají rozsah napětí a umístěte propojku na Vin
(výchozí) nebo 12 V.

Dvě čtečky

Výkres znázorňuje, jak jsou zapojeny dvě čtečky Clock-Data k AP. Pokud je použita
jenom jedna čtečka, kabeláž je stejná (avšak bez druhé čtečky).

Červenou a zelenou kontrolku LED ovládáme prostřednictvím výstupůOUT1 - OUT2
v AP. Musí být hardwarově namapovány v softwaru Aliro. Správné pojmenování
„Wiegand - červená“ a „Wiegand - zelená“.

Výstupy OUT3 aOUT4mohou být volitelně použity pro bzučák a všechny ostatní
LED.
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3   Součásti systému Aliro

3.1.4 Zapojení kabeláže čteček Wiegand k AP
Zapojení kabeláže čteček Wiegand k AP normálně vyžaduje, aby výstupy AP byly
použity pro řízení LED.

Komunikační signály D0 a D1 jsou zapojeny do svorek A a B rozhraní čtečky AP. (D0
doA aD1 doB). Pokud čtečka nepracuje, zkuste přepojit D0 a D1. Některé čtečky
mají obrácená spojení.

Povšimněte si, že zkratovací propojky EOL rozhraní čteček musí být nastaveny na
OFF. Zkratovací propojkaPower Reader 1&2 na AP musí být nasazena správně.
Zkontrolujte specifikace čteček , jakémají rozsah napětí a umístěte propojku na Vin
(výchozí) nebo 12 V.

Dvě čtečky

Výkres znázorňuje, jak jsou zapojeny dvě čtečky Wiegand k AP. Pokud je použita
jenom jedna čtečka, kabeláž je stejná (avšak bez druhé čtečky).

Červenou a zelenou kontrolku LED ovládáme prostřednictvím výstupůOUT1 - OUT2
v AP. Musí být hardwarově namapovány v softwaru Aliro. Správné pojmenování
„Wiegand - červená“ a „Wiegand - zelená“.

Výstupy OUT3 aOUT4mohou být volitelně použity pro bzučák a všechny ostatní
LED.
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3   Součásti systému Aliro

3.2 Řídicí jednotka AP
AP se používá pro řízení prostředí jedněch dveří, jako součásti systému řízení
přístupu Aliro. Lze jej nakonfigurovat prostřednictvím sítě Ethernet a uživatelského
rozhraní Aliro, nebo kombinací sítě Ethernet a RS485, nebo prostřednictvím
vestavěného webového serveru AP pomocí portu USB. AP rovněž nahrává všechny
události na server.

AP nabízí ovládání čteček a také funkčnost vstupu a výstupu.

3.2.1 Montáž AP
Při montáži AP zvažte následující:

Chráněný prostor

AP není přenositelný amusí být namontován uvnitř chráněného prostoru.

Skříň

Mechanická konstrukce umožňuje robustní montáž. K dispozici jsou čtyři upevňovací
otvory k montáži skříně na stěnu. Nezapomeňte ponechat dostatek prostoru okolo ní,
aby bylo možné víko snadno demontovat a namontovat.

Upevnění kabelů

Aby montáž byla odolná proti rázům a vibracím, je důležité kabely namontovat
správným způsobem. Skříň má některé upevňovací díly, kde lze upevnit kabelové
příchytky. Viz položka 1 na obrázku níže.
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3   Součásti systému Aliro

3.3 Nastavení AP
Konstrukce a přístup AP umožňuje velmi snadné nastavení a provoz. Existují dva
hlavní způsoby, jak nakonfigurovat základní nastavení.

1. Ve stejné místní síti

Pokud by byl AP nainstalován v místní síti, kde je umístěn počítač, software Aliro
může do AP odeslat zprávu automatické detekce. Tato zpráva obsahuje všechna
potřebná nastavení AP, aby sestavil spojení se softwarem počítače, kde lze
nastavení systému provést.

2. Mimo místní síť

AP musí být nakonfigurován lokálně s parametry pro komunikaci s počítačem Aliro.
Postupujte následujícím způsobem:

1. Zapněte AP.

2. Připojte kabel USB z instalačního počítače do konektoru USB-B.

3. Nainstalujte ovladač USB, který se nachází na disku DVD se softwarem, nebo
prostřednictvím služby Windows Update a vytvořte spojení Ethernet
prostřednictvím USB. Pokud je službaWindows Update používána, zajistěte
povolení instalace ovladače.

4. Spusťte v počítači webový prohlížeč a přejděte na IP adresu 192.168.250.1.

5. Zadejte uživatelské jméno „admin“ a heslo „spirit“ do webového rozhraní AP.

6. Zobrazí se okno s nastavením AP. Ověřte, zda jsou všechny AP na stejné síti
uvedeny a jeden z nichmusíte vybrat.

7. NakonfigurujteNastavení IP a adresu hostitele na Aliroserver. Nepoužívejte
192.168.250.0/24. Tyto adresy jsou vyhrazeny pro interní komunikaci USB.

8. AP by měl komunikovat se softwarem Aliro.

Celkové nastavení systému jemožné provést pomocí softwaru počítače Aliro. Další
informace najdete v instalační příručce AP. Pokud by čtečka byla spojena s AP a
nastavení systému nakonfigurována, měli byste pro ověření funkce použít kartu nebo
čip.
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3   Součásti systému Aliro

3.3.1 Resetování AP na tovární nastavení
Přístupový bod AP je vybaven resetovacím tlačítkem, které lze použít kdykoliv je
nutné jej hardwarově resetovat. To lze provést bez vypnutí AP.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Sejměte kryt AP. Buďte opatrní, kdykoliv tento krok provádíte se zapnutým
napájením.

2. Vyhledejte na štítku „Tovární nastavení“.

3. Použijte nekovový dlouhý tenký předmět a stiskněte jím na pět sekund resetovací
tlačítko.

4. Ozve se dlouhý zvukový signál asi pět sekund dlouhý, který signalizuje spuštění
AP po resetování na tovární nastavení. Pokud resetovací tlačítko uvolníte před
nebo po dlouhém zvukovém signálu, bude resetován na tovární nastavení
přerušeno. Chcete-li provést resetování na tovární nastavení, musíte resetovací
tlačítko podržet do chvíle, než se ozve zvukový signál.

5. Zvukové znamení trvá asi pět sekund a osm sekund zhasnutí kontrolek LED. AP
je nyní resetován na tovární nastavení.

Pokud by se nepodařilo spuštění AP, AP nepřestane vydávat zvukový signál, ani
nezhasnou LED. To je signál, že AP ztratil spojení s hostitelem. Nastavte AP výše
popsaným způsobem."Nastavení AP" on the previous page, kde jsou další informace.

Nezapomeňte, že když je kryt demontován, spínač ochrany proti neoprávněná
manipulaci bude plnit funkci podle nastavení. Tomůže aktivovat bzučák.
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3   Součásti systému Aliro

3.4 Nastavení komunikace AP
V případech, kdy AP nelze zjistit pomocí Aliro softwaru AP, instalační technik musí
nastavit parametry IP adresování přímo pomocí rozhraní USB. "Nastavení AP" on
page 15, kde jsou další podrobnosti o komunikaci s USB prostřednictvím sítě
Ethernet. Když AP sestaví komunikaci se softwarem Aliro, zobrazí se seznam
zařízení se všemi jednotkami nalezenými v síti LAN.

Platí následující parametry:

Karta Obecné

Parametr (pouze příklady) Komentář

Informace o zařízení

Verze hardwaru 1.1 Nelze upravit

Verze softwaru 1.0.0.866 Nelze upravit

Sériové číslo 9000129 Nelze upravit

Nastavení zařízení

Název zařízení MůjPřístupovýBod Upravitelné

Zjistitelné Ano/Ne

Výběr zaškrtávacího pole. V případě
výběru - tento AP je zjistitelný ze
softwaru Aliro. To platí v případě, že
několik systémů Aliro používá stejnou
síť.

Karta Síť

Parametr (pouze příklady) Komentář

Nastavení IP

DHCP Ano/Ne Výběr zaškrtávacího pole

IP 10.1.11.128 Upravitelné – není-li vybraný žádný
server DHCP

Maska sítě 255.255.248.0 Upravitelné – není-li vybraný žádný
server DHCP

Brána 10.1.11.249 Upravitelné – není-li vybraný žádný
server DHCP

DNS 1 10.1.11.201 Upravitelné – není-li vybraný žádný
server DHCP

DNS 2 Upravitelné – není-li vybraný žádný
server DHCP

Použít Použít pro aktuální zařízení Příkazové tlačítko

Použít pro všechna
zařízení

Použít pro všechna uvedená
zařízení

Příkazové tlačítko – pokud je vybrán
server DHCP
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3   Součásti systému Aliro

Karta Server proxy

Parametr (pouze příklady) Komentář

Nastavení serveru proxy

Použít server proxy Ano/Ne Výběr zaškrtávacího pole

Server proxy IP adresa nebo
názevpočítače

Upravitelné – je-li vybraný server
proxy

Port serveru proxy 0 Upravitelné – je-li vybraný server
proxy

Uživatelské jméno
proxy MojeUživatelskéJméno Upravitelné – je-li vybraný server

proxy

Heslo proxy MojeHeslo Upravitelné – je-li vybraný server
proxy

Použít Použít pro aktuální zařízení Příkazové tlačítko

Použít pro všechna
zařízení

Použít pro všechna uvedená
zařízení Příkazové tlačítko

Karta Komunikace

Nastavení
komunikace
hostitele

Parametr (pouze příklady) Komentář

Adresa hostitele Ano/Ne Upravitelné

Koncový bod /přístup Upravitelné

Použít Použít pro aktuální zařízení Příkazové tlačítko

Použít pro všechna
zařízení

Použít pro všechna uvedená
zařízení Příkazové tlačítko
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3   Součásti systému Aliro

3.5 Nastavení aplikace AP
Když je AP resetován na výchozí nastavení, používá výchozí nastavení, které je
normálně vhodné pro většinu aplikací v prostředí ovládání dveří. To znamená, že je
velmi snadné dosáhnout provozního stavu a přístupový bod je rychle připraven pro
řízení zámku a používání tlačítka Konec. Je však vždy možné změnit nastavení
pomocí uživatelského rozhraní a nahrát jej do AP.

Připojení hardwaru

AP má vstupní a výstupní svorkovnice pro připojení externího zařízení. Dodaná
instalační příručka AP popisuje jejich uspořádání, je však důležité zvážit, jak jsou tyto
vstupy a výstupy použity a zapojeny. Jsou zde dva reléové výstupy, čtyři výstupy s
otevřeným kolektorem a čtyři vstupy.

Software definovaný s výchozími funkčními nastaveními

Uživatelské rozhraní Aliro umožňuje změny funkčnosti vstupů a výstupů. Výchozí
tovární nastavení bude obnoveno v případě, že provedete hardwarové resetování AP.

Nastavení volitelných funkcí

Uživatelská příručka Aliro nebo online nápověda vysvětlují možnosti, které jsou
dostupné pro každý vstup a výstup.

Například: Výchozí nastavení pro AP se používají pro dva výstupy s otevřeným
kolektorem pro výstrahu a upozornění. Pokud by měla být připojena čtečkaWiegand,
vyžadující čtyři výstupy s otevřeným kolektorem definované jako bzučák Wiegand,
zelená, červená a žlutá kontrolka LED Wiegand, pak je toto snazší modifikovat
pomocí softwaru.

3.5.1 Vstupy
K dispozici jsou následující vstupní konektory:

Konektor Funkce
Obecný vstup 1 Výchozí funkce je Tlačítko Konec
Obecný vstup 2 <nenakonfigurováno>

Obecný vstup 3 Výchozí funkce jeKontakt monitorování dveří
Obecný vstup 4 <nenakonfigurováno>
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3.5.2 Výstupy
Existují dva typy dostupných výstupních konektorů – reléové a s otevřeným
kolektorem.

3.5.2.1 Reléové výstupy
Dva reléové výstupy mají standardně následující funkce:

Konektor Funkce
Reléový výstup
1 Bezpotenciálový NC-COM-NO. Bistabilní funkce.

Reléový výstup
2

Bezpotenciálový NC-COM-NO. Monostabilní funkce.
Výchozí funkce je Zámek.

3.5.2.2 Výstupy s otevřeným kolektorem
Čtyři výstupy mají standardně následující funkce:

Konektor Funkce
Výstup s otevřeným
kolektorem 1 Výchozí funkce jeVýstraha – dveře podržené.

Výstup s otevřeným
kolektorem 2 <nenakonfigurováno>

Výstup s otevřeným
kolektorem 3

Výchozí funkce jeUpozornění dveří – dveře drženy příliš
dlouho.

Výstup s otevřeným
kolektorem 4 <nenakonfigurováno>

Zapojení kabeláže při použití
napájení AP

RL = rezistivní zátěž, například
relé nebo bzučáky.

Zapojení kabeláže při použití
externího napájení

RL = rezistivní zátěž, například
relé nebo bzučáky.

20

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15.10.2015

Product Line AccessControl



4   Napájecí zdroj

4 Napájecí zdroj
Napájecí zdroj je důležitou součástí systému řízení přístupu a lze jej zajistit mnoha
způsoby podle prostředí aplikace. Podporována jsou napájení 12 V DC i 24 V DC. Při
plánování napájení zvažte následující:

l Musí být vzaty v úvahu vzdálenosti kabelů a prostory, stejně jako spotřeba
proudu jednotkami.

l Napájecí zdroje musí být stejného typu.

Výpadek napájení

Povšimněte si, že AP má lithiovou baterii, která po nainstalování udržuje napájení
jednotky v případě výpadku. Systém řízení přístupu Aliro podporuje následující funkce
při výpadku napájení: Normálně napájecí zdroje zálohované baterií nabízejí signál,
který lze připojit k AP s definovaným vstupem výpadku napájení.

Napájecí zdroj čteček

Během připojování čteček k AP buďte opatrní. Celkový výstupní výkon nesmí
překročit 500mA při 24 V DC, nebo 200mA při 12 V DC. Elektronická pojistka se
přeruší, když celkový proud rozhraní obou čteček překročí 700mA.

I když komunikační software dokáže ovládat až čtyři čtečky na každém AP, musí být
k dispozici dostatečný proud. Pokud jsou používány více než dvě čtečky, doporučuje
se používat 24 V DC.

Rovněž si povšimněte, že výchozí nastavení Vin zkratovací propojky výstupního
napájení AP bude nastaveno na 12 V pouze v případě, že je specificky vyžadován
výstup 12 V (v prostředí 24 V). Normální prostředí 12 V by mělomít zkratovací
propojku v poloze Vin.

Nepřerušitelný napájecí zdroj

Ověřte si, že napájecí zdroj je stabilní a v rozsahu jmenovitého napětí jednotky.
Použijte nepřerušitelný napájecí zdroj (UPS) k zajištění nepřetržité funkce jednotky v
případě kolísání síťového napájení.
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4.1 Centrální stejnosměrné napájecí zdroje
K napájení systému řízení přístupu jsou často používány centrální napájecí zdroje.
Výhody používání centrálních napájecích zdrojů jsou kromě jiného následující:

l záložní napájení, pokud dojde k výpadku síťového napájení.

l Méně instalovaných jednotek.

l Snazší rozšíření systému (pokud je dostatečná záloha od počátku instalace).

centrální napájecí zdroj s hlavním AP připojeným prostřednictvím sítě
Ethernet.

Obrázek popisuje příklad, jak lze centrální napájení využití, když je hlavní AP připojen
k síti Ethernet.

Princip je následující:

l AP připojený k síti Ethernet je hlavní, všechny ostatní AP jsou podřízené AP.

l AP komunikují prostřednictvím RS485. Všechny kladné kabely (+) jsou spojeny
dohromady.

l Všechny záporné kabely (–) jsou spojeny dohromady.

Konektory, zde detail výše uvedeného obrázku ukazuje konektory zapojené
následujícím způsobem:

l Konektor 1A na hlavním AP je zapojení do konektoru 2A podřízeného AP.

l Konektor 1B na hlavním AP je zapojení do konektoru 2B podřízeného AP.

l Stínění konektoru (S) na hlavním AP je zapojení do stínění konektoru (S) na
podřízeném AP.

l Kabely jsou stíněné
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Centrální napájení s AP připojeným do sítě Ethernet prostřednictvím
směrovače

AP můžemít také centrální napájení a být připojen k síti Ethernet prostřednictvím
směrovače:

Následující obrázek znázorňuje:

l Všechny kladné kabely (+) jsou spojeny dohromady.

l Všechny záporné kabely (–) jsou spojeny dohromady.

l Všechny kabely stínění (S) jsou spojeny dohromady.
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4.2 Místní stejnosměrný napájecí zdroj
K napájení systému řízení přístupu jsou často používány místní napájecí zdroje.
Zajistěte následující:

l Jednotky PSU měly stabilní výstupní napětí. I když součásti Aliro jsou toleranční
ke kolísání napětí, zámky mohou být citlivější.

l Použijte dostatečně velký průřez napájecích kabelů – obzvláště v případě, že se
jedná o velké vzdálenosti.

Místní napájecí zdroj pro AP

Obrázek znázorňuje příklad jedné hlavní jednotky připojení k síti Ethernet. Podřízené
AP komunikují prostřednictvím RS485. Všechny AP mají místní napájecí zdroj a
záporné kabely (-) jsou spojeny dohromady.

Konektory, zde detail výše uvedeného obrázku ukazuje konektory zapojené
následujícím způsobem:

l Konektor 1A na hlavním AP je zapojení do konektoru 2A podřízeného AP.

l Konektor 1B na hlavním AP je zapojení do konektoru 2B podřízeného AP.

l Stínění konektoru (S) na hlavním AP je zapojení do stínění konektoru (S) na
podřízeném AP.

l Kabely jsou stíněné
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5 Kabely
V systému Aliro existuje několik komunikačních úrovní, které vyžadují kabely:

l Od počítače a serveru k AP

l Mezi AP

l OdAP ke čtečkám

l OdPC-USB k AP-USB

Tabulka níže označuje doporučené typy kabelů a délky.

Od jednotky Do
jednotky Typ kabelu Maximální délka (m)

Počítač/server AP

Síť
KabelCat-5, 10/100Mbit.
Pokudmáte pochybnosti,
informujte se u
odpovědného IT
personálu.

Závisí na struktuře sítě,
normálně
100m ke
směrovači/přepínači/rozbočovači.

AP AP

RS485:
Globální okruhmeziAP.
Specifikovaný kabel:
Stíněná kroucená dvojlinka
(1 pár + stínění), například
Belden 9502.
NEBO
Kombi 2-hf100 nebo 2010-
2-hf100
(Přizpůsobený kabel
vedoucí komunikaci a
napájení v jednom kabelu).

1200m

AP

Čtečka
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Kroucená dvojlinka, stíněná
(2 páry+ stínění), například
Belden 9502

100m za předpokladu, že kabelmá
průřezalespoň 0,25mm2

Čtečka
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Doporučený kabel:
Kroucená dvojlinka, stíněná
(2 páry+ stínění), například
Belden 9502

30m

Čtečka
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Doporučený kabel:
Kroucená dvojlinka, stíněná
(2 páry+ stínění), například
Belden 9502

30m

PC-USB (A) AP-USB (B) KabelUSB 3m
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6 Nastavení sítě
Systém Aliro používá síť Ethernet převážně pro komunikaci. AP připojení sítí
vyžaduje způsob, jak najít software Aliro. AP se spojuje se serverem a inicializuje
komunikaci.

AP pro tuto komunikaci obvykle používá DHCP. V opačném případěmusí být
následující parametry podle topologie sítě:

l síťová adresa

l maska sítě

l brána

l DNS

Parametry jsou uvedeny v dokumentu. "Nastavení komunikace AP" on page 17, kde
jsou parametry uvedeny. Informace týkající se jiných a použitelných nastavení sítě
vám poskytne odpovědný personál oddělení IT nebo technik sítě. Zajistěte, aby brána
firewall nebo server Aliro neblokovaly příchozí připojení https na portu 443, který je
používán AP pro komunikaci se serverem Aliro.

Proces zjišťování systému Aliro umožňuje AP, aby s automaticky nakonfiguroval ze
softwaru a proces instalace je tak mnohem jednodušší a plynulejší. V závislosti na
tom, zda je AP umístěn na stejné síti LAN nebo nikoliv, může být proces zjišťování
systému Aliro ovlivněn.

Nakonfigurujte AP na stejné síti LAN

Chcete-li použít proces zjišťování, zajistěte, aby brána firewall sítě byla dočasně
vypnuta. Pokud by měl server aktivní bránu firewall, proces zjišťování nemusí být
schopen nakonfigurovat AP správně. Brána firewall může blokovat porty, které jsou
používány pro zjišťování. Vyhnete se tomu takto:

l Odpojte bránu firewall dočasně od serveru.

l Systém automaticky používá port 51526 pro příchozí a port 20000 pro odchozí
spojení.

Nakonfigurujte AP na jiné síti LAN

Parametry komunikace byly nastaveny přímo v AP prostřednictvím prohlížeče.
"Nastavení komunikace AP" on page 17, kde jsou podrobnosti o konfigurování AP
offline.

AP pomocí RS485

AP může ovládat sítě RS485 pro komunikaci. Povšimněte si, že jeden hlavní AP
podporuje sedm ostatních AP, vytvářejte proto skupiny maximálně osmi AP, kde
jeden z nich plní funkci hlavního amusí být spojen se sítí Ethernet. Kabeláž RS485
hlavního AP musí být zapojena do jiných AP podle následujícího principu:
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Jakýkoliv AP může být hlavní, je-li připojen k síti Ethernet, avšak hlavní AP musí
používat 1A a 1B. Ostatní AP jsou spojeny prostřednictvím 2A a 2B.

Pro AP zapojení se svorkovnicemi použitými v RS485 je nutné zvážit zakončovací
odpor EndOf Line (EOL). EOL je odpor, který se používá na začátku a konci sběrnice
RS485. Jakýkoliv AP uprostřed kabelu RS485 nesmí mít navolen EOL. Výběr
zkratovací propojky EOL:

1. Identifikujte, který z konektorů AP má být první a který poslední EOL.

2. Nasaďte zkratovací propojky EOL podle textu EOL vytištěného na plastovém
krytu, jak je uvedeno položkou 1 na obrázku níže. EOL je zakončen, když je
zkratovací propojka vpravo, viz položka 2 na obrázku. V položce 3 je zkratovací
propojka nastavena vlevo a EOL proto není zakončen.
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7 Aliro Software
Instalace softwaru představuje jednoduchý proces využívající průvodce. Po
nainstalování lze vytvořit funkce, například uživatele, časové plány přístupu a plány
místa, a upravit je podle potřeby.

7.1 Základní požadavky
Po vložení disku DVD softwaru Aliro do počítače, do kteréhomá být systém Aliro
nainstalován, automaticky detekuje a nainstaluje podle potřeby software:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Pokud by některá výše uvedená aplikace nebyla v počítači nainstalována,
automaticky se spustí průvodce instalací jednotlivých programů. Proveďte potřebné
kroky dle pokynů průvodce. Jakmile jsou nainstalovány potřebné zdroje, zobrazí se
okno instalace Aliro System.

7.2 Instalace serveru SQL
Pro systémy podporující více než 100 AP nebo u kterých paměť překračuje 10GB se
doporučuje nainstalovat server SQL, který uchová více dat než server SQL Express.
Podrobnosti týkající se licence SQL vám poskytne společnost Microsoft. Instalaci
standardního serveru SQL proveďte následujícím způsobem:

1. Vložte disk DVD se serverem SQL. Pokud jsou vyžadovány některé softwarové
součásti, instalační program serveru SQL to zjistí. V takovém případě se zobrazí
okno Instalace serveru Microsoft SQL Server . Instalační program serveru SQL
v případě potřeby nainstaluje následující:

l .NET Framework 3.5 SP1
l Nativní klient serveru SQL
l Podpůrné soubory instalace serveru

Klikněte na tlačítkoOK a proveďte instalaci.

2. Když jsou dostupné všechny softwarové součásti, zobrazí se okno Instalační
centrum serveru SQL.

3. V části Instalace klikněte na tlačítkoNová instalace a přidejte funkce ke
stávající instalaci.

4. V okněPravidla podpory instalace klikněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti,
nebo pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítkoOK.

5. ZadejteProduktový klíč SQL a klikněte na tlačítkoDalší.

6. Přijměte licenční smlouvu a klikněte na tlačítkoDalší.

7. V nabídcePodpůrné soubory instalace klikněte na tlačítko Instalovat.

8. V okněPravidla podpory instalace semohou zobrazit některá varování.
Informujte se u technika IT, který vám k nim poskytne další informace.
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7   Aliro Software

9. Kliknutím naDalší pokračujte.

10. V nabídceRole instalace vyberte možnost Instalace výchozích funkcí serveru
SQL. Klikněte na tlačítkoDalší.

11. V části Výběr funkcí klikněte na pole součástí, které pro sytém Aliro požadujete:

l Služby databázového stroje
l Replikace serveru SQL
l Konektivita nástrojů klienta SQL

Všechny další funkce jsou volitelné. Klikněte na tlačítkoDalší.

12. V části Pravidla instalace klikněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti, nebo
pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítkoOK.

13. V okněKonfigurace instance vyberte možnost Výchozí instance nebo
Pojmenovaná instance. V druhém případě vyplňte podrobnosti.

14. V okněKonfigurace serveru vyberte možnost Databázový stroj serveru SQL a
Prohlížeč serveru SQL. Kliknutím na tlačítkoDalší pokračujte.

15. V okně konfiguraceDatabázový stroj vyberte možnost Smíšený režim a přidejte
Správce systému serveru SQL. Klikněte na tlačítkoDalší.

16. V okně Zasílání zpráv o chybách si přečtěte informace omožnostech.

17. Klikněte na tlačítkoDalší a instalace se spustí.

18. OknoDokončeno potvrdí, že server SQL byl nainstalován úspěšně.

7.3 Instalace softwaru

1. Vložte disk DVD se softwarem Aliro a zajistěte, aby byl provedeny počáteční
kroky. Zobrazí se okno instalace Aliro System.

2. Klikněte na tlačítko Licence a přečtěte si licenční podmínky.

3. Klikněte na tlačítko Jazyk a vyberte upřednostňovaný jazyk. Ve výchozím
nastavení je použit jazyk systémuWindows.

4. Klikněte na tlačítkoDokumentace a zpřístupněte si dokumenty sytému Aliro a
přečtěte si je.

5. Klikněte na tlačítkoNastavení a zobrazte si a vyberte, které instance systému
SQLServer chcete použít. Výchozí možnost je název databázového serveru.
Klikněte na rozevírací nabídku, pokud chcete vybrat jiný upřednostňovaný server
SQL. Systém vyžaduje celkem 1,60GB pro svou instalaci. Zobrazí se dostupný
prostor pro vybrané umístění instalace.

6. Vyberte jednu nebo obě Funkce, které jsou vybrány standardně. Obě funkce
mohou být nainstalovány na serveru. Další možnost je nainstalovat jednu na
server a druhou na jiný počítač. V tomto případě vyberte funkci pro instalování na
vybraném počítači a pokračujte v postupu podle pokynů. Chcete-li nainstalovat
funkci na jiném počítači, vložte disk DVD se softwarem do tohoto počítače a
postupujte podle pokynů.
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l Server řízení přístupu - instaluje součásti a databáze serveru. Klikněte
na rozevírací nabídku a vyberte instanci z dostupných instancí serveru
SQL namístním počítači.

l Webový server (IIS) - instaluje součásti webového serveru. Pokud by byla
vybrána tatomožnost, vyžaduje se adresa serveru řízení přístupu. Název
serveru řízení přístupu je název počítače nebo jeho IP adresa.

7. Pokud by byla použitelnámožnost Výjimka brány firewall, zaškrtnětemožnost
Přidat výjimky do brány Windows Firewall.

8. Klikněte na tlačítkoOK a uložte nastavení, nebo klikněte na tlačítko Zrušit a
použijte výchozí nastavení.

9. Klikněte na tlačítko Instalovat. Zobrazí se souhrn instalace. Pokud by byly
požadovány změny, klikněte na tlačítkoNastavení a upravte podle potřeby.

10. Zadejte do pole klíč produktu, který je uveden na obalu DVD.

11. Přečtěte si licenci. Zaškrtnětemožnost Souhlasím s licenčními termíny a
podmínkami a přijměte ji.

12. Klikněte na tlačítkoPokračovat. V průběhu procesu se zobrazí okno instalace.

13. Klikněte na tlačítkoSpustit a spusťte Aliro System. Spustí se webový prohlížeč a
aplikace.

14. Zadejte podrobnosti pro uživatele a heslo. Výchozí uživatelské jméno a heslo pro
přihlášení jsou obojí „admin“. Informujte se v online nápovědě, podle kterémůžete
nastavit specifický systém řízení přístupu danéhomísta.

Povšimněte si, že při instalování služby Aliro (server řízení přístupu) tato služba
pracuje podmístním systémovým účtem. Tento účet nemusí mít oprávnění pro
přístup k nakonfigurovaným síťovým jednotkám. Pokud by byla nakonfigurována
záloha pro ukládání souborů na síťovou jednotku, tato operace se v důsledku
chybějících oprávnění nezdaří.

V tomto případě účet přihlášení musíte ručně změnit na známý účet domény s
oprávněním přístup ke stanovené síťové jednotce:

1. Otevřete nabídkuStart > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Služby.

2. V seznamu vyberteVlastnosti serveru řízení přístupu a otevřete kartu
Přihlášení. Upravte údaje účtu na známý účet domény s oprávněním přístup ke
stanovené síťové jednotce.

.

7.4 Certifikáty s vlastním podpisem
Pro zajištění nejvyšší míry zabezpečení komunikace systému řízení přístupu Aliro
vytváří a používá každá instalace náhodný certifikát s vlastním podpisem. Protože
identitu tohoto certifikátu nelze ověřit webovým prohlížečem, může se vygenerovat
výstraha, když se pohybujete systémem Aliro. To neznamená, že by instalace nebyla
bezpečná. Pokud byste však pro správu systému Aliro používali několik klientů,
instalace certifikátu s vlastním podpisem je požadována.

Povšimněte si, že ke zlepšení zabezpečení je doporučeno používat oficiální certifikát.

Export certifikátu s vlastním podpisem:

30

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15.10.2015

Product Line AccessControl



7   Aliro Software

Chcete-li exportovat certifikát s vlastním podpisem, postupujte následujícím
způsobem:

1. Přihlaste se k serveru, kde je nainstalovánwebový server Aliro(IIS).

2. Klikněte na tlačítkoStart systémuWindows. Zadejte „InetMgr.exe“ a stiskněte
tlačítkoEnter. Otevře se Správce IIS. Dvakrát klikněte na ikonuCertifikáty
serveru.

3. Ve sloupci Vydáno pro vyhledejte certifikát s vlastním podpisem s názvem
počítače serveru. Klikněte pravým tlačítkem na tento certifikát.

4. Klikněte namožnost Exportovat v kontextové nabídce.

5. Procházejte a zajdete umístění, kammá být soubor certifikátu exportován.

6. ZadejteHeslo, abyste zabránili neoprávněným uživatelům v instalování tohoto
certifikátu. Klikněte na tlačítkoOK.

7. Certifikát s vlastním podpisem je nyní dostupný v umístění uvedeným v kroku 6.

Instalování certifikátu s vlastním podpisem do klientského počítače se
systémem Windows.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zkopírujte exportovaný certifikát s vlastním podpisem z umístění Exportu
certifikátu s vlastním podpisem do klientského počítače.

2. V klientském počítači dvakrát klikněte na certifikát s vlastním podpisem.

3. Postupujte podle pokynů průvodce.

4. Na výzvu vyberteUmístění pro uložení certifikátu (Aktuální uživatel nebo
Místní počítač) a vyberte možnost nelepší pro konfiguraci.

5. Na výzvu zadejteHeslo a ověřte, zda je správné, pak vyberte možnost Zahrnout
všechny rozšířené vlastnosti. Klikněte na tlačítkoDalší.

6. Vyberte umístění, kammá být certifikát s vlastním podpisem umístěn.

7. Vyberte možnost Uložit všechny certifikáty do následujícího úložiště.

8. KIikněte na tlačítko pro procházení a vyberteDůvěryhodné kořenové
certifikační autority.

9. Klikněte na tlačítkoDalší a pak naDokončit.

10. Měla by se zobrazit zpráva Import proběhl úspěšně.

Systém Aliro je nyní přístupný z místního prohlížeče.

Instalování certifikátu vydaného důvěryhodným vydavatelem

Získejte platný certifikát od známého poskytovatele certifikátů. Odebrání stávajícího
certifikátu s vlastním podpisem a instalování nového certifikátu:

1. Přihlaste se k serveru, kde je nainstalován webový server Aliro (IIS).

2. Klikněte na tlačítkoStart systémuWindows.

3. Zadejte „InetMgr.exe“ a stiskněte tlačítkoEnter.
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4. Otevře se správce IIS Manager. Vyhledejte ikonuCertifikáty serveru a dvakrát na
ni klikněte.

5. Ve sloupci Vydáno pro vyhledejte certifikát s vlastním podpisem s názvem
počítače serveru. Klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Odebrat.

6. Postupujte podle pokynů poskytovatele certifikátu a dokončete jeho instalaci.

Instalování certifikátu s vlastním podpisem do klientského počítače se
systémem Mac OS.

Chcete-li nainstalovat certifikát s vlastním podpisem do klientského počítače se
systémemMac OS, postupujte následujícím způsobem:

1. Zkopírujte exportovaný certifikát z umístění Exportu certifikátu s vlastním
podpisem jak bylo dříve popsáno pro klientský počítač.

2. V klientském počítači dvakrát klikněte na certifikát s vlastním podpisem.
Zobrazí se Nástroj pro přidání certifikátu.

3. Vyberte možnost Řetězec klíčů nejvhodnější pro danou konfiguraci (Přihlášení
neboSystém).

4. Klikněte na tlačítkoPřidat. Otevře se Nástroj pro přístup k řetězci klíčů.

5. ZadejteHeslo a odemkněte Nástroj pro přístup k řetězci klíčů.

6. ZadejteHeslo certifikátu. Klikněte naOK.

7. Klikněte na tlačítkoVždy důvěřovat.

8. Můžete opakovat postup ověření. ZadejteHeslo a pokračujte.

9. V okně Přístup k řetězci klíčů vyhledejte certifikát s vlastním podpisem
pojmenovaný názvem klientského počítače ve sloupci Název.

10. Dvakrát klikněte na certifikát s vlastním podpisem.

11. Rozbalte část Důvěryhodné. Vyhledejte možnost Secure Sockets Layer (SSL)
a nastavte povolení naVždy důvěřovat. Použijte změny.

12. Můžete opakovat postup ověření. ZadejteHeslo a pokračujte.

13. Procedura Importu certifikátu by měla být dokončena. Systém Aliro je nyní
přístupný z místního prohlížeče.

7.5 Upgrade softwaru

1. Klikněte na tlačítkoUpgrade. Zobrazí se souhrn upgradu s nainstalovanou verzí a
také novou verzí.

2. Klikněte na tlačítkoProcházet a vyberte Záložní umístění, pokud
upřednostňujete jinémísto, než umístění softwaru.

3. Klikněte na tlačítkoPokračovat a proveďte upgrade.

7.6 Odinstalování softwaru
Odinstalování Aliro System:

1. Zálohujte všechna data před odinstalováním systému, pokud byste je později
potřebovali.
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2. Otevřete nabídkuStart > Ovládací panely > Programy a funkce > Aliro.

3. Vyberte možnost Odinstalovat. Zobrazí se okno Aliro Souhrn odinstalace.

4. Zaškrtnětemožnost Odinstalovat databáze. Tím odstraníte data ze serveru
SQL.

5. Klikněte na tlačítkoPokračovat. V průběhu procesu se zobrazí okno odinstalace.
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8 Přístup k uživatelskému rozhraní
Systém řízení přístupu Aliro je přístupný ze serveru počítačů ve stejné síti jako je
server, nebo z počítače s připojením k Internetu.

1. Otevřete internetový prohlížeč.

2. Zadejte název hostitele systému řízení přístupu Aliro do pole adresy domény.

3. Zadejte podrobnosti pro uživatele a heslo. Výchozí uživatelské jméno a heslo pro
přihlášení jsou obojí „admin“.

4. Klikněte na tlačítkoPřihlásit.

Povšimněte si, že webový server Aliro musí být veřejně dostupný z Internetu, abyste
měli přístup k uživatelskému rozhraní z externí sítě.
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