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1  Om dokumentet

1 Om dokumentet
Dokumentet bygger på den dynamiska onlinehjälpen som visas i Aliro programvaraprogrammet. Vissa
informationstexter är relaterade till funktionen för onlinenavigering.

Observera att den elektroniska versionen av användarhandboken (PDF-format) även inkluderar länkar till relaterade
ämnen.

Andra relaterade dokument är:

Komponent Dokument Omfattar

Aliro
programvara Installationsmanual Beskriver installation av programvaran samt viktiga

koncept

Aliro
programvara Aliro Datablad Information om produktens funktioner och tekniska data

AP AP01P Installationsmanual Information om hurman installerar Access Point
hårdvaruenhet

AP AP01P AP datablad Tekniska data för AP

Kortläsare
ARxx-MF Illustrationsguide för läsare Illustrationsguide för montering av kortläsare

Kortläsare
ARxx-MF Installationsmanual för läsare Installationsmanual för montering och anslutning av

kortläsare, inklusive anslutning till system

Kortläsare
ARxx-MF Läsare datablad Tekniska data för kortläsare
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2  Översikt över Aliro

2 Översikt över Aliro
Välkommen till Aliro Passersystem – nästa generations innovativa passersystem –modern säkerhetskonst med
följande funktioner:

l Enkel och intuitiv "Point-and-Click-programvara" via webbläsarbaserad programvara
l Enklare hårdvara sommöjliggör IP i dörren
l Automatisk enhetsdetektering och flexibla hårdvarualternativ
l Smartphone-kompatibla tillämpningar sommedger fjärradministration och realtidsövervakning
l Konfigurationmed enskild licens, med flexibla alternativ för onlineuppdatering
l Stöd för flera språk, kan enkelt anpassas för alla användare
l Direktinteraktionmed kortinnehavare via läsaremedOLED-skärm
l Stöd för olika typer av dörrar
l Helt anpassningsbart passersystemmed fördefinierade konfigurationsalternativ.

2.1 Översikten
Översikten på startsidan i Aliro innehåller en allmän översikt över hela passersystemet.
Härifrån kan du nå enskilda Funktioner ellerGuider samt visa generella meddelanden om Systemstatus.

PASSAGE-funktioner ÖVERVAKNINGS-funktioner MALL-funktioner

Användare Händelselogg Kortmallar

Områden
Säkerhetskopiera/Återställa

Dörrmallar

Dörrar Systeminställningar Hårdvarumallar

Behörighetsgrupper Övervakning och kontroll Belysningsmallar för läsare

Behörighetsscheman Närvarokontroll

Anläggningsplaneraren

Roller

Hårdvara

Ljusramseffekter

Systemstatus
I Systemstatus finns detaljerademeddelanden om status för hårdvara, server och databas. Se "Systemstatus" på
sidan 13
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2  Översikt över Aliro

2.2 Arbetsytan i Aliro
Det finns flera flexibla verktyg som hjälper dig att använda arbetsytan i Aliro på ett effektiv sätt. Du hittar många av
dessa verktyg i verktygsfältet längst upp i huvudfönstret i Aliro. Du hittar mer information om dessa verktyg nedan.

2.2.1 Meddelanden
Med hjälp av funktionenMeddelanden kan du konfigurera Aliro-klienten så att du får en varning eller information om
händelser som inträffar i systemet. Nya användare ser fältet Meddelanden längst ner i användargränssnittet.

Obs! Demeddelanden som visas är specifika för användaren som för närvarande är inloggad i Aliro-systemet.

Konfigurera meddelanden

1. Klicka på länkenKonfigurera meddelanden längst ner i Aliros användargränssnitt.
2. Välj de händelser som du vill få ett meddelande om i trädstrukturen förHändelser i fönstret som visas.

Obs! Du kan expandera varje händelse för att visa och välja specifika händelser. Klicka till exempel på
expansionsknappenSystem för att visa och välja händelsenDet gick inte att slutföra arkivering och
rensning.

3. Klicka påSpara.

Fönstret Visa/Dölja meddelanden

Display Beskrivning Nödvändig åtgärd

Fönstret
Meddelanden Finns längst ner i användargränssnittet. Klicka på pilen för att expandera/dölja det

här fönstret.

Knappen
Meddelanden

Visas i det övre verktygsfältet i
användargränssnittet, när det finns minst ett oläst
meddelande i systemet.

Klicka för att expandera/dölja fönstret
Meddelanden. Knappen blir gul när
fönstret döljs.

Övervaka meddelanden
De olika kolumnerna som visas imeddelandefönstret ger detaljerad information om händelsen. Du kan även välja
att bekräfta meddelanden i takt med att de kommer. För mer information, se tabellen nedan.

Kolumner
och knappar Beskrivning

Kategori Visar typ av händelse.

Inträffad Visar datum och tid då händelsen inträffade.

Meddelande Visar information om den inträffade händelsen.

Användare Visar den användare som orsakade händelsen

Källa Visar varifrån händelsen genererades.

Bekräfta Gör det möjligt för dig att markera en eller flerameddelanderader och bekräfta
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2  Översikt över Aliro

Kolumner
och knappar Beskrivning

valda
meddelanden

dem.
I fönstret Meddelanden:

1. Markera enmeddelanderad eller klicka på Ctrl ochmarkera flera rader.
2. Klicka för att Bekräfta valda meddelanden.

Bekräfta alla
aktuella
meddelanden

Gör det möjligt för dig att bekräfta alla meddelanden som visas för tillfället. I
fönstretMeddelanden:

1. Klicka på Bekräfta alla aktuella meddelanden.

Ändra språk för meddelanden
1. Klicka påMeny i det övre verktygsfältet i användargränssnittet.
2. Välj Språk.
3. Markera önskat språk. Meddelanden visas nu på det valda språket, även användargränssnittet i Aliro ändras

för användaren.

2.2.2 Layout
Aliros arbetsyta kan anpassas efter dina önskemål. Normalt går det att visa funktionsfönster för flera funktioner
samtidigt.

Gå till Layout:
1. Klicka på Layout i det övre verktygsfältet i användargränssnittet.

Multivyer

Med det dynamiska verktygetMultivy kan du visa funktionsfönster för relaterade funktioner när du jobbar med att
konfigurera en viss funktion. Om du till exempel användermultivyn förAnvändare kan du samtidigt visa
funktionsfönster för användare, behörighetsgrupper, områden, dörrar och behörighetsscheman. Du kan välja
mellan följande alternativ förMultivy:

Multivy Beskrivning

Användare Visa funktionsfönster för Användare, Behörighetsgrupper, Områden,
Dörrar ochBehörighetsscheman samtidigt.

Områden Visa funktionsfönster förOmråden ochDörrar samtidigt.

Anläggningsplanerare Visa funktionsfönster förAnläggningsplanerare, Dörrar ochOmråden
samtidigt.

Status Visa funktionsfönster förÖvervakning och kontroll samt
Händelseloggar samtidigt.

8

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



2  Översikt över Aliro

Du kan dra och släppa olika funktionsfönster för att ändra placeringen i aktuell multivylayout.

Mallar multivyer

Välj ett alternativ frånmallarna för multivyer för att visa antingen ett eller flera funktionsfönster samtidigt. När mallen
visas på arbetsytan väljer du de funktioner du vill använda för varje funktionsfönster.

Mall
multivy Beskrivning

Visar ett enskilt funktionsfönster för en vald funktion. Om någon funktion inte har
markerats visas Översikt som standard.

Visar två separata, vertikala funktionsfönster.

Visar två separata, horisontella funktionsfönster.

Visar tre funktionsfönster totalt, ett vertikalt huvudfunktionsfönster och två horisontella
funktionsfönster bredvid.
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2  Översikt över Aliro

2.2.3 Meny
Menyn innehåller olika alternativ för att anpassa inställningar i Aliros användargränssnitt. Klicka på önskat alternativ
nedan för att visamer information.

Språk
Du kan ändra språket för hela Aliros användargränssnitt.

1. Gå tillMeny >Språk.
2. Välj önskat språk från listanmed alternativ.

Språket för användargränssnittet ändras till det valda språket.

Inställningar
Här finns möjlighet att ställa in visning av listor, aktivera önskade registreringsläsare eller aktivera automatisk
utloggning ur Aliro. I tabellen nedan beskrivs alla funktioner och konfigurationer.

1. Gå tillMeny >Inställningar.

Fält Beskrivning Konfiguration

Objekt per sida Den här inställningen anger antalet
objekt som visas i huvudlistan1 .
Ytterligare objekt kan visas med
hjälp av sidreglagen längst ner i
huvudlistan.

1. Ange ett värde i fältet Objekt per
sida.

2. Klicka påSpara.

Registreringsläsare Den här inställningen konfigurerar
registreringsläsaren så att den kan
aktiveras av och för den för
ögonblicket inloggade användaren.
Obs! En registreringsläsare kan
aktiveras av en användare och
sedan användas av denna
användare tills läsaren väljs och
aktiveras som föredragen läsare
av en annan användare som loggar
in efter den första.

Till exempel om en användare
använder en viss
registreringsläsare och samma
läsare senare väljs av en andra
användare.
Denne andra användare kan
aktivera läsaren för egen
användning. Under den här tiden
blir den otillgänglig för den första
användaren, såvida inte den första

1. Klicka på rullgardinsmenyn i
Registreringsläsar-fältet för att
visa alla systemets konfigurerade
registreringsläsare.

2. Välj en läsare och klicka på
Aktivera.

3. Klicka påSpara.

1Huvudlistan visas i det vänstra funktionsfönstret i huvudvyn/-fönstret för nästan alla funktioner i Aliro. Detta är
generellt en namnlista för enheter som dörrar, användare, hårdvara etc., beroende på vilken funktion som visas.
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2  Översikt över Aliro

användaren omaktiverar den.

Aktivera automatisk
utloggningstid

Markera den här kryssrutan för att
ställa in tidsgränsen (i minuter)
innan systemet loggar ut
automatiskt, om ingen åtgärd från
användaren (klickar eller skriver)
registreras i systemet.
Obs! Alla ändringar i systemet
som inte har sparats går förlorade
efter tidsperioden för automatisk
utloggning.

1. Markera kryssrutanAktivera
automatisk utloggningstid.

2. Ange tiden (i minuter) i fältet
Utloggningstid.

3. Klicka påSpara.

Spara loggar
Du kan spara systemets loggfiler som kan hjälpa supporttekniker vid felsökning. Konfigurationen nedan förklarar hur
du sparar en komprimerad loggfil.

1. Gå tillMeny > Spara loggar...
2. Klicka på Ladda ner i dialogrutan som visas.
3. Fortsätt att spara eller öppna den nedladdade zip-filen.

Om
Registrera produktlicens

Som användare av Aliro måste du registrera systemet med hjälp av en produktlicensfil.
Detta kan göras på två sätt:

1. Online-registrering av produktlicens (automatisk)
2. Manuell produktlicensregistrering offline

Online-registrering av produktlicens (automatisk)
1. I dialogrutanOm visas all information om produktlicensen.

Från Aliros övre verktygsfält finns det två sätt att öppna denna dialogruta:
1. Klicka på den röda länken (... dagar kvar av provperioden).
2. Klicka påMeny > Om.

2. Klicka på knappenRegistrera för att visa nästa dialogruta.
3. Klicka på knappenBegär licens.
4. Fyll i de obligatoriska fälten.
5. Klicka påRegistrera.

Om registreringen lyckades:
1. Klicka påRegistrera för att slutföra registreringen. Systemet registreras automatiskt påWeb

Service Registration Service, med en licensfil.
Om registreringenmisslyckas, kan du i stället försöka göra registreringenmanuellt, offline.

1. Följ instruktionerna förOffline-registrering av produktlicens nedan.

Manuell produktlicensregistrering offline
1. Se till att du har slutfört steg 1–5 i föregående avsnitt.
2. Klicka på länken Ladda ner registreringsfil. En registreringsfil skapas.
3. Klicka på Ladda ner.
4. Klicka påSpara för att spara en lokal kopia av registreringsfilen.
5. Klicka påAvbryt för att stänga dialogrutan.
6. Hämta den sparade registreringsfilen till en enhet med internetåtkomst. Öppna den URL för

registreringstjänsten som visades under länken Ladda ner registreringsfil i en webbläsare.
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2  Översikt över Aliro

7. Klicka påRegistrera en produktnyckel.
8. Bläddra efter och välj registreringsfilen (kallas även produktnyckelfil).
9. Klicka påOK.
10. Spara licensfilen som genereras och tamed den tillbaka till Aliro-klienten.
11. I dialogrutanOm klickar du påRegistrera.
12. Klicka påBläddra.
13. Bläddra och välj den sparade lokala kopian av licensfilen.
14. Klicka påÖppna. En dialogruta som bekräftar registreringen visas.

Obs! En registrerad licens kan inte ändras.

Visa aktuell produktlicens
1. Gå tillMeny > Om i verktygsfältet i Aliros huvudvy.

Information om din aktuella produktlicens finns i dialogrutan som visas.

Visa licensvillkor (EULA)
1. Gå tillMeny > Om i verktygsfältet i Aliros huvudvy.
2. Klicka på länkenAvsluta användarlicensavtal.
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2  Systemstatus

2 Systemstatus
I Systemstatus finns detaljerademeddelanden om status för hårdvara, server och databas.

Skriva ut systemrapport
EnSystemrapportmed en systemsammanfattning skapas. Du kan hämta den här rapporten för att spara eller visa
den.

1. Gå till sidan Översikt.
2. Klicka på länkenSkriv ut systemrapport bredvidSystemstatus.
3. Klicka på Ladda ner. Rapporten visas i ett nytt fönster.

Hårdvara

Status Beskrivning

Access points
online Visar antalet AP som är online.

Initiering av Access
Points pågår Visar antalet AP som för närvarande initieras.

Läsare online Visar antalet läsare som är online.

Läsarkonflikt

Visar antalet läsare som uppfyller ett av två kriterier:
1. Hör till en buss av en annan typ (till exempel en OSDP-läsare till enWiegand-

buss)
2. En läsare flyttas från en AP som är offline (och inte kan rapportera flytten) till en

annan AP som är online.

Server

Status Beskrivning

CPU-användning
Visar direkt CPU-användning på passersystemets server. En varning visas om
värdet förblir högre än 50 % i mer än 10 sekunder, eftersom detta kan indikera att
serverprocessorn är överbelastad.

Minnesanvändning
Visar direktminnesanvändning på passersystemets server. En varning visas om
värdet förblir över 90%, eftersom detta kan indikera att serverns minne är på väg att
ta slut.

Hårddiskanvändning
Visar direkt hårddiskanvändning på enheten där passersystemets server är
installerad. En varning visas om värdet förblir över 90 %, eftersom detta kan indikera
att serverns diskutrymme snart är fullt.

Aktiva webbklienter Visar antalet webbklienter som är inloggade för närvarande.

Aktiva webbklienter Visar antaletmobila klienter (Android/iPhone) som är inloggade för närvarande.

Administratörskonto
standard skyddat

Visas när standardadministratörskontot (skapas under installationen) inte har
ändrat lösenordet. Ändra admin-användarens lösenord för att ta bort varningen.

Databas
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2  Systemstatus

Status Beskrivning

Senaste
säkerhetskopieringen Visar tiden för senaste säkerhetskopiering av databas (om den utfördes).

Varaktighet för
senaste
säkerhetskopieringen

Visar hur lång tid den senaste säkerhetskopieringen av databas tog (om den
utfördes).

Nästa
säkerhetskopiering

Visar vilken tid nästa säkerhetskopiering av databasen är inplanerad. Om ingen
säkerhetskopiering har konfigurerats, visas en varningssymbol. Använd funktionen
Säkerhetskopiera/Återställa för att konfigurera en schemalagd säkerhetskopiering
och därmed ta bort denna varning.
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3  Funktioner

3 Funktioner
Aliro har omfattande funktioner för passerkontroll som delas upp i tre huvudgrupper: Passage, Övervakning och
Mallar.

Klicka på en funktion för att visa beskrivning och konfigurationsinformation.

PASSAGEfunktioner ÖVERVAKNINGSfunktioner MALLfunktioner

Användare Händelselogg Kortmallar

Areor Säkerhetskopiera/Återställa Dörrmallar

Dörrar Systeminställningar Hårdvarumallar

Behörighetsgrupper Övervakning och kontroll Belysningsmallar för läsare

Behörighetsscheman Närvarokontroll

Anläggningsplaneraren

Roller

Hårdvara

Ljusramseffekter

3.1 Behörighet
Med behörighetsfunktionerna kan du konfigurera de huvudparametrar som krävs för att bygga upp ditt
passersystem, till exempel hårdvara, dörrar, användare och behörighetsschema. Du hittar mer information om
specifika funktioner via länkarna nedan.

PASSAGE-funktioner

Användare

Områden

Dörrar

Behörighetsgrupper

Behörighetsscheman

Anläggningsplaneraren

Roller

Hårdvara

Ljusramseffekter
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3  Funktioner

3.1.1 Användare
En användare är en person som är registrerad i ditt passersystem. Användarnamåste tilldelas enRoll1, beroende
på deras funktion i Aliro-systemet.

Beskrivning av funktionsfönster och verktygsfält

Funktionsfönster och knappar Beskrivning

Huvudlista
Funktionsfönstret längst till vänster i denna vy, här visas en lista med
namn på sparade användare.

Huvudfunktionsfönster Olika användarfält visas i ett huvudfunktionsfönster.

Skapa Skapa en ny användare.

Radera Tar bort ett valt objekt.

Spara Sparar aktuell konfiguration.

Avbryt Ångrar ändringarna som gjorts sedan förra gången du sparade.

Filter Visa/dölj filterfönstret för att begränsa eller söka i listan över
användare.

Importera En guide för att importera användare från fil.

Återställ Återställ alla användare från antipassbackområdet

Relaterade ämnen
l Skapa en användare
l Tilldela kort eller koder
l Tilldela behörighet
l Skriv ut ett kort

3.1.1.1 Skapa en användare
1. Klicka på Översikt2 och därefter på Användare3. Vyn Användare visas.
2. Klicka på knappen Skapa4.
3. Statusfältet visas somGiltig som standard.

Status Beskrivning

Giltig Aktuellt datummellan start- och slutdatum (inkluderande) alternativt aktuellt datum efter

1Funktionsmässiga tilldelningar. Roller kan tilldelas olika användare av säkerhetssystemet som har olika behörighet
och ansvar.
2Klicka för att visa i Aliro
3Klicka för att visa i Aliro
4Klicka för att visa i Aliro
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3  Funktioner

Status Beskrivning

startdatum och tillsvidare är markerat, och användaren är inte markerad som inaktiv.

Förfallit Aktuellt datum efter slutdatum och användaren intemarkerad som inaktiv.

Väntar Aktuellt datum före startdatum och användaren intemarkerad som inaktiv.

Användaren
inaktiv

En användare kanmarkeras som inaktiv manuellt. Detta innebär att inget av användarens kort
kan användas för passage. Denna inställning har företräde framför alla andra.

4. Lägg till användarens Förnamn1 och Efternamn2
5. Välj en roll att tilldela användaren i listrutan Roll3.

För andra roller änKortinnehavare konfigurerar du följande extra fält:

Fält Beskrivning

Användarnam
n

Detta är det användarnamn som används vid manuell inloggning på Aliro-klienten.

Lösenord Detta är det lösenord som används vid manuell inloggning på Aliro-klienten.

Användarnam
n domän

Närman anger ett värde i det här fältet aktiveras automatisk inloggningmedWindows-
verifiering. Värdet bör ha följande format: domännamn\användarnamn

Dvs. plats340\Svensson Jenny, där site340 är domännamnet ochSvensson Jenny är
användarnamnet på den domän som ska använda Aliro inloggad i Windows med det kontot.
Din IT-administratör kan upplysa dig om ditt domänanvändarnamn.

l Om du vill logga in automatiskt i Aliro, går du till
https://your.webserver.name/accesswin istället för
https://your.webserver.name/access. Observera att funktionen för automatisk
inloggning endast fungerar i LAN-nätverk.

6. Klicka på Spara4

En ny användare skapas i systemet.

Tilldela kort eller koder till användare

Tilldela kort manuellt
1. Kontrollera att användarens namnfält är konfigurerade i vynAnvändare.
2. Klicka på knappen Lägg till5. En ny rad läggs till i tabellen bredvid.
3. Klicka på fältet Kortnummer på den nya raden.
4. Skriv in ett kortnummer.
5. Klicka på Spara6

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
3Klicka för att visa i Aliro
4Klicka för att visa i Aliro
5Klicka för att visa i Aliro
6Klicka för att visa i Aliro
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Observera att kryssrutan i kolumnen Inaktivt kan användas för att avaktivera ett visst kort manuellt. Om
Systeminställningarna är konfigurerade för att blockera en användare när en hård antipassback-överträdelse
inträffar, markeras den automatiskt av systemet.

Tilldela kort med hjälp av registreringsläsare
Den läsare som ska användas för att tilldela kort med registreringsläsaremåste vara konfigurerad till passageläget
för registrering. Du får mer information om du klickar här: Registreringsläsare

1. Kontrollera att användarens namn fält är konfigurerade i vynAnvändare.
2. Klicka på Lägg till1. En ny rad läggs till i tabellen bredvid.
3. Klicka på fältet Kortnummer på den nya raden.
4. Läs av kortet i registreringsläsaren för att fylla i fältet Kortnummer.
5. Klicka på Spara2

Tilldela koder till en användare
Det finns två olika slags koder: PIN och Personlig kod.

l PIN är en fyrsiffrig kod som används med ett kort i säkerhetsläget Kort och PIN.
l Personlig kod är en individuell kod som kan användas istället för ett kort när säkerhetsläget vid dörrarna är

Personlig kod ellerGruppkod. Standardlängden är fyra siffror, men kan ändras till fyra till åtta siffror i menyn
Systeminställningar. Observera att en kortare kod rensar fältet Personlig kod. Kodenmåste genereras igen
manuellt (för varje användare).

Återställningsknapparna tömmer fälten och knappenGenerera används för att skapa en ny Personlig kod.
KryssrutanPersonlig kod inaktiv kan användas för att avaktivera användning av personliga koder (för denna
användare) manuellt. Om Systeminställningarna är konfigurerade för att blockera en användare när en hård
antipassback-överträdelse inträffar, markeras den automatiskt av systemet.

Uppdatera användarens foto
Klicka på länken Uppdatera foto3. En ny dialogruta visas.

Ta ett nytt foto:
1. Välj om användaren ärMan ellerKvinna.
2. Klicka påStarta webbkamera. En livevideo av användaren visas.
3. Klicka på Ta foto. Fotot som tagits visas.
4. Klicka påOK.

Uppdatera aktuellt användarfoto:
1. Klicka på knappenVälj fil.... Ange platsen för det nya fotot i dialogrutanÖppna.
2. Klicka påOK.

Behörighet
Du kan tilldela behörighet till användare för behörighetsgrupper, områden och dörrar.

1. Klicka på knappenBehörighet.

Tilldela behörighet till Behörighetsgrupper:
1. Klicka på Lägg till på flikenBehörighetsgrupper.
2. Välj en behörighetsgrupp från dialogrutan som visas. Klicka påOK.
3. Klicka påSpara.

Tilldela behörighet till Områden:

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
3Klicka för att visa i Aliro
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1. I Områdesbehörighet klickar du på Lägg till.
2. Välj ett område från dialogrutan som visas. Klicka påOK.
3. Klicka påSpara.

Tilldela behörighet till dörrar:
1. I Dörrbehörighet klickar du på Lägg till.
2. Välj en dörr från dialogrutan som visas. Klicka påOK.
3. Klicka påSpara.

Detaljer och inställningar
Konfigurera fälten i detta avsnitt för att konfigurera användarens information och andra specifika inställningar. Se
fältbeskrivningarna nedan för detaljerad information.

Fält Beskrivning

Språk
Välj språk för användaren. Webbklientservern kommer att använda det valda språket när
användaren loggar in på systemet. Det valda språket används också i ARxxS-MF-läsarens
display när läsarens används av den aktuella användaren.

E-post Ange användarens e-postadress.

Mobiltelefon Ange användarens mobiltelefonnummer.

Anpassat fält
1, 2, 3 & 4

Dessa anpassade fält ställs in av operatören. Ställa in fälten:
1. Gå till sidan Översikt> listan Övervakning > Systeminställningar > Anpassade

fält.
2. Konfigurera de fyra anpassade fältenmed egna etiketter. Exempel: bilnummer,

passnummer.

Användaren
inaktiv Markera rutan för att ändra användarens status till Inaktiv.

Startdatum Välj ett datum för aktivering av statusen Giltig för användaren i systemet. Obs! Detta fält visas
inte om användarens roll ärSystemadministratör.

Tills vidare Markera den här kryssrutan för att ge användaren statusen Giltig på obestämd tid. Obs! Detta
fält visas inte om användarens roll ärSystemadministratör.

Slutdatum
Välj ett datum för att ange när statusen "Giltig" för användaren upphör. Användaren får statusen
Ogiltig från ochmed det valda datumet. Obs! Detta fält visas inte om användarens roll är
Systemadministratör.

Anpassad
upplåsning

När den här kryssrutan är markerad: När användaren läser av sitt kort i en läsare öppnas dörren
under Tidsgränsen för anpassad upplåsning, istället för normal Tidsgräns för låsning, i
syfte att underlätta passage.
Du hittar fältet Tidsgränsen för anpassad upplåsning på följande sätt:

1. Översikt > listan Passage > funktionen Dörrar > expansionsknappen
Dörrdetaljer.

Undantag
antipassback

När den här kryssrutan är markerad: Användaren exkluderas frånAntipassback-områden i
systemet.

Kortutskrift
Konfigurera fälten i det här avsnittet för att kunna skriva ut kort för användare. Se fältbeskrivningarna nedan för
detaljerad information.
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Fält Beskrivning

Listrutan Mall
för kortutskrift Välj en kortmall för utskrift.

Framsida Visar framsidan av vald kortmall.

Baksida Visar baksidan av vald kortmall.

Skriv ut kortet
...

Klicka för att visa fönstret Förhandsgranskning. I detta fönster visas kort som är
konfigurerade för denna användare samt en förhandsgranskning av varje.
Klicka påSkriv ut... för att skriva ut en kopia av det valda kortet.
Välj Avbryt för att avbryta utskriften.

Skriv ut kvitto
...

Via det här alternativet kan ett kvitto för utskrivna kort skrivas ut.
Klicka för att visa en förhandsgranskning av kvittoutskriften. Välj det kort som kräver ett
kvitto och klicka påSkriv ut.

3.1.1.2 Tilldela kort
En användare kan ha ett eller flera tilldelade kort.
Dessa kan registreras manuellt eller med en registreringsläsare.

Tilldela kort manuellt

1. Kontrollera att användarens namnfält har konfigurerats.
2. Klicka på knappen Lägg till. En ny rad läggs till i tabellen bredvid.
3. Klicka på fältet Kortnummer på den nya raden.
4. Skriv in ett kortnummer.
5. Klicka på knappenSpara.

Tilldela kort med hjälp av registreringsläsare

Den läsare som ska användas för att tilldela kort med registreringsläsaremåste vara konfigurerad till passageläget
för registrering. Se avsnittet om hårdvara.

1. Klicka påÖversikt > listan Funktioner > avsnittet Passage > Användare.
2. Klicka påAnvändare. Konfigurationssidan för Användare visas.
3. Välj befintlig användare i namnlistan till vänster eller klicka på knappenSkapa för att skapa en ny användare.

Konfigurationssidan för Användare visas.
4. Kontrollera att användarens namnfält har konfigurerats.
5. Klicka på knappen Lägg till. En ny rad läggs till i tabellen bredvid.
6. Klicka på fältet Kortnummer på den nya raden.
7. Läs av kortet i registreringsläsaren för att fylla i fältet Kortnummer.
8. Klicka på knappenSpara.
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3.1.2 Områden
Ett område är ett utrymmemedminst en dörr och en ingångsläsare som styr passage.

l II systemet finns ett område som kallas Global ut och utgörs av det oskyddade området utanför byggnaden.
Denna områdemåste konfigureras manuellt under installationen.

l Alla användare i systemet får automatiskt tillträdesbehörighet till området Global ut.
l Områden kan kopplas samman och har gemensamma dörrar.
l Ett eller fleraUnderordnade områden kan finnas inom ett Överordnat område1.
l När en användare får behörighet till ett område får den användaren behörighet för alla ingångsläsare i

området.
l Användarens behörighet måste ges separat för överordnade respektive underordnade områden.

Obs! Områden kan skapas endast i vyn Anläggningsplaneraren.
Vyn Område kan användas för att:

l Visa detaljinformation om befintliga områden
l Utföramanuella kommandon för befintliga områden

Funktionsfönsterbeskrivning

Funktionsfönster och knappar Beskrivning

Huvudlista
Funktionsfönstret längst till vänster i denna vy, här visas en lista med
namn på sparade områden.

Återställ Återställ alla användare från antipassbackområdet

Manuella kommandon Utfärdar manuella kommandon för valda områden.

Visa detaljinformation om befintliga områden:
1. Klicka för att markera området i huvudfunktionsfönstret.

Detaljinformationen visas i intilliggande funktionsfönster, se nedan.

Fält Beskrivning

Namn Områdets namn (så som konfigurerats i vyn Anläggningsplaneraren)

Beskrivning Beskrivning av området (så som konfigurerats i vynAnläggningsplaneraren)

Ingångsläsare Dörrar och läsare som konfigurerats till detta område (så som konfigurerats i vyn
Anläggningsplaneraren)

Konfigurera området Global ut
I systemet finns ett område som kallas Global ut och utgörs av det oskyddade området utanför byggnaden.
Ingångsläsare för området Global ut konfigureras automatiskt i vynAnläggningsplaneraren vid konfiguration av
området.

Relaterade ämnen

1Ett område som omger ett så kallat underordnat område. Det underordnade området är ett område inom den
överordnade. Se även Underordnade områden.
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l Skapa ett område

3.1.3 Dörrar
Med begreppet dörr avses i tillträdessystem en fysiskt kontrollerad enhet som kan tillåta eller neka passagemellan
områden.

För passerkontroll kan en dörr representeras av såväl standarddörrar som portar, grindar, barriärer etc. En dörr kan
skapas från vyn Hårdvara eller från vyn Dörr. Du hittar mer information i avsnitten nedan.

Relaterade ämnen
l Skapa dörrar från vyn Dörr
l Skapa dörrar från vyn Hårdvara
l Modifiera dörrkonfiguration
l Använda dörrmall

3.1.3.1 Skapa dörrar
1. Klicka på Översikt1 och därefter på Dörrmallar2. VynDörr visas.
2. Klicka på Skapa3 om du vill visa dörrens konfigurationsfält och -knappar.
3. Fortsätt för att konfigurera de visade sektionerna.

Information finns nedan.

Beskrivning av funktionsfönster och verktygsfält

Funktionsfönster och knappar Beskrivning

Huvudlista I det vänstra funktionsfönstret i denna vy visas en
huvudlista över namn på dörrar och AP.

Huvudfunktionsfönster Visar olika fält för konfiguration av dörr.

Skapa Skapar en ny dörr.

Radera Tar bort ett valt objekt.

Spara Sparar aktuell dörrkonfiguration.

Avbryt Ångrar ändringarna som gjorts sedan förra gången du
sparade

Manuella kommandon Utför manuella kommandon på vald dörr
Följande kommandon kan utföras:

l Bevilja passage – Öppnar dörren för
användaren. Detta motsvarar en giltig
kortavläsning.

l Öppna – Ändra aktuellt dörrläge till Öppen.
l Blockera – Ändra aktuellt dörrläge till Blockerad.
l Skydda – Ändra aktuellt dörrläge till Skyddad.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
3Klicka för att visa i Aliro
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Funktionsfönster och knappar Beskrivning

l Oskyddad – Ändra aktuellt dörrläge till
Oskyddad.

l Avbryt – Avbryter föregåendemanuella
kommando.

Följande parametrar gäller för demanuella
kommandonaÖppna, Blockera, Skydda och
Oskydda.

l Tills nästa schema ändras – Utfärdat manuellt
kommando förblir aktivt till nästa ändring av
Behörighetsschema

l Tills vidare:Utfärdat manuellt kommando förblir
aktivt tills det manuella kommandot Avbryt
utförs

l Varaktighet (i minuter):Varaktighet för det
manuella kommandot.

Modifiera MedModifiera öppnas en guidemed vars hjälp du kan
ändra en utvald dörr.

Identifikation

1. Klicka på expansionsknappen Identifikation1.
2. Konfigurera fälten i detta avsnitt och klicka sedan påSpara.

Fält Beskrivning

Namn Ange ett relevant namn för dörren

Beskrivning Beskrivande sammanfattning av dörren
med relevant information

Belysningsmall
för läsare

Visar denmall som är aktiv för dörren för
närvarande

Dörrmall

Markera en dörrmallmed fördefinierad
konfiguration, som kommer att tillämpas
på denmarkerade dörren.
Om dörrmall används för dörren, måste
dörrändringar göras med någon av
funktionerna Ändra dörr eller Dörrmall.

Skapa dörrmall Klicka för att skapa en ny dörrmall utifrån
nuvarande dörrkonfiguration.

Säkerhetsläge standard

1Klicka för att visa i Aliro
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Standardlägen för
dörr Beskrivning

Öppna Dörren är fysiskt vidöppen, via en dörröppnare.

Oskyddad Dörren är upplåst och kan öppnas.

Skyddad Dörren är låst och kan endast öppnas med ett giltigt kort.

Blockerad Dörren är låst och passage för användare är inaktiverad.

FältbeskrivningStandardläge läsare

Standardläge läsare och alternativ Beskrivning

Läsare Det logiska namnet på läsaren

Läge

Kort och PIN Dörren kan låsas uppmedKort
och PIN.

Kort Dörren kan endast öppnas med
Kort.

Personlig
kod

Dörrar kan låsas uppmed
Personlig kod. I detta läge
accepteras även Kort.

Gruppkod

Dörrar kan låsas uppmed en
Gruppkod. I detta läge
accepteras även kort eller
personlig kod.

Inaktiverad Läsaren är inaktiverad.

FältbeskrivningAndra standardlägen
Punkterna i denna tabell är både ingångar och utgångar som definieras i en logisk dörr, till exempel
öppningsknappar, dörrlås, dörrkontakter, motorlås etc.

Standardlägen och alternativ Beskrivning

Punkt Namn på ingångs-
/utgångspunkt

Läge
Aktiverat Punkten är aktiverad.

Inaktiverad Punkten är inaktiverad.

Säkerhetslägen
1. Klicka på expansionsknappenSäkerhetslägen.
2. Här kan du konfigurera tidsintervall för säkerhetslägen, för angivna dagar.
3. Markera ett Läge schemalagd dörr.
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Läge schemalagd
dörr Beskrivning

Öppna Dörren är fysiskt vidöppen, via en dörröppnare.

Oskyddad Dörren är upplåst och kan öppnas.

Skyddad Dörren är låst och kan endast öppnas med ett giltigt
kort.

Blockerad Dörren är låst och passage för användare är
inaktiverad.

4. KonfigureraSchemalagda läsarlägen ochSchemalagda övriga lägen, enligt anvisningarna i tabellen
nedan.

Beskrivning av fält förSchemalagda läsarlägen

Fält Beskrivning

Läsare Det logiska namnet på
läsaren

Läge

Kort och PIN Dörren kan låsas uppmed
Kort och PIN.

Kort Dörren kan endast öppnas
medKort.

Personlig kod
Dörrar kan låsas uppmed
Personlig kod. I detta läge
accepteras även Kort.

Gruppkod

Dörrar kan låsas uppmed en
Gruppkod. I detta läge
accepteras även kort eller
personlig kod.

Inaktiverad Läsaren är inaktiverad.

Beskrivning av fält förSchemalagda övriga lägen
Punkterna i denna tabell är både ingångar och utgångar som definieras i en logisk dörr, till exempel
öppningsknappar, dörrlås, dörrkontakter, motorlås etc.

Fält Beskrivning

Punkt Namn på ingångs-/utgångspunkt

Läge
Aktiverat Punkten är aktiverad.

Inaktiverad Punkten är inaktiverad.

Schemalagda undantag
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Fält Beskrivning

Namn Undantagets Namn.

Säkerhetslägen

Säkerhetslägen

Fält Beskrivning

Ingen ändring av
säkerhetsläge

Säkerhetsläget förblir enligt vad
som definieras av aktuell
standard och dörrschemat,
därför påverkar inget
schemalagt undantag
säkerhetsläget.

Undantagsläge standard

Säkerheten ökas automatiskt
under det schemalagda
undantagets dagar och
tidpunkter enligt tabellen nedan.

Anpassat säkerhetsläge

Dörr- eller läsarläget kan
definieras unikt för
undantagsperioders datum och
tid.

Undantagsläge standard används i följande situationer:
• Används först för dörren och
• Alla operatörsändringar görs och
• Alla automatiska ändringar görs, till exempel via tidsschema

I tabellen nedan beskrivs hurUndantagsläge standard är inställt i förhållande
till Dörrläge när ett schemalagt undantag används:

Aktuellt dörrläge Undantagsläge standard

Säkerhetsläge för dörr

Blockerad Blockerad

Skyddad Skyddad

Oskyddad Skyddad

Öppen Skyddad

Läsarläge

Kort och PIN Kort och PIN

Kort Kort

Personlig kod Kort
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Fält Beskrivning

Aktuellt dörrläge Undantagsläge standard

Gruppkod Kort

Inaktiverad Inaktiverad

Andra lägen (aktivera/avaktivera)

Öppningsknapp Ingen ändring

Dörrlås Ingen ändring

Dörrkontakt Ingen ändring

Lokala undantag

1. Klicka på expansionsknappen Lokala undantag.
2. Klicka för att lägga till för att lägga till en rad för lokala undantag.
3. Konfigurera fälten enligt behov. Du hittar mer information i fältbeskrivningen i slutet av detta avsnitt.
4. Du tar bort ett lokala undantag genom att markera det och klicka på Ta bort.
5. Klicka påSpara.

Fält Beskrivning

Startdatum Startdatum för undantagsperioden.

Slutdatum Slutdatum för undantagsperioden.

Starttid Starttid för undantagsperioden.

Sluttid Sluttid för undantagsperioden.

Obs! Lokala undantag är aktiva från ochmedStartdatum/starttid till ochmedSlutdatum/sluttid. Det innebär att
lokala undantag börjar gälla i början av angiven startminut och slutar gälla i slutet av angiven slutminut. Det innebär
att lokala undantagsperioder kan konfigureras att följa omedelbart efter varandra, utan att överlappning uppstår. Se
exempel nedan.
Startdatum Starttid Slutdatum Sluttid Kommentar
2014-06-25 11:00 2014-06-25 11:00 Undantagsperioden startar 11:00:00 och slutar 11:00:59
2014-06-25 11:01 2014-06-25 11:59 Undantagsperioden startar 11:01:00 och slutar 11:59:59

l Flera undantagsperioder kan definieras, men får inte överlappa varandra.
l För varje inställd undantagsperiod kan användaren definiera ett antal säkerhetslägen som ska tillämpas

under den aktuella perioden.

Detaljer

1. Klicka på expansionsknappenDetaljer.
2. Konfigurera fälten i detta avsnitt och klicka sedan påSpara.

Fält Beskrivning

Upplåsningstid (s) Ange tiden (i sekunder) som dörren
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Fält Beskrivning

ska hållas öppen innan den låses igen
efter giltig passage.

Öppningstid (s)

Denna tid (i sekunder) gäller utöver
Upplåsningstid (s), efter denna tid
ska dörren stängas. Aliro-klienten
flaggar därefter via händelseloggen
om att dörren hålls öppen för länge.

Dörrvarningstid (s)

Denna tid (i sekunder) gäller utöver
Upplåsningstid (s) ochÖppningstid
(s). Efter denna totala tid skickas ett
alarm om öppen dörr från
hårdvaruenheten och händelsen
rapporteras i händelseloggen.

Anpassad upplåsningstid (s)

Denna tid (i sekunder) liknar
Upplåsningstid (s), men är specifik
för användaremed särskilda behov av
anpassad upplåsning1.

Vänta på första giltiga passage
för upplåsning

När dörren konfigureras med detta
alternativ förblir den öppen inom
ramarna för behörighetsschemat,
efter den första giltiga
kortavläsningen.

Avaktivera manuella
kommandon

Detta alternativ gör det möjligt att
aktivera/inaktiveramanuella
kommandon för dörren.
Standardinställningen är avaktiverade
manuella kommandon.

Läsare

1. Klicka på expansionsknappen Läsare.
2. Klicka för att lägga till en ny läsare för denna dörr i tabellen. Om du vill ta bort en läsarrad klickar du på

knappenRadera.
3. Konfigurera fälten i detta avsnitt och klicka sedan påSpara.

Fält Beskrivning

Mappning av läsare
gentemot dörrmall

Markera önskad läsare.
Obs! I detta fält listas alla
tillgängliga läsare för den
markerade dörrmallen.

1Möjlighet att programmera enskilda kort så att de öppnar dörren samt låser upp den och håller den öppen längre, så
att användaren kan komma in på ett säkert sätt.
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Fält Beskrivning

Namn Namnet på läsaren som är
konfigurerad för denna rad.

Aktivera automatisk
dörröppnare

Konfigurerar läsaren för att
aktivera den automatiska
dörröppnaren.

Belysningsmall för läsare
Detta definierar ett specifikt
belysningsbeteende för
läsaren

Dörrkontakter

1. Klicka på expansionsknappenDörrkontakter.
2. Klicka för att lägga till en ny ingång för dörrkontakt i tabellen. Om du vill ta bort en ingång för dörrkontakt

klickar du på Ta bort.
3. Konfigurera fälten i detta avsnitt och klicka sedan påSpara.

Fält Beskrivning

Mappning av dörrkontakt
gentemot dörrmall

Markera önskad
dörrkontakt.
Obs! I detta fält listas alla
tillgängliga dörrkontakter
för denmarkerade
dörrmallen.

Namn Namn på dörrkontakt

Öppningsknappar

1. Klicka på expansionsknappenÖppningsknappar.
2. Klicka för att lägga till en ingång för öppningsknapp i tabellen. Om du vill ta bort en ingång för öppningsknapp

klickar du på Ta bort.
3. Konfigurera fälten i detta avsnitt och klicka sedan påSpara.

Fält Beskrivning

Mappning av
öppningsknapp gentemot
dörrmall

Markera önskad
öppningsknapp.

Obs! I detta fält listas alla
tillgängliga
öppningsknappar för den
markerade dörrmallen.

Namn Namnet på
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Fält Beskrivning

öppningsknappen

Aktivera dörröppnare

Konfigurerar knappen för att
aktivera dörröppnaren och
öppna dörren när
öppningsknappen trycks in.

Använd tidsgräns för
anpassad upplåsning

Denna tid (i sekunder) gör
att dörren öppnas under
Anpassad upplåsningstid
(s)1.

Upplåsning hög prioritet

Konfigurerar denna
öppningsknapp till ingången
som definierats för
funktionen Upplåsning hög
prioritet1.

Lås
I detta avsnitt konfigureras både dörrlås ochmotorlås.

Dörrlås
1. Klicka på expansionsknappen Lås.
2. Klicka för att lägga till en utgång för dörrlås i tabellen. Om du vill ta bort en utgång för dörrlås klickar du på Ta

bort.
3. Konfigurera fälten för dörrlås enligt behov. Du hittar mer information i fältbeskrivningen nedan.
4. Klicka påSpara.

FältbeskrivningDörrlås

Fält och alternativ Alternativ och beskrivning

Mappning av lås gentemot
dörrmall

Markera önskat dörrlås.

Obs! I detta fält listas alla tillgängliga dörrlås för denmarkerade dörrmallen.

Namn Namn på dörrlåset

Typ av dörrlås Alternativ och beskrivningar

1. Denna tid (i sekunder) liknar Upplåsningstid (s), men är specifik för användaremed särskilda behov av anpassad
upplåsning
1Den konfigurerade ingången definieras som öppningsknappmed automatisk dörröppnare och har en separat
öppningstid. Denna funktion konfigurerar ingången för nödöppning/-låsning utan hänsyn till tidsscheman, läsarlägen
etc.
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Fält och alternativ Alternativ och beskrivning

Lås vid öppning av
dörr

Efter öppning: Låses när dörren öppnas. En
fördröjning kan konfigureras för öppningen.

Lås vid stängning av
dörr

Efter öppning: Låses först när dörren stängs

Puls
Puls till relä för öppning. Det externa låset
aktiveras automatiskt utan inblandning av AP.

Tid låsning efter öppen (ms)
För Lås vid öppning av dörr är detta fördröjningen innan dörren låses efter att
ha varit öppen.
FörPuls är detta pulstiden.

Motorlås
1. Klicka på expansionsknappen Lås.
2. Klicka för att lägga till en rad för motorlås i tabellen. Om du vill ta bort en rad klickar du på Ta bort.
3. Konfigurera fälten förmotorlås enligt behov. Du hittar mer information i fältbeskrivningen nedan.
4. Klicka påSpara.

FältbeskrivningMotorlås

Fält Beskrivning

Mappning av motorlås gentemot
dörrmall

Markera önskatmotorlås.

Obs! I detta fält listas alla tillgängligamotorlås för denmarkerade
dörrmallen.

Namn Namn påmotorlåset

Dörröppnare

1. Klicka på expansionsknappenDörröppnare.
2. Konfigurera fälten enligt behov. Du hittar mer information i fältbeskrivningen nedan.
3. Klicka påSpara.

Fält Beskrivning

Konfigurera dörröppnare Markera den här kryssrutan om du vill konfigurera en dörröppnarenhet.

Namn Namn på dörröppnaren

Öppen

Alternativ och beskrivningar

Ingen Ingen åtgärd

Slå på
Slå på reläet eller utgången för att
öppna dörröppnaren.

Stäng av Slå av reläet eller utgången för att
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Fält Beskrivning

öppna dörröppnaren.

Puls
Pulsa reläet eller utgången (på och
sedan av) för att öppna dörröppnaren.

Inverterad puls
Pulsa reläet eller utgången inverterat
(av och sedan på) för att öppna
dörröppnaren.

Pulstid öppning (ms) FörPuls eller Inverterad puls är detta pulstiden.

Fördröjningstid öppning (ms) Tiden för upplåsning av dörröppnaren.

Stäng

Alternativ och beskrivningar

Ingen Ingen åtgärd

Slå på
Slå på reläet eller utgången för att låsa
dörröppnaren.

Stäng av
Slå av reläet eller utgången för att låsa
dörröppnaren.

Puls
Pulsa reläet eller utgången (på och
sedan av) för att låsa dörröppnaren.

Inverterad puls
Pulsa reläet eller utgången inverterat
(av och sedan på) för att låsa
dörröppnaren.

Pulstid stängning (ms) FörPuls eller Inverterad puls är detta pulstiden.

Fördröjningstid stängning (ms) Tid att förvänta för stängning av dörröppnaren.

Antipassback

1. Klicka på expansionsknappenAntipassback.
2. Konfigurera fälten i detta avsnitt enligt behov. Du hittar mer information i fältbeskrivningarna nedan.
3. Klicka påSpara.

32

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



3  Funktioner

Fält och alternativ Beskrivning

Typ av
antipassback

Inaktiverad Antipassbackregler tillämpas inte, men användarens plats spåras ändå.

Mjuk
antipassback

Passage tillåts trots antipassbackregler, endast en varning genereras när
reglerna har brutits.

Hård
antipassback

Passage nekas och alla användares kort ställs omedelbart in som inaktiva.
Varning genereras när antipassbackreglerna bryts. Det enda sättet att återställa
användarnas kort till statusenAktiv är att ändra statusen via Aliro-klienten.

Tidsstyrd
antipassback

Passage nekas enligt den tidsgräns som ställts in i fältet Passage nekad i.
Varning genereras när antipassbackreglerna bryts.

Passage nekad i Tidsperiod (anges i timmar ochminuter) då passage nekas.

Varaktighet

Varaktighet anger en tidsperiod efter vilken användare inne i området
automatiskt återställs från antipassbackregler. Den här funktionen fungerar med
bådemjuk och hård antipassback. Om varaktigheten ställs in på noll
inaktiveras funktionen.

Ingångsläsare Klicka för att lägga till och konfigurera en ingångsläsare för dörren. För att ta
bort läsaren för denna dörr klickar du på Ta bort.

Utgångsläsare Klicka för att lägga till och konfigurera en utgångsläsare för dörren. För att ta
bort läsaren för denna dörr klickar du på Ta bort.

Inbrott1

1. Klicka på Inbrott för att expandera avsnittet.
2. Markera kryssrutanKonfigurera inbrottslarmsystemet för att aktivera fälten i detta avsnitt.
3. Konfigurera tidsintervall för larmtillkoppling, för angivna dagar.
4. Klicka för att lägga till ett nytt Larmtillkopplingsundantag.
5. Konfigurera fälten enligt anvisningarna i tabellen nedan.
6. För att ta bort ett Larmtillkopplingsundantag, markera det och klicka på Ta bort.

Fält Beskrivning

Startdatum Startdatum för undantagsperioden.

Slutdatum Slutdatum för undantagsperioden.

Starttid Starttid för undantagsperioden.

Sluttid Sluttid för undantagsperioden.

Obs! Larmtillkopplingsundantag är aktiva från ochmedStartdatum/starttid till ochmedSlutdatum/sluttid. Det
innebär att larmtillkopplingsundantag börjar gälla vid början av angiven startminut och slutar gälla vid slutet av
angiven slutminut. Det innebär att undantagsperioder för larmtillkoppling kan konfigureras att följa omedelbart efter
varandra, utan att överlappning uppstår. Se exempel nedan.
Startdatum Starttid Slutdatum Sluttid Kommentar
2014-06-25 11:00 2014-06-25 11:00 Undantagsperioden startar 11:00:00 och slutar 11:01:00

1Det logiska begrepp som omfattar åtgärder som används för att styra ett inbrottslarmsystem.
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2014-06-25 11:01 2014-06-25 11:59 Undantagsperioden startar 11:01:00 och slutar 12:00:00
l Flera undantagsperioder kan definieras, men får inte överlappa varandra.
l För varje inställd undantagsperiod kan användaren definiera ett antal säkerhetslägen som ska tillämpas

under den aktuella perioden.
7. Konfigurera fälten för Inbrott enligt behov. Du hittar mer information i fältbeskrivningen för inbrott nedan.
8. Klicka för att Spara ändringarna.

Fält Beskrivning

Läge vid undantag inbrottslarm Markera Aktivera eller Inaktivera händelse för valt undantag.

Undantag för automatisk
fördröjning av omaktivering (m)

Samma beskrivning som Automatisk fördröjning av omaktivering (m),
men avser valt undantag.

Automatisk fördröjning av
omaktivering (m)

När en användare inaktiverar inbrottslarmsystemet under en tid som
specificeras av ett behörighetsschema för automatisk aktivering sker ett
automatiskt återaktiveringsförsök av systemet efter denna fördröjning.

Fördröjning före manuell
aktivering (s)

Manuell fördröjning före aktivering tillämpas när aktiveringen görs av
användaren via en läsare eller aktiveringsknapp eller genom fjärrstyrning.

OBS! Systemet väntar under tiden för fördröjning före aktivering innan
begärd aktivering utförs. Under tiden för fördröjning före aktivering får
användarna en förvarning. Användaren kan avbryta aktiveringenmed hjälp
av ett giltigt kort eller genom att trycka på öppningsknappen.

Automatisk fördröjning före
aktivering (s)

Automatisk fördröjning före aktivering tillämpas när aktiveringen sker genom
ett behörighetsschema.

OBS! Systemet väntar under tiden för fördröjning före aktivering innan
begärd aktivering utförs. Under tiden för fördröjning före aktivering får
användarna en förvarning. Användaren kan avbryta aktiveringenmed hjälp
av ett giltigt kort eller genom att trycka på öppningsknappen.

Kryssrutan Lås upp om
inaktivering misslyckas

Om inaktiveringmisslyckas, t.ex. om återkoppling av larmstatus fortfarande
är aktivt efter timeout, anger denna inställning om dörren ska öppnas eller
om den ska förbli låst för att förhindra att användaren går in i ett skyddat
område och orsakar ett inbrottslarm. Markerad: Dörren öppnas även om
området fortfarande är skyddat. I detta fall styrs inte larmet av
inställningarna i Aliro. Kontakta din externa larmleverantör för information om
larmet.

Kryssrutan Vänta på första
giltiga passage för avaktivering

Dörren förblir låst och aktiverad fram till en giltig passage, även om dörr-
/läsarläget är inställt på upplåsning tidigare.

Aktiveringsknapp Namn på ingångspunkt som kan användas för att starta aktiveringen. (tillval)

Återkoppling larmstatus
Namn på ingång som används för att känna av statusen aktiverat/inaktiverat
för externt inbrottslarmsystem. Om ett inbrottslarmsystem är konfigurerat
för dörren är ASF-ingången (Återkoppling larmstatus) obligatorisk.

Timeout (autoavstängning)
Under aktiveringssekvensen används aktiveringsutgången för att styra
externa inbrottslarmsystem för aktivering eller inaktivering av område.
Därefter används ASF-ingången för att känna av förändringar av
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Fält Beskrivning

intrångsstatusen inom den angivna tidsgränsen för att avgöra om försöket
att aktivera/inaktiveramisslyckades eller lyckades. Tiden anges i
millisekunder (eftersom vissa externa system kan reagera påmindre än 1
sekund).

Varaktighet röd LED

Om varaktigheten för röd LED ställs in på 0 förblir den röda LED-lampan
tänd när ASF-ingången indikerar aktivering. Om varaktigheten för röd LED
ställs in på 1–99 sekunder lyser LED-lampan under den angivna tiden och
släcks sedan när ASF-ingången indikerar aktivering.

Aktiveringsutgång

Namn på utgångspunkt som används för att styra externa
inbrottslarmsystem för aktivering eller inaktivering av område. Om ett
inbrottslarmsystem är konfigurerat för dörren är aktiveringsutgången
obligatorisk.

Aktiveringsåtgärd

Ingen Ingen åtgärd

Slå på Slår på Aktiveringsutgång för aktivering av externt inbrottslarmsystem.

Stäng av Stänger av Aktiveringsutgång för aktivering av externt inbrottslarmsystem.

Puls Pulsar Aktiveringsutgång (på och sedan av) för aktivering av externt
inbrottslarmsystem.

Inverterad
puls

Pulsar Aktiveringsutgång inverterat (av och sedan på) för aktivering av
externt inbrottslarmsystem.

Pulstid aktivering (ms) Konfigurerad pulstid för att slå på eller stänga av aktiveringsåtgärd. Detta är
endast tillämpligt när aktiveringsåtgärden är Puls eller Inverterad puls.

Avaktiveringsåtgärd

Ingen Ingen åtgärd

Slå på Slår på Aktiveringsutgång för inaktivering av externt inbrottslarmsystem.

Stäng av Stänger av Aktiveringsutgång för inaktivering av externt
inbrottslarmsystem.

Puls Pulsar Aktiveringsutgång (på och sedan av) för inaktivering av externt
inbrottslarmsystem.

Inverterad
puls

Pulsar Aktiveringsutgång inverterat (av och sedan på) för inaktivering av
externt inbrottslarmsystem.

Pulstid avaktivering (ms)
Konfigurerad pulstid för att slå på eller stänga av inaktiveringsåtgärd. Detta
är endast tillämpligt när inaktiveringsåtgärden är Puls eller Inverterad
puls.

3.1.3.2 Ändra dörrkonfiguration
Det finns två sätt att ändra dörrkonfigurationen:

l VynDörrar
l GuidenModifiera

Begränsningar för ändring
Möjligheterna att ändra en dörrkonfiguration varierar beroende på om den aktuella dörren är kopplad till en
hårdvarumall och/eller en dörrmall. I matrisen nedan beskrivs hur dörren påverkas av kopplingar till hårdvara
och dörrmall och hur detta påverkar möjligheterna att ändra dörrkonfigurationen.
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Kopplad till
hårdvara

Kopplad
till
Dörrmall

Möjligt att lägga till/ändra/ta bort dörrfunktioner

Från vyn
Dörr

Med guiden
Modifiera

Med
vyn Dörrmall

Dörrscenario
1

û
û ü ü û

Dörrscenario
2

ü û ü* ü û

Dörrscenario
3

ü ü û** ü ü

* I detta scenario går det inte att lägga till eller ta bort poster relaterade till dörren i vynDörr, eftersom knapparna
Lägg till och Ta bort inte är tillgängliga. Använd i stället guidenModifiera för att lägga till eller ta bort olika
dörrfunktioner.
** I detta scenario går det inte att ändra alla dörrinställningar i vynDörr. Endast fältenNamn ochDörrmall samt
Skapa dörrmall kommer att vara tillgängliga.

Om guiden Modifiera dörr
Denna guide gör det möjligt att göra ändringarna nedan i denmarkerade dörren.

l Bryt länk till hårdvara – Här kan du koppla bort dörren från den fysiska AP den är konfigurerad för, utan att
dörrens konfigurerade användarbehörigheter förloras. Du kan senare länka dörren till en ny AP.

l Ändra hårdvara – Här kan du ändra hårdvarumappningen eller välja ny hårdvara och ändra dess
punktmappning.

l Ändra dörrkonfiguration – Här kan du lägga till/ändra/ta bort dörrfunktioner.
Du kan t.ex. lägga till nya öppningsknappar eller dörrkontakter.

Ta bort dörrar
1. Gå till Översikt >  Dörrar.
2. Markera den dörr som ska tas bort i huvudlistan.
3. Klicka på Radera.

Obs! Systemet kommer inte att automatiskt bryta bort några länkade funktioner från denna dörr. Alla dörrens
kopplingar, t.ex. Anläggningsritning, Användarbehörigheter ochBehörighetsgrupper, måste tas bort manuellt
innan dörren kan tas bort ur systemet.

3.1.4 Behörighetsgrupper
Behörighetsgrupper är ett sätt att ange behörighet för dörrar och/eller områden som kan användas för många
användare. Med hjälp av behörighetsgrupper kan du uppdatera behörigheten för flera användare i ett enda steg.

3.1.4.1 Skapa Behörighetsgrupper
1. Klicka på Översikt1 och därefter på Behörighetsgrupper2. VynBehörighetsgrupper visas.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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Beskrivning av funktionsfönster och verktygsfält

Funktionsfönster och
knappar Beskrivning

Huvudlista
I det vänstra funktionsfönstret i vyn visas en huvudlista
över namn på alla konfigurerade behörighetsgrupper.

Huvudfunktionsfönster Visar olika fält för konfiguration av behörighetsgrupper.

Skapa Skapar en ny behörighetsgrupp.

Radera Tar bort ett valt objekt.

Spara Sparar aktuell konfiguration.

Avbryt Ångrar ändringarna som gjorts sedan förra gången du
sparade.

Konfigurera en Behörighetsgrupp
1. Klicka på Skapa1. Fälten för konfiguration av behörighetsgrupp visas.
2. Skriv in ett namn2 för behörighetsgruppen. "Utanför kontorstid" kan till exempel definiera behörighet till

områden i en byggnad efter normal kontorstid, "Anställda" kan definiera behörighet till gemensamma
utrymmen i en byggnad under kontorstid.

3. Ange tider förOmrådesbehörighet och/eller Dörrbehörighet:
l För behörighet tillOmråden:

1. I Områdesbehörighet klickar du på Lägg till3
2. Välj ett Område från dialogrutan som visas. Klicka påOK.
3. Välj ett Behörighetsschema att associeramed det valda området.

l För behörighet till dörrar:
1. I Dörrbehörighet klickar du på Lägg till4.
2. Välj en dörr från dialogrutan som visas. Klicka påOK
3. Välj ett Behörighetsschema att associeramed den valda dörren.
4. Klicka på Spara5

4. Klicka påSpara.

Konfigurera gruppkod
AllaBehörighetsgrupper kan ha en gruppkod aktiverad eller avaktiverad. Standardkoden är fyrsiffrig, men antalet
siffror i koden (4–8) anges i Systeminställningar och kan ändras. Tänk på följande när du ändrar kodlängden:

l När du ökar antalet siffror läggs nollor till i början och
l när duminskar det genereras koderna om

Observera att samma kodlängd även gäller personliga koder. Koden genereras alltid av systemet och anges inte
manuellt. OBS! Om säkerhetsläget för en dörr är inställt påGruppkod fungerar alla kort eller taggar även för
användarna i Behörighetsgruppen.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
3Klicka för att visa i Aliro
4Klicka för att visa i Aliro
5Klicka för att visa i Aliro
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Fält Beskrivning

Använd
gruppkod

Markera om koden ska aktiveras för Behörighetsgrupp. Säkerhetsläget förDörrmåste anges
för att Gruppkod ska varamöjligt.

Kod Faktisk Gruppkod som genereras av systemet. Klicka påGenerera ny om du vill skapa en ny
eller ersätta den gamla.

Användaråtgärder vid dörren
1. Ange korrekta siffror.
2. Tryck på bocktangenten✓ inom fem sekunder.
3. Dörren låses upp.
l Om användaren trycker på knappen✗ eller bocktangenten inte trycks ned inom fem sekunder, avvisas

koden och läsaren återgår till normalläget.
l Användaren har tre försök på sig att ange rätt siffror. Därefter blockeras läsaren och ett meddelande visas.

Om en giltig kod därefter anges två gånger, låser systemet upp dörren och läsaren återgår till normalläget.

3.1.5 Behörighetsscheman
Behörighetsscheman är en uppsättning tidsintervaller som används för att ange när passage beviljas. De är ofta
kopplade till olika dagar i en kalender och olika tidsintervall under en dag.

3.1.5.1 Skapa ett Behörighetsschema
1. Klicka på Översikt1 och därefter på Behörighetsscheman2. VynBehörighetsscheman visas.

Beskrivning av funktionsfönster och verktygsfält

Funktionsfönster och
knappar Beskrivning

Huvudlista
I det vänstra funktionsfönstret i vyn visas en huvudlista över
namn på alla konfigurerade Behörighetsscheman.

Huvudfunktionsfönster
Huvudområdemed olika fält för konfiguration av
Behörighetsscheman

Skapa Skapar nytt behörighetsschema.

Radera Tar bort ett valt objekt.

Spara Sparar aktuell konfiguration.

Avbryt Ångrar ändringarna som gjorts sedan förra gången du
sparade.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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1. Klicka på Skapa1. Fälten för konfiguration av Behörighetsschema visas.
2. Skriv in ett Namn2 för behörighetsschemat.

I ämnena nedan finns instruktioner för olika konfigurationer av behörighetsschema. Expandera ett ämne för att visa
instruktioner för det.

Skapa tidsperiod för behörighetsschema
1. Ange dag/dagar då ett behörighetsschema krävs.
2. Klicka på och dra tidslinjen för aktuella dagar för att markera tiden i grönt. Den valda tiden visas i fältet Vald

tidsperiod.
3. Klicka på Spara3

Skapa ett behörighetsschema för hela dagen
1. Markera kryssrutanHela dagen för dagen då behörighet behövs. Tidslinjen för den valda dagen blir grön.
2. Klicka på Spara4

Ändra tidsperiod
1. Ange den tidsperiod som ska ändras.
2. Dra i ändarna på den grönamarkeringen för att öka eller minska tidsperioden.
3. Klicka på Spara5

Ta bort en tidsperiod
1. Klicka på och välj tidsperioden.
2. Klicka på Ta bort.

Kopiera tidsperiod mellan dagar
1. Markera en tidsperiod för en viss dag.
2. Klicka påKopiera för samma dag.
3. Klicka påKlistra in för de dagar som behöver den aktuella tidsperioden. Den ursprungliga tidsperioden

kopieras.
4. Klicka på Spara6

Konfigurera startdatum för Behörighetsschema
1. Klicka på expansionsknappen förAvancerat.
2. Ange datum då behörighetsschemat ska börja och upprepas från i fältet Startdatum.
3. Om du inte vill konfigurera ett slutdatum för behörighetsschemat markerar du Tills vidare.

Konfigurera slutdatum för Behörighetsschema
1. Klicka på expansionsknappen förAvancerat.
2. Kontrollera ett startdatum har ställts in.
3. Avmarkera kryssrutan Tills vidare så att fältet Slutdatum visas.
4. Ange datum då behörighetsschemat ska sluta i fältet Slutdatum.
5. Klicka på Spara7 om du vill spara all konfiguration.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
3Klicka för att visa i Aliro
4Klicka för att visa i Aliro
5Klicka för att visa i Aliro
6Klicka för att visa i Aliro
7Klicka för att visa i Aliro
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3.1.6 Anläggningsplanerare
Första steget i att skapa enAnläggningsritning är att göra en grafisk presentation av områden på din anläggning
tillsammans med befintliga dörrar. Aliros vy för anläggningsplanerare innehåller grafiska verktyg för detta.

3.1.6.1 Skapa anläggningsritningar
1. Klicka på Översikt1 och därefter på Anläggningsplaneraren2. VynAnläggningsplaneraren visas.
2. Klicka på Skapa.
3. Ange ett Namn för anläggningsritningen.
4. Använd kommandona som beskrivs nedan för att skapa och/eller lägga till områden och dörrar.
5. Klicka påSpara.

Alternativt kan du växla till multivy i Anläggningsplaneraren (i Layouter) för att visa dörrar och areor.

Beskrivning av funktionsfönster och verktygsfält

Funktionsfönster och
knappar Alternativ Beskrivning

Ritbord
Centralt område visas, där
ritverktyg kan användas.

Egenskapsfunktionsfönster

Det högra funktionsfönstret
som visas när man tillämpar
eller klickar på ett objekt på
ritbordet. Här visas relaterade
egenskaper för det valda
objektet.

Huvudlista

Funktionsfönstret längst till
vänster i denna vy, här visas
en lista med namn på sparade
anläggningsritningar.

Skapa Visar vyn för en ny
anläggningsritning.

Radera

Tar bort denmarkerade
anläggningsritningen.
Obs! Knappen Radera i
enskilda funktionsfönster i
Dörr-/områdesegenskaper
tar bort markerade objekt från
den aktuella
anläggningsritningen.

Spara Sparar aktuell konfiguration.

Avbryt Ångrar ändringarna som gjorts

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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Funktionsfönster och
knappar Alternativ Beskrivning

sedan förra gången du
sparade.

Namn
Namnet på
anläggningsritningen

Ställ in bakgrund

Bläddra

En bildfil från en plats i
nätverket kan ställas in som
bakgrundsbild för
anläggningsritningen

Ingen

Ingen bakgrundsbild ställs in
för anläggningsritningen.
Välj ritningsformat (dvs.
storleken för det vita
”ritbordet” på skärmen) och
klicka påOK.

Skrivskyddad

Markera den här kryssrutan
om du vill inaktivera all
redigering av design eller
egenskaper på befintlig
anläggningsritning.

Flytta/Välj

Klicka och dra och släpp
valfritt objekt på ritbordet.
Objekt på ritbordet kan
markeras, flyttas och
storleksförändras.

Polygonområde
Kan användas för att rita och
definiera ett polygonformat
område.

Rektangulärt område
Kan användas för att rita och
definiera ett rektangulärt
område

Dörr
Kan användas för att placera
en dörr som redan finns i
systemet till ett område.

Skjutregeln Zooma in/ut ritbordsvyn.

Centrerad vy
Återställer ritbordsvyn till
centrerad vy så att hela bordet
visas.

Områden

Skapa en rektangulärt område:
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1. Klicka på Rektangulärt område.
2. Klicka på och dra ett område på ritbordet. Området kommer att vara skuggat i blått.
3. I funktionsfönstret Områdesegenskaper anger du områdets namn och beskrivning.
4. Lägg sedan till dörrar till området.

Läs mer om att lägga till dörrar i en anläggningsritning.
5. Klicka påSpara.

Det läggs till i områdesvyns huvudfunktionsfönster.

Skapa ett polygonområde
1. Klicka på Polygonområde.
2. Klicka ochmarkera de olika gränserna för polygonområde på ritbordet. Området kommer att vara skuggat i

blått.
3. I funktionsfönstret Områdesegenskaper anger du områdets namn och beskrivning.
4. Lägg sedan till dörrar till området.

Läs mer om att lägga till dörrar i en anläggningsritning.
5. Klicka påSpara.

Det läggs till i områdesvyns huvudfunktionsfönster.

Storleksändra områden:
1. Klicka på Flytta/Välj.

2. Klicka på något av områdets hörn och dra det medmarkören för att storleksändra.
3. Klicka påSpara.

Lägga till punkter och hörn i områden:
1. Klicka på Flytta/Välj.

2. Ctrl-klicka på önskat läge på kanten av ett område. En ny punkt visas på den valda positionen.
3. Du ändrar områdets form genom att lägga till punkter och ändra storlek på området. Du kan ta bort alla

punkter via knappen Delete på tangentbordet.

Ta bort punkter och hörn från områden
1. Klicka på Flytta/Välj.

2. Markera den punkt eller det hörn som ska tas bort.
3. Klicka på Radera i funktionsfönstret Områdesegenskaper.

Punkten eller hörnet tas bort från området.

Ta bort områden från en anläggningsritning
1. Klicka på Flytta/Välj.

2. Markera önskat område i anläggningsritningen.
3. Klicka på Radera i funktionsfönstret Områdesegenskaper.

Området tas bort från anläggningsritningen och från områdesvyn.

Dörrar

Lägga till dörrar till områden
Du kan bara lägga till befintliga dörrar till områden. Detta kan göras i anläggningsplanerarvyn eller i
anläggningsplanerarens multivy.

42

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



3  Funktioner

Lägga till dörrar i anläggningsplanerarvyn Lägga till dörrar i anläggningsplanerarens
multivy

1. Klicka på Placera befintlig dörr

och dramarkören över den
områdesgräns där dörren ska
placeras. Fönstret "Tillgängliga
dörrar" visas.

2. Markera en befintlig dörr i den lista
som visas. Klicka påOK.

3. Gå till funktionsfönstret
Dörregenskaper i
anläggningsplanerarvyn. Markera ett
lämpligt område i den intilliggande
listrutan för varje ingångsläsare.

4. Klicka på Spara.

1. Gå till Aliros övre verktygsfält och
därifrån vidare till Layouter >
Anläggningsplaneraren multivy.

2. Klicka på och dra en befintlig dörr från
huvudpanelen i vyn Dörr till en
områdesgräns på
anläggningsritningen.

3. Gå till funktionsfönstret
Dörregenskaper i
anläggningsplanerarvyn. Markera ett
lämpligt område i den intilliggande
listrutan för varje ingångsläsare.

4. Klicka på Spara.

Obs!
l Det går inte att redigeraDörrnamn ochBeskrivning i Anläggningsplanerarvyn.
l En dörr kan användas förmaximalt två områden:

o En dörr kan utgöra passagemellan ett område och området Global ut
eller

o utgöra en passagemellantvå områden.
l Ett sparat område kan användas i endast 1 anläggningsritning.

Ta bort dörrar från anläggningsritningen:
1. Klicka på Flytta/Välj.

2. Markera önskad dörr i anläggningsritningen.
3. Klicka på Radera i funktionsfönstret Dörregenskaper.
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3.1.7 Roller
Roller är en uppsättning behörigheter som beviljar eller nekar användaren passage till delar av Aliro-systemet. De
kan tilldelas olika användare av säkerhetssystemet som har olika behörighet och ansvar.

Systembehörighete
r Detaljer Systemadministratö

r

Anläggning
s-
administratö
r

Anläggning
s-
operatör

Basic
Kortinnehavar
e

Inloggning till
webbklient Inloggning via webbsida värd ü ü ü

Visa och använda

Funktionen Översikt ü ü ü

Funktionen Användare ü ü ü

Funktionen Händelselogg ü ü ü

Funktionen Meddelanden ü ü ü

Funktionen Systeminställningar ü ü û

Funktionen Områden ü ü û

Funktionen Hårdvarumall ü û û

Funktionen
Behörighetsscheman ü ü û

Funktionen
Behörighetsscheman ü ü û

Funktionen
Säkerhetskopiering/återställnin
g

ü ü û

Funktionen Hårdvara ü û û

Funktionen Dörrar ü ü û

Funktionen Kortmallar ü ü û

Funktionen Roller ü ü û

Funktionen
Anläggningsplaneraren ü ü û

Behörighet

Anläggningsoperatör
Möjlighet att skapa nya och
redigera eller ta bort befintliga
användaremed rollen
Anläggningsoperatör tilldelad

ü ü ü

Anläggningsadministratör
Möjlighet att skapa nya och
redigera eller ta bort befintliga
användaremed rollen
Anläggningsadministratör
tilldelad

ü ü û

Systemadministratörer ü û û
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Systembehörighete
r Detaljer Systemadministratö

r

Anläggning
s-
administratö
r

Anläggning
s-
operatör

Basic
Kortinnehavar
e

Möjlighet att skapa nya och
redigera eller ta bort befintliga
användaremed rollen
Systemadministratör tilldelad

Enkel kortinnehavare
Möjlighet att skapa nya och
redigera eller ta bort befintliga
användaremed rollen Enkel
kortinnehavare tilldelad

ü ü ü

3.1.7.1 Tilldela roll till en användare
1. Välj Översikt1 och därefter Användare2. VynAnvändare visas.
2. Klicka på Skapa3 för en ny användare eller välj en befintlig användare från huvudlistan4 till vänster.
3. Ange för- och efternamn.
4. Välj en roll att tilldela användaren i listrutanRoll. För andra roller änKortinnehavare konfigurerar du

ytterligare fält för användarnamn, lösenord och domänanvändarnamn.
5. Klicka på Spara5.

Den valda rollen tilldelas användaren.

3.1.8 Hårdvara
Access Point-hårdvaran (AP) är den grundläggande enheten i Aliro Passersystem. Dumåste först konfigurera
systemets AP-hårdvara innan det går att skapa dörrar eller utföra några andra operationer för passerkontroll. Du
hittar mer information om detta i avsnittet Konfigurera hårdvara.

Relaterade ämnen
l Konfigurera hårdvara
l Ändra hårdvarukonfiguration

3.1.8.1 Konfigurera hårdvara
1. Klicka på Översikt6 och därefter på Hårdvara7. VynHårdvara visas.

Beskrivning av funktionsfönster och verktygsfält

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
3Klicka för att visa i Aliro
4Klicka för att visa i Aliro
5Klicka för att visa i Aliro
6Klicka för att visa i Aliro
7Klicka för att visa i Aliro
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Funktionsfönster och knappar Beskrivning

Huvudlista I det vänstra funktionsfönstret i vyn visas en huvudlista med namn på
hårdvara och dörrar.

Huvudfunktionsfönster Visar olika fält för konfiguration av hårdvara i ett huvudfunktionsfönster.

Radera Tar bort ett valt objekt.

Spara Sparar aktuell hårdvarukonfiguration.

Avbryt Ångrar ändringarna som gjorts sedan förra gången du sparade.

Upptäck Upptäcker all tillgänglig hårdvara i nätverket.

Ladda upp inbyggd
programvara

Laddar upp en fil för inbyggd programvara från lokal enhet till vald hårdvara.

Skapa dörrar- Visar dörrvyn för att skapa nya dörrkonfigurationer.

Modifiera En guide för att ändra konfigurationen för vald hårdvara.

Upptäcker hårdvara
OBS: Om du har brandväggar installerade på din dator, måste du öppna UDP-trafik för portarna 51526
(inkommande) och 20000 (utgående).
När avsökningen är klar kan du återställa inställningen.

1. Klicka på knappen Upptäck1 i det övre verktygsfältet.

De upptäckta hårdvaruenheterna visas i huvudlistan i denna vy. Enheternas färg avgörs av dess status.

Färg
hårdvara

Status Beskrivning

Blå
(kursiv)

Upptäckt Hårdvara finns tillgänglig, men det finns ingen värdadress inställd i Aliro-värden för
anslutning till den här Hårdvaran.

Röd Offline Den upptäckta Hårdvaran är ansluten, men kommunicerar inte med Aliro-värden.

Svart Online Den upptäckta Hårdvaran är ansluten och kommunicerar med Aliro-värden.

Grå Okänd Hårdvaran har upptäckts, med dess status är tillfälligt okänd eftersom systemet försöker
återfinna AP-hårdvarans konfiguration.

Konfigurera upptäckt hårdvara till onlinestatus
1. Klicka på en upptäckt Hårdvara i huvudlistan, visas i blått. Fälten för parametrarnaNätverk ochVärd för

Hårdvaran visas i funktionsfönstret bredvid.

Välja flera:
– Tryck påShift och klicka för att välja fleraAP.
– Konfigurera fälten som visas. Se tabellen nedan.

1Klicka för att visa i Aliro
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– Klicka påUppdatera valda Access Points.
– Välj individuellaAP och ändra vid behov standardinställningar för Ingångar/Utgångar/Läsargränssnitt
innan dörren skapas.

2. Konfigurera enligt beskrivningen nedan.

Fältbeskrivningar

Fält Beskrivning

Namn Ändra namnet på hårdvaruenheten (vid behov).

Serienummer Detta är enhetens unika serienummer som används för kommunikationmellan Aliro
värdserver och hårdvaruenheten. Det här fältet fylls i automatiskt vid upptäckt.

Version av inbyggd
programvara

Version av inbyggd programvara för hårdvaruenheten. Det här fältet fylls i
automatiskt vid upptäckt.

Hårdvaruversion Enhetens hårdvaruversion . Det här fältet fylls i automatiskt vid upptäckt.

MAC-adress Hårdvaruenhetens MAC-adress. Det här fältet fylls i automatiskt vid upptäckt.

Värdadress Ange IP-adressen för Aliro-värden för att ansluta AP till Aliro.
Obs! Om det här fältet inte är korrekt konfigurerat, ändras AP-statusen inte till online.

Kryssrutan Använd
DHCP för att erhålla
adresser

Om den här kryssrutan inte är markerad, måste fälten nedan fyllas i.
Om den här kryssrutan är markerad, används DHCP-servern för att fylla i fälten
nedan automatiskt.

IP-adress Hårdvaruenhetens IP-adress.

Nätverks-gateway Detta är adressen till nätverkets gateway och är obligatorisk även om den inte
krävs för din nätverksanslutning.

Nätmask Nätmasken som används för åtkomst till hårdvaruenhetens fjärrnätverk

Förvald DNS-server IP-adressen för första önskade DNS-server

Alternativ DNS-server IP-adressen för andra önskade DNS-server

3. Klicka på Spara1 när du har konfigurerat fälten på denna sida.

Hårdvaruenheten blir svart i huvudlistan, detta indikerar att den nu är online. Fler konfigurationsalternativ blir
tillgängliga när hårdvaruenheten är online.

Konfigurera en hårdvaruenhet online
Du kan konfigurera avsnitten under följande expansionsknappar för hårdvaruenheten:

Identifikation
1. Klicka på expansionsknappen Identifikation2. Fältbeskrivningarna för detta avsnitt finns i nedanstående

tabell.
Fältbeskrivningar

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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Fält Beskrivning

Namn Som standard serienumret eller namnet på hårdvaruenheten

Serienummer Enhetens serienummer. Fylls i automatiskt. Kan inte ändras av användaren.

MAC-adress Enhetens MAC-adress. Fylls i automatiskt. Kan inte ändras av användaren.

Status Enhetens status. Fylls i automatiskt. Kan inte ändras av användaren.

Modell Enhetens modell. Fylls i automatiskt. Kan inte ändras av användaren.

Hårdvaruversion Enhetens hårdvaruversion Fylls i automatiskt. Kan inte ändras av användaren.

Version av
inbyggd
programvara

Version enhetens inbyggda programvara Fylls i automatiskt. Kan inte ändras av
användaren. Värdet i detta fält ändras vid hämtning av ny version av inbyggd programvara.

Mallegenskaper
Denna konfiguration gör det möjligt för dig att välja och använda en förkonfigurerad hårdvarumall för den här
enheten.

1. Klicka påVälj och tillämpa hårdvarumall....Klicka på Spara1.

Ladda ner inbyggd programvara
Denna konfiguration gör det möjligt för dig att hämta filer för inbyggd programvara för läsare och hårdvaruenheter. För
att göra det anger du först en fil som ska kopieras från en lokal klient till Aliro webbserver. Sedanmåste du hitta filen
för den inbyggda programvaran via Aliro och föra över den till hårdvaruenheten. De enkla steg som krävs för att göra
detta beskrivs nedan.

1. Klicka på expansionsknappen Ladda ner inbyggd programvara. Fältbeskrivningarna för detta avsnitt finns
i tabellen nedan.

2. Klicka på Ladda upp inbyggd programvara2 i det övre verktygsfältet på sidan. Välj den fil för inbyggd
programvara som ska hämtas till webbservern.

3. Klicka på listrutan i detta avsnitt och välj samma fil för inbyggd programvara från listan som visas.
4. Klicka på Ladda ner.... En dialogrutamed hämtningsförloppet i procent visas tills det är klart.

Fältbeskrivningar

Fält Beskrivning

Ladda ner fil Välj från de versioner av inbyggd programvara som visas.

Knappen Ladda ner Laddar ner den valda versionen av inbyggd programvara från webbservern till vald
hårdvaruenhet.

Namn Namn på fil för inbyggd programvara

Typ Passagefil: Filen avser en AP-enhet. Fullständig fil inkluderar OS och program.
Läsarfil: Den valda filen för inbyggd programvara avser en läsarenhet.
Läsarfil DB
Fullständig fil

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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Fält Beskrivning

Version Versionsnumret för filen för den inbyggda programvaran

Ladda ner
programvara till alla
läsare

Markera det här fältet för att ladda ner vald inbyggd programvara till alla läsare som
är anslutna till denna hårdvaruenhet. Det här alternativet visas bara när en fil för inbyggd
programvara för läsare har markerats.

Ladda ner inbyggd
programvara till
enskilda läsare

Markera det här fältet för att ladda ner vald inbyggd programvara till enskilda läsare.
Det här alternativet visas bara när en fil för inbyggd programvara för läsare har markerats.

Detaljer
1. Klicka på expansionsknappen Information1. Fältbeskrivningarna för detta avsnitt finns i nedanstående

tabell.
Fältbeskrivningar

Fält Beskrivning

Systemspråk Ställer in hårdvaruenhetens språk för systemmeddelanden (dvs.
meddelanden som inte är relaterade till användare eller kort).

Tidszon Ställer in tidszon för hårdvaruenheten.

Använd sommartid Markera den här kryssrutan om du vill konfigurera hårdvaruenheten
för att använda sommartid.

Sabotageläge Alternativ och beskrivningar

Automatisk återställning Ställer in hårdvaruenheten på automatisk återställning
efter att den har övergått till sabotageläge.

Inaktiverad Inaktiverad ställer in hårdvaruenheten påmanuell
återställning efter att den har övergått till sabotageläge

Kommunikationsinställningar
1. Klicka på expansionsknappen Kommunikationsinställningar2. Fältbeskrivningarna för detta avsnitt finns i

nedanstående tabell.
Fältbeskrivningar

Fält Beskrivning

Använd DHCP för att
erhålla adresser

Om den här kryssrutan inte är markerad, måste fälten nedan fyllas i.
Om den här kryssrutan är markerad, används DHCP-servern för att fylla i fälten
nedan automatiskt.

IP-adress Hårdvaruenhetens IP-adress

Nätverks-gateway Adressen till nätverks-gateway

Nätmask Nätmasken som används för åtkomst till hårdvaruenhetens fjärrnätverk

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro

49

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



3  Funktioner

Fält Beskrivning

Förvald DNS-server IP-adressen för första önskade DNS-server

Alternativ DNS-server IP-adressen för andra önskade DNS-server

Kommunikation
aktiverad

Markerad: Kommunikationen aktiverad mellan AP och Aliro-värd. Händelser från
AP kommuniceras till värden.

Är multi-drop Ett skrivskyddat fält som anger om vald AP harmulti-drop RS485-kommunikation
med andra AP.
Markerad: Denna AP betraktas som primär AP för värden för kommunikationmed
andra AP.

Upptäckbar Om den här kryssrutan är markerad visas hårdvaruenheten i den vänstra huvudlistan
i vyn Hårdvara när man klickar på Upptäck.

MAC-adress Hårdvaruenhetens MAC-adress. Det här fältet fylls i automatiskt vid upptäckt.

Värdadress Ange IP-adressen för Aliro-värden för att ansluta hårdvaran till Aliro

Användarnamn
webbserver

Användarnamn för inloggning i webbgränssnittet för AP.

Lösenord webbserver Lösenord för inloggning i webbgränssnittet för AP.

Läsargränssnitt 1 och 2
1. Klicka på expansionsknappen Läsargränssnitt 11 eller Läsargränssnitt 22. Fältbeskrivningarna för

båda dessa avsnitt finns i nedanstående tabell.

Fältbeskrivningar

Fält och
alternativ

Alternativ Beskrivning

Listrutan
Läsartyp

Wiegand AngerWiegand-protokollet för läsarens gränssnitt.

OSDP Anger OSDP-protokollet för läsarens gränssnitt.

Clock/Data Anger Clock/Data-protokollet för läsarens gränssnitt.

Namn Läsarens namn som det definieras i hårdvaruenheten. Rekommendationen
är att inte ändra namnet.

Kortformat Lista över tillgängliga kortformat som stöds av AP.

Passageläge Behörighet Läsaren utför passerfunktionerna i detta läge, som öppning av dörr, låsning
av dörr etc. Händelser som genereras av läsaren i det här läget visas i
händelseloggen.

Kortregistrering I detta läge utför denna läsare endast kortregistreringsfunktioner. Händelser
som genereras av läsaren i det här läget visas inte i händelseloggen.

1Klicka för att visa i Aliro
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Fält och
alternativ

Alternativ Beskrivning

Samlingspunkt Läsaren används som en samlingspunkt tillsammans med funktionen för
närvarorapport. Läsaren har endast stöd för samlingspunktsfunktioner i detta
läge, antipassback är inte tillgängligt.

Sabotageläge Inaktiverad Ställer in hårdvaruenheten på automatisk återställning efter att den har
övergått till sabotageläge.

Automatisk
återställning

Ställer in hårdvaruenheten påmanuell återställning efter att den har övergått
till sabotageläge.

Hårdvaru-ID Detta ID är specifikt för varje hårdvaruenhet. Detta fält fylls i automatiskt
och kan inte ändras.

Serienummer Hårdvaruenhetens serienummer. Detta fält fylls i automatiskt och kan inte
ändras.

Modell Hårdvaruenhetens modell.

Version av inbyggd
programvara

Anger den version av inbyggd programvara som har hämtats till den här
läsaren.

Ingångar
1. Klicka på expansionsknappen Ingångar1.

Fältbeskrivningarna för detta avsnitt finns i nedanstående tabell.
Fältbeskrivningar

Fält och alternativ Beskrivning

Namn Namnet på ingången, bör återspegla placering och funktion i systemet

Inverterad Inverterar insignalens logik.

1Klicka för att visa i Aliro
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Fält och alternativ Beskrivning

Aktiverad Ingången är aktiverad.

Funktion Alternativ och beskrivningar

Används inte Ingen konfigurerad funktion

Dörrkontakt Definierar ingången som sensor för dörrkontakt, övervakar dörrens
status (öppen/stängd).

Låskontakt Definierar ingången som sensor för låskontakt, övervakar att låsåtgärden
utförs.

Öppningsknapp Definierar ingången som öppningsknapp.

Återkoppling
larmstatus

Konfigurerar ingången att signaleraÅterkoppling larmstatus från en
inbrottslarmcentral, som anger om ett område är aktiverat eller inaktiverat.

Armbågskontakt Definierar ingången som öppningsknapp för anpassad upplåsningmed
armbågskontakt.

Upplåsning hög
prioritet

Om den här ingången har definieras som öppningsknappmed automatisk
dörröppnare och har en separat öppningstid: Upplåsning med hög
prioritet konfigurerar ingången för nödöppning/-låsning utan hänsyn till
behörighetsscheman, läsarlägen etc.

Sabotagedetektering Konfigurerar ingången för att upptäcka eventuellt sabotage av
hårdvaruenheten.

Aktiveringsknapp Definierar ingången som en aktiveringsknapp för aktivering av område.

Strömavbrott Konfigurerar ingången för att indikera strömavbrott. Händelseloggar
skapas när en sådan händelse genereras.

Aktivera meddelanden Om kryssrutan Aktivera meddelanden är markerad genererar ingången
en händelse när dess status ändras.

Utgångar
1. Klicka på expansionsknappen Utgångar1. Fältbeskrivningarna för detta avsnitt finns i nedanstående

tabell.
Fältbeskrivningar

Fält Alternativ och beskrivning

Namn Namnet på utgången, bör återspegla placering och funktion i systemet

Funktion Alternativ och beskrivning för listrutor
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Fält Alternativ och beskrivning

Förbikoppling larm Konfigurerar utgången för förbikoppling av aktiverat område.

Dörrlås Konfigurerar utgången för att låsa/låsa upp en dörr.

Dörröppnare Konfigurerar utgången för att öppna en dörr.

Meddelande om
händelse

Konfigurerar utgången till att lösas ut av den typ av
händelsemeddelande som valts.

Aktivera/avaktivera
inbrottsskydd

Konfigurerar utgången för att signalera aktivering/inaktivering
till inbrottslarmcentralen som returnerar status via funktionen
för återkoppling av larmstatus1.

Förvarning om
aktivering av
inbrottslarm

Detta är en utgång för ”föralarm” som är ansluten till en enhet
som varnar före aktivering av ett område.

Motorlås Definierar punkten som en kombinerad utgångs-/ingångsenhet
som signalerar när låsning har gjorts. Punkten är konfigurerad
som utgång för motorlås samt som ingång för låskontakt.

Används inte Ingen funktion har definierats för utgången.

Wiegand – summer Utgången är definierad för summerWiegand-läsare.

Wiegand – grön Utgången är definierad för grön LED Wiegand-läsare.

Wiegand – röd Utgången är definierad för röd LED Wiegand-läsare.

Wiegand – gul Utgången är definierad för gul LED Wiegand-läsare.

Meddelande om
händelse

Alternativ och beskrivning listruta

Odefinierad händelsetyp Ingen händelse indikeras av denna utgång.

Kortet har förfallit Anger att användarens kort har förfallit.

Ingen behörighet för dörr Anger att användaren inte har behörighet för dörren.

Kortet okänt Anger okänt kort.

Överträdelse av
tidsschema

Anger överträdelse av schema.

Överträdelse antipassback Anger överträdelse av antipassback.

Väntar på aktivering Anger väntande aktivering.

Kortet inaktivt Anger att kortet är inaktivt.

Giltig passage – tvång Anger att användaren är under tvång.

1Konfigurerar ingången att signalera aktivering/inaktivering till inbrottslarmcentralen.
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Fält Alternativ och beskrivning

Giltig passage med kort Anger giltig passagemed kort.

Giltig passage med kort
och PIN

Anger giltig passagemed kort och PIN.

Giltig passage med
öppningsknapp

Anger giltig passagemed kort och PIN.

Dörren forcerad Anger att dörren har forcerats.

Dörren hålld Anger att dörren hålls.

Dörren öppnades aldrig Anger att dörren aldrig har öppnats.

Dörren oskyddad med
manuellt kommando

Anger att dörren var oskyddad när det manuella
kommandot utfärdades.

Motorlåset gick inte att
låsa

Anger att motorlåset inte gick att låsa.

Motorlåset gick inte att
låsa upp

Anger att motorlåset inte gick att låsa upp.

Dörren upplåst
utgångsförfrågan PC

Anger att en öppningsbegäran skickas från datorn.

Dörren återställd av
operatör

Anger att dörren återställdes av en operatör.

Aktivering initierad av
behörighetsschema

Anger att aktiveringen inleddes av ett konfigurerat
behörighetsschema.

Aktivering bekräftad Anger att aktiveringen bekräftades.

Aktivering misslyckades Anger att aktiveringenmisslyckades.

Aktivering initierad från
inbrottslarmcentral

Anger att aktiveringen inleddes från
inbrottslarmcentral.

Avaktivering initierad från
inbrottslarmcentral

Anger att inaktivering inleddes.

Avaktivering bekräftad Anger att inaktiveringen bekräftades.

Avaktivering misslyckades Anger att inaktiveringmisslyckades.

Aktivering avbröts Anger att aktiveringen avbröts.

Förvarning larm Anger via en förvarning att ett område kommer att
aktiveras.

Sabotageskydd för lock på
AP

Anger sabotage av AP-lucka.
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Fält Alternativ och beskrivning

AP bortbrytningsskydd Anger sabotage av AP bortbrytningsskydd.

AP sabotageskydd Anger sabotage av AP.

Sabotageskydd läsare Anger sabotage av läsare.

Hårdvaru-ID Detta ID är specifikt för varje hårdvaruenhet. Detta fält fylls i automatiskt, kan inte
ändras av Aliro-användaren.

Underhåll
1. Klicka på expansionsknappen Underhåll1. Kommandobeskrivningarna för detta avsnitt finns i

nedanstående tabell.

Kommando Beskrivning

Initiera Detta initierar hårdvaruenheten.

Avbryt initiering Avbryter initieringen.

Begär beskrivning AP tvingas beskriva sig själv.

Aktivera ljudsignal Aktiverar hårdvarans ljudsignal i 10 sekunder.

Inaktivera ljudsignal Inaktiverar hårdvarans ljudsignal

Skapa en dörr från vyn Hårdvara
Denna åtgärd skapar en ny dörr och länkar den till vald AP. Obs! Du kan skapa flera dörrar för olika AP samtidigt
genom att välja flervalsalternativet. Tryck då påShift + klicka på önskadeAP i huvudlistan.

1. Klicka på Skapa dörrar2.
2. Ange dörrnamnet i dialogrutan som öppnas. Om du har konfigurerat dörrmallar, kan du även välja en

dörrmall. Det skapade dörren visas bredvid aktuell AP i huvudlistan.
När du är klar med konfigurationen klickar du på Spara3.

3.1.8.2 Modifiera hårdvarukonfiguration
Denna guide gör det möjligt att göra ändringarna nedan i denmarkerade hårdvaran.

l Byta hårdvara – Byta ut befintlig hårdvara.
l Bryt länk till dörr – Här kan du koppla bort hårdvaran från dörren, utan att dörrens konfigurerade

användarbehörigheter förloras. Du kan senare koppla hårdvaran till en annan dörr.
l Ändra dörrkonfiguration – Lägga till/ändra/ta bort dörrfunktion, till exempel lägga till nya öppningsknappar

eller dörrkontakter.
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3.1.9 Om Ljusramseffekter
Funktionen aktiverar ett anpassat färgschema för Ljusramen. Dessa kan användas i alla specifika
Belysningsmallar för läsare.

Relaterade ämnen
l Skapa ljusramseffekter
l OmBelysningsmallar för läsare
l Skapa belysningsmallar för läsare

3.1.10 Skapa ljusramseffekter
Funktionen aktiverar ett anpassat färgschema för Ljusramen som används i en specifik Belysningsmallar för
läsare.

1. Klicka på Översikt1 och sedan på Ljusramseffekter2. Vyn Ljusramseffekter visas.
2. Klicka på Skapa. En ny sida för Ljusram visas.

3. Ange ett Namn och enBeskrivning för ljusramseffekten.
4. Välj Färg 1 och Färg 2.
5. Välj Period på i sekunder. Alternativet Period på avgör hur många sekunder varje färg visas på ljusramen.
6. Välj Period av i sekunder. Alternativet Period av avgör hur många sekunder ljusramen är avstängd (tillval)

efter att varje färg har visats, innan den börjar ommed den första färgen igen. Ställ in på 0 för att ljusramen
inte ska slås av alls.

7. Klicka på Spara3.
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3.2 Övervakning
Övervakningsfunktionerna i Aliro gör det möjligt för dig att övervaka ditt system via detaljerad information om både
användare och händelser i systemet. Du kan även konfigurera vissa systemrelaterade inställningar. Om du vill ha
mer information, klickar du på en funktion nedan.

ÖVERVAKNINGS-funktioner

Händelselogg

Säkerhetskopiera/Återställa

Systeminställningar

Övervakning och kontroll

Närvarokontroll

3.2.1 Händelseloggar
En viktig del i Aliro är att det ger en översikt över vad som händer i systemet. Dessa sammanställs i
Händelseloggar. I Aliro är det möjligt att övervaka händelser i realtid och/eller söka efter händelser i en logg.
Inställningarna för bådametoder görs på liknande sätt genom att man börjar med att välja Live ellerRapport.

Navigera till funktionenHändelselogg:

1. Klicka på Översikt1 och därefter på Händelselogg2. I fönstret Livehändelselogg visas
händelselogglistor med hjälp av standardfält.

2. Lägga till eller ta bort fält i händelselogg: Högerklicka på fältet och gör dina val i fälten som beskrivs i
nedanstående tabell.

Fält i
händelselogg Beskrivning

Kategori Kategori för typ av händelse sommeddelandet i livehändelseloggen

Inträffad Datum och tid då händelsen inträffade

Meddelande En kort beskrivning av den inträffade händelsen

Användare Visar den användare som orsakade händelsen

Källa Visar vilken klient som händelsen genererades ifrån

Inspelad

Visar datum och tid för den rapporterade händelsen när den registreras i serverdatabasen.
Oftast motsvarar detta värde fältet Inträffad. När så inte är fallet, kan det tyda på att servern
har drabbats av en försening vid mottagning av information om den inträffade händelsen, eller
att AP befinner sig i en annan tidszon än servern.

Andra funktioner för livehändelseloggen nås via menyfältet i detta fönster, se information nedan.
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2Klicka för att visa i Aliro

57

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



3  Funktioner

Information om knappfunktion

Knapp Beskrivning

Filter Visar ett funktionsfönster till vänster där du kan välja läge för visning av händelseloggar. Du
kan även filtrera händelser efter text eller typ.

Paus
Återuppta

Klicka påPaus för att tillfälligt frysa visningen av nya händelser i fönstret för
livehändelseloggar. Knappen ändras till Återuppta när du klickat på den.
Klicka påÅteruppta för att fortsätta visningen av alla livehändelser som genererats sedan
pausen.
Observera att knappen är inaktiverad i visningsläget Rapport.

Rensa Rensar alla meddelanden från livehändelseloggen. Meddelandena sparas dock i databasen.
Observera att knappen är inaktiverad i visningsläget Rapport.

Exportera

CSV
Genererar en .CSV-filmed visade händelser.

Exportera

PDF
Genererar en .PDF-filmed visade händelser

3.2.1.1 Livehändelseloggar
Livehändelseloggar visar en realtidslista med inträffande händelser på skärmen. Listan kan anpassas utifrån olika
filterkriterier. Det är ävenmöjligt att exportera CSV- eller PDF-rapporter med visade livehändelseloggar.

3.2.1.2 Konfigurera livehändelseloggar
1. Klicka på Översikt1 och därefter på Händelselogg2. Vyn Livehändelseloggen visas. Listorna i

händelseloggen visas med standardfält.
2. Lägga till eller ta bort fält i livehändelseloggen: Högerklicka på fältet och gör dina val i fälten som beskrivs

nedan.

Filtrera Händelselogg
A. Filtrera efter händelsetext

1. Klicka på Filter för att öppna ett funktionsfönster till vänster.
2. Fem Filter för händelsetext visas nu: AP, Användare, Dörr, Område ochGenerellt. Alla dessa,

förutom det generella filtret, har en urvalsknapp som kan användas för att markera ett relevant objekt i
listan. Utöver urvalsknapparna kan även fritext användas för att filtrera händelser. Fler objekt i samma
ruta avgränsas med semikolon.

3. Filtret AP visar alltid alla händelser sommatchar något av sökobjekten utan effekt från de andra fyra
filtren.

4. FiltrenAnvändare, Dörr ochOmråde visar även alla matchande händelser för alla sökobjekt, såvida
inteAnvändare vid dörr/område är markerat. Om Användare vid dörr/områdemarkeras visas
endast de händelser sommatchar kombinationen av Användare ochDörr ellerAnvändare och
Område.
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5. Filtret Generellt kan användas för att visa händelser sommatchar den fullständiga kombinationen av
de valda villkoren via knappenOCH eller visa händelser sommatchar något av de valda villkoren via
knappenELLER.

B. Filtrera efter typ av händelse
1. Klicka på Filter för att öppna ett funktionsfönster till vänster.
2. ExpanderamenynHändelser under Filtrera händelsetyp.
3. Alla kategorier underHändelser är markerade som standard. Markera/avmarkera kategorier för att

anpassa filtret. I fönstret Livehändelselogg bredvid visas filtrerade resultat.
Markera händelseloggar i färg
Du kan använda särskilda färger för olika händelsetyper.
Därefter visas dessa händelser färgmarkerade i
händelseloggen som visas, så att det är lättare att
kategorisera dem visuellt.

1. Klicka på och expandera en specifik händelse, till
exempel System.

2. Markera en kryssruta för en specifik händelsetyp
för att välja den för visning i händelseloggen.

3. Klicka på cirkeln bredvid kryssrutan.
4. Välj en färg i listrutan som visas som ska

användas för den specifika händelsen. Se
skärmdumpen till vänster.

Viktig information om giltig passage – tvång
Tvång är en dold signal som en kortinnehavare kan
skicka vid en kortavläsning för att informera operatören
om att han/hon befinner sig i en nödsituation.

Krav för konfigurering av tvång:
l I funktionen Dörr:

Läsarenmåste vara inställd på läget för kort +
PIN.

l I funktionen Händelselogg:

Välj Giltig passage – tvång i Filtrera
händelsetyp och ställ in enmarkeringsfärg för
denna händelse.

Åtgärd kortinnehavare för att skicka en signal om
tvång
En kortinnehavare kan skicka en signal om tvång till en
operatör genom att ange sin tvångskod på läsaren. Den
unika tvångskoden är kortinnehavarens vanliga PIN-kod,
men den sista siffran har ökats med 1.
Exempel: Om kortinnehavarens kod är 2356, blir
tvångskoden 2357.
Obs! Om en kortinnehavares PIN-kod är 9999, blir
tvångskoden 9990, inte 10000.

Om systemet är korrekt konfigurerat för tvång bör
händelsen "Giltig passage – tvång" registreras i
systemets händelselogg för den aktuella kortinnehavaren
när en giltig tvångskod anges på läsaren.
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Skapa och exportera livehändelselogg
1. Klicka på Paus för att tillfälligt frysa visningen av nya händelser i listan för livehändelseloggen.
2. Kontrollera att listan som visas innehåller alla detaljer för livehändelseloggen.
3. Klicka på Exportera CSV för att skapa en rapport som exporteras och sparas som enCSV-fil.

Du kan även klicka på Exportera PDF för att skapa en rapport som exporteras och sparas som en PDF-

fil.
4. För att fortsätta att visameddelanden från livehändelseloggen klickar du på Återuppta.

3.2.1.3 Händelseloggrapporter
När valet av Rapport har gjorts är händelserna sökbara i databasenHändelselogg.

3.2.1.4 Konfigurera händelseloggrapporter
1. Klicka på Översikt1 och därefter på Händelselogg2. Vyn Livehändelselogg visas som standard.
2. Klicka på Filter för att öppna ett funktionsfönster till vänster.
3. Välj Rapport i avsnittet Visningsläge.
4. Ange startdatum och -tid samt slutdatum och -tid i fälten Från och Till För att ställa in datum-/tidsintervall för

hämtning av meddelanden från händelseloggen.
5. Klicka påKör.

De hämtademeddelandena från händelseloggen visas i fönstret bredvid till höger.

Obs! Upp till 5 000meddelanden kan visas på skärmen. Meddelandet Det finns fler händelseloggposter
som matchar filtreringskriterierna. Förfina sökningen för att reducera omfattningen. visas längst ner i
rapporten, om det valda datum- och tidsintervallet innehåller fler än 5 000meddelanden. Genom att begränsa
datum- och tidsintervallet och använda filter kan antalet meddelanden som inkluderas i rapporten reduceras.

Filtrera händelseloggrapporter

1. Fem Filter för händelsetext visas nu: AP, Användare, Dörr, Område ochGenerellt. Alla dessa, förutom
det generella filtret, har en urvalsknapp som kan användas för att markera ett relevant objekt i listan. Utöver
urvalsknapparna kan även fritext användas för att filtrera händelser. Fler objekt i samma ruta avgränsas med
semikolon.

2. Filtret AP visar alltid alla händelser sommatchar något av sökobjekten utan effekt från de andra fyra filtren.
3. FiltrenAnvändare, Dörr ochOmråde visar även alla matchande händelser för alla sökobjekt, såvida inte

Användare vid dörr/område är markerat. Om Användare vid dörr/områdemarkeras visas endast de
händelser sommatchar kombinationen av Användare ochDörr ellerAnvändare ochOmråde.

4. Filtret Generellt kan användas för att visa händelser sommatchar den fullständiga kombinationen av de
valda villkoren via knappenOCH eller visa händelser sommatchar något av de valda villkoren via knappen
ELLER.

1. ExpanderamenynHändelser under Filtrera händelsetyp.
2. Alla kategorier underHändelser är markerade som standard. Markera/avmarkera kategorier för att anpassa

filtret. I fönstret Händelseloggrapport bredvid visas filtrerade resultat.
1. Konfigurera fälten Från och Till i det vänstra funktionsfönstret. Klicka påKör.
2. Klicka påExportera CSV för att skapa en rapport som exporteras och sparas som enCSV-fil. Klicka på

Exportera PDF för att skapa en rapport för fönstret som visas som exporteras och sparas som en PDF-fil.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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3. För att fortsätta att visa livemeddelanden i händelseloggen klickar du påÅteruppta.

3.2.2 Säkerhetskopiera och återställa
Funktionen för säkerhetskopiering/återställning gör det möjligt för dig att hantera systemets databas.

Säkerhetskopiera databasen
Du kan säkerhetskopiera databasen om du vill spara en kopia av systemkonfigurationen och/eller händelseloggar.
Du rekommenderas att konfigurera systemet med schemalagd säkerhetskopiering av databasen och att
säkerhetskopian lagras i nätverket där detta är möjligt. Du hittar instruktioner om detta i Schemalagd
säkerhetskopiering nedan.

1. Klicka på Översikt1 och välj sedan Säkerhetskopiera/Återställa2. Vyn Säkerhetskopiera/Återställa
visas.

Konfigurera schemalagd säkerhetskopiering
1. Klicka påSchemalagd säkerhetskopiering.
2. MarkerAktivera.
3. Konfigurera de fält som visas, enligt anvisningarna nedan.

Fält Alternativ Beskrivning

Frekvens

Dagligen Schemalagd säkerhetskopiering sker 1 gång per dygn.

Veckovis Schemalagd säkerhetskopiering sker 1 gång per vecka. Veckodag anges i fältet Dag.

Månadsvis Schemalagd säkerhetskopiering sker 1 gång per månad. Datum anges i fältet Dag.

Dag

Söndag
till lördag
/
1-28

Om du väljer Veckovis eller Månadsvis, anger du vilken veckodag respektive vilket
datum säkerhetskopiering ska ske.

Tid - Ange exakt tid (hh:mm) när säkerhetskopiering ska ske.

Spara i -

Visar den plats (på servern) där säkerhetskopian av databasen sparas. Denna plats
måste vara åtkomlig från den server du använder för tillträdeskontroll. Om du vill spara
säkerhetskopian på en nätverksplats, t.ex. en UNC-sökväg, följer du dessa
instruktioner:

1. Skapa enmapp på en dator i nätverket där du vill spara säkerhetskopian.
2. Delamappen och ge behörighet att ändra innehållet.
3. Klicka på Redigera och sedan på Lägg till i mappens säkerhetsflik.
4. Klicka påObjekttyper ochmarkera Datorer, klicka påOK.
5. Skriv in datornamnet på din Aliro serverdator och klicka påOK.
6. MarkeraModifiera för att säkerställa att kontot har skrivbehörighet.

Datorkontot markeras med symbolen $.
7. Ange UNC-sökvägen som du skapade i fältet Spara i, till

exempel\\remotecomputer\backups

4. Klicka på Spara.

Manuell säkerhetskopiering:

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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1. Klicka påManuell säkerhetskopiering.
2. Välj något av alternativen i rullgardinsmenyn Inkludera. Mer information nedan.

Alternativ Beskrivning

Allt Alla händelselogg- och systemkonfigurationsdata
säkerhetskopieras.

Endast händelser Alla händelseloggar i databasen säkerhetskopieras.

Endast systemkonfiguration All systemkonfigurationsdata säkerhetskopieras.

3. Klicka på knappenSäkerhetskopiera nu.

Återställa databasen
En återställning av databasen gör att befintlig systeminformation skrivs över med en säkerhetskopia från en server.
Den här funktionen kan användas för att återställa en tidigare säkerhetskopierad databas till systemet.
Obs!Alla befintliga data raderas vid återställning.

1. Klicka påÅterställ.
2. Välj återställning från sparad säkerhetskopia eller från fil. Se anvisningarna nedan.

Alternativ Beskrivning

Från sparad
säkerhetskopia

Markera någon av de på servern sparade filerna. Filerna är sparade
på den plats som angavs i fältet Spara i i avsnittet Schemalagd
säkerhetskopiering.

Från fil Bläddra till ochmarkera den fil som ska återställas.

3. Klicka påÅterställ.

Obs! Du loggas ut från Aliro-klienten och förblir utloggad tills återställningen är fullbordad. Efter
återställningenmåste du logga in på klienten igen.

3.2.3 Övervakning och kontroll
FunktionenÖvervakning och kontroll gör det möjligt för dig att övervaka dörrar på din anläggning. Du kan även
kontrollera dem via särskilda dörr- och inbrottskommandon.
Använda Övervakning och kontroll

1. Klicka på Översikt1 och därefter på Övervakning och kontroll2. VynÖvervakning och kontroll visas.

Beskrivning av funktionsfönster och verktygsfält

Knappar och fält Beskrivning

Dörrnamn Visar namnet på dörren.

Dörrläge Visar konfigurerat dörrläge.

Dörrstatus Visar status för dörren.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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Knappar och fält Beskrivning

Läsarstatus Visar läsarstatus.

Dörrfel Visar dörrfel som rapporteras från dörr.

Återkoppling larmstatus Ger Återkoppling larmstatus, Se "Återkoppling larmstatus" på sidan 52

Dörrkommandon

1. Välj en dörr.
2. Klicka på Återkoppling larmstatus för att utföra valt dörr- eller

inbrottskommando.
Obs! Du kan skicka samma dörrkommando till flera dörrar, genom att
markera flera dörrar.

1. Om du vill markera flera dörrar, Shift-klickar du på flera dörrar i
kolumnen Dörrnamn.
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3.2.4 Systeminställningar

Med den här funktionen kan du visa och redigera systeminställningar för hela passersystemet.

Allmänna inställningar

Inställningens
namn Beskrivning

Systemspråk
Definierar fältet Språk för en ny användare under knappenDetaljer i vynAnvändare.
Definierar även fältet Systemspråk för en nyskapad AP, under knappenDetaljer i vyn
Hårdvara.

Avaktivera
kort och
personliga
koder

Den här kryssrutan används för att ange att en persons kort och personliga kod avaktiveras om
en hård antipassbacköverträdelse inträffar. Om du vill aktivera en användares kort eller
personliga kod går du till vyn Användare.

Inställningar för händelselogg

Inställningens namn Beskrivning

Aktivera nattlig
rensning

Den här kryssrutan är markerad som standard. Markerad: Varje natt (vid midnatt) töms
lagrade data i händelseloggen som är äldre än det angivna antalet dagar (enligt
definitionen i Dagar som händelseinformation sparas).

Spara rensade data till
disk

Den här kryssrutan är markerad som standard. När nattlig rensning är aktiverat gör
detta alternativ att data som raderas sparas på disk innan de tas bort från databasen.

Standard arkivsökväg Detta är sökvägen där tömda händelseloggar sparas, om det alternativet är aktiverat
(icke redigerbar).

Dagar som
händelseinformation
sparas

Definierar hur länge händelseloggar sparas i databasen, innan de töms. Om
inställningen är 90 dagar sparas händelseloggar i 90 dagar och raderas därefter och
sparas (eventuellt) på disk.

Dagar som
obekräftade
meddelandedata om
händelse sparas

Definierar hur länge obekräftade meddelanden sparas i systemet innan de töms.

OBS!Det finns en intern begränsning i systemet på 11 000 obekräftade händelser per
användare. Om antalet händelser överskrider den gränsen töms händelserna i
systemet oavsett datum.
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Hårdvaruinställningar

Inställningens
namn Beskrivning

Avsökningstid
enhet (ms)

Styr tiden som AP söker av händelser på servern i passersystemet. Ett högre värde innebär att
AP reagerar långsammare, men nätverkstrafiken och serverbelastningen reduceras. På samma
sätt innebär ett lägre värde att AP reagerar snabbare, menmed ökad nätverkstrafik och
serverbelastning. Du bör endast ändra detta värde på inrådan av en Vanderbilt tekniker.

Anpassade fältinställningar

Inställningens
namn Beskrivning

Anpassat fält N
etikett

Medger redigering av etikettext för de fyra anpassade fälten som visas på skärmen för
användardetaljer.

Inställning av längd för gruppkod/personlig kod

Inställningens
namn Beskrivning

Längd

Gör det möjligt att ställa in antalet siffror som ska användas i gruppkoden och den personliga
koden. Fyra till åtta siffror kan ställas in. De faktiska koderna genereras och
aktiveras/avaktiveras i menyn för behörighetsgrupp. Alla gruppkoder är lika långa. Observera
följande för längre/kortare koder:

l Längre kod –Om koden blir längre läggs nollor till i början på alla befintliga koder.

l Kortare kod –Om koden blir kortare genereras alla gruppkoder om och personliga koder
raderas. Dessamåste genereras manuellt för varje användare.

Ändra längd Klicka för att aktivera guiden för att ändra längden på koder.

Belysningsmallar för läsare
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Inställningens namn Beskrivning

Standardmall för system Detta visar denmall som används för närvarande i systemet.

Tillämpa en belysningsmall för läsare

1. Klicka på Verkställ mall för att starta guiden. Fönstret Välj den belysningsmall för läsare som du vill
verkställa öppnas.

2. Klicka på knappen till höger om fältet Standardmall för system. Fönstret Välj en belysningsmall för
läsare öppnas.

3. Mallarna visas i fönstret under rubrikenNamn. Välj mall och klicka påOK.

4. OBS!

l När du väljer alternativet Verkställ och upphäv på alla nivåer används den nyamallen på alla
områden, dörrar och läsare oavsett tidigare inställningar.

l Om alternativet Verkställ och upphäv på alla nivåer inte väljs, uppdateras endast de områden,
dörrar och läsare som använder tidigare standardinställning i systemet till den nyamallen.

l Det går alltid att använda standardinställningen genom att väljaStandardbelysningsmall.

5. Klicka påNästa och därefter påSlutför. Den nyamallen verkställs.

Schemaläggare för undantag

Alternativet Schemaläggare för undantag gör det möjligt att använda dagar som kräver ändrat säkerhetsläge, till
exempel helgdagar eller dagar då verksamheten stänger tidigare. En dörr kan till exempel programmeras enligt ett
speciellt läge under vissa tider. En ljusram kan programmeras för att tändas enligt undantag som då indikeras av
färgen.

Skapa en undantagsdag

1. Ge undantaget ett Namn som beskriver vilken Typ av undantag det rör sig om.

2. Ange enStarttid och enSluttid.

3. Välj en Färgför undantaget.

4. Klicka för att Spara undantagsdagen.
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Det nya namnet finns numed i listrutan Välj undantagstyp.

Lägga till en undantagsdag i kalendern

1. Välj dagen från Välj undantagstyp.

2. Klicka påDagen för att lägga till undantaget.

3. Klicka påSpara.

Det schemalagda undantaget används nu i hela systemet.

Ta bort en undantagsdag

1. Klicka på denDag i kalendern då du vill ta bort undantagsdag.

2. Klicka påSpara.

Undantagsdagen tas bort från kalendern och systemet.

Ändra en undantagsdag

1. Välj den nyaUndantagstypen i listrutan.
2. Klicka på denDag i kalendern som du vill tillämpa undantag för. Föregående undantagstyp försvinner när du

klickar första gången.
3. Klicka en gång till på sammaDag.

4. Klicka påSpara.

Undantagsdagen ändras till den nya undantagstypen.

Namn Beskrivning

Namn Namn på undantaget.

Typer Det finns åtta olika typer, endast en per dag kan tillämpas. Alla dagtyper har samma alternativ:
namn, starttid, sluttid och färg. Typerna anges i listrutan nedan.

Färg Klicka på pilen för att ställa in en Färg för typen av undantag. Färgen visas på den dag som
undantaget är kopplat till.

Starttid
Sluttid Starttid ochSluttid för undantaget. Observera att undantag inte sträcker sig över dagar.
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Namn Beskrivning

År
Klicka på pilarna om du vill visa aktuellt, föregående och kommande år. Undantag kan
schemaläggas för aktuellt datum och kommande år. Alla dagar som passeras är gråtonade och
undantagsdagar kan inte läggas till.

Månader Årets Månader visas till vänster.

Dag Välj Dag för undantaget genom att klicka på det. Dagenmarkeras med färgen enligt inställningen
i Undantagstyper.

3.2.5 Närvarokontroll
FunktionenNärvarokontroll används för att registrera närvaro och den senaste kända platsen för kortaktivitet för
kortinnehavare i specifika områden. Den huvudsakliga användningen för närvarokontrollen är att bekräfta om
kortinnehavare befinner sig utanför ett område vid evakuering. Detta kan sammanställas i en närvarorapport. En
samlingspunkt används för att utesluta kortinnehavare från rapporten, eftersom de raderas från närvarokontrollen
när kortet läses av vid samlingsläsaren.

Närvarorapport
En rapport som visar aktuell plats för kortinnehavare när rapporten kördes.

Skapa närvarorapporter
1. Välj hur närvarorapporten ska sorteras: Sortera efter efternamn eller områdesnamn.
2. Välj orientering, Liggande ellerStående.
3. Klicka påGenerera. Fönstret Systemsammanfattning som skapas bekräftar att rapporten har skapats.
4. Klicka på Ladda ner för att spara eller öppna rapporten.

Samlingspunkter
En samlingspunkt är ett definierat säkert områdemed en samlingsläsare. Här kan kortinnehavare samlas vid
evakuering. Samlingsläsaren bekräftar att kortinnehavare finns på denna plats efter avläsning av kortet. När en
närvarorapport skapas inkluderas inte dessa kortinnehavare i rapporten.

En läsare tilldelas som samlingsläsare viaHårdvara > Läsargränssnitt > Passageläge. De konfigurerade läsarna
visas i listanAccess Point ochSamlingsläsare.
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3.3 Mallar
Dessa funktioner harmallarmed fördefinierade värden för och konfiguration av hårdvara, dörrar och kort. Du kan
enkelt tillämpa någon av dessamallar för hårdvara, dörr eller kort och sedan anpassa dem efter behov. Om du vill ha
mer information, klickar du på en funktion nedan.

MALL-funktioner

Kortmallar

Dörrmallar

Hårdvarumallar

Belysningsmallar för läsare

3.3.1 Kortmallar
En kortmall är ett sätt att visuellt utforma information som trycks på kort, till exempel användarens namn, foto och
företagets logotyp.

l Datafält (t.ex. en användares namn) läggs till på kortmallen och fylls sedan i med aktuella data för varje
användare vid utskrift av kort.

l Vanlig text och bilder som är gemensamma för alla kort som ska skrivas ut kan läggas till i kortmallen, t.ex.
ett företagsnamn och logotyp.

3.3.1.1 Skapa Kortmallar
Skapa Kortmallar

1. Klicka på Översikt1 och därefter på Kortmallar2. Vyn för kortmallar visas.
2. Klicka på Skapa. En sida för design av ny kortmall visas.
3. Ange ett namn för kortmallen.
4. Dra fält från verktygslådan till vänster och släpp dem i designområdet mitt på sidan.

ReglagenStackcentral ochRutnät kan användas för att passa in fälten bättre. När du drar ett fält till en stackcentral
eller ett rutnät markeras det område där fältet kan släppas i blått.
Expandera ett ämne för att visa instruktioner.

Fältinformation om kontroller

Kontroll Fält Beskrivning

Text
Ange etikettext för
fält via denna
kontroll

Text Ange etikettexten för detta fält.

Teckenstorlek Ange teckenstorlek för den text som visas för det
här fältet på kortmallen.

Teckensnittsfamilj Ange teckensnittsfamilj för den text som visas för
det här fältet på kortmallen

Teckengrovlek Ange teckengrovlek för den text som visas för det
här fältet på kortmallen.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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Kontroll Fält Beskrivning

Textfärg Ange textfärg för den text som visas för det här
fältet på kortmallen.

Höjd Ange visningshöjd för det här fältet på kortmallen.

Bredd Ange visningsbredd för det här fältet på
kortmallen.

Bild Höjd Ange visningshöjd för det här fältet på kortmallen.

Bredd Ange visningsbredd för det här fältet på
kortmallen.

Välj bild ... Välj en bild som ska visas i det här fältet på
kortmallen.

Datum Datumformat Standardformatet för datum är dd/MM/åååå:
dd står för dag i månaden, från 01 till 31
MM står månaden, från 01 till 12
åååå står för årtal med fyra siffror
OBS: Alla andra datumformat som anges, utöver
standardformatet, visas som det skrivs in.

Teckenstorlek Ange teckenstorlek för den text som visas för det
här fältet på kortmallen

Teckensnittsfamilj Ange teckensnittsfamilj för den text som visas för
det här fältet på kortmallen.

Teckengrovlek Ange teckengrovlek för den text som visas för det
här fältet på kortmallen.

Textfärg Ange textfärg för den text som visas för det här
fältet på kortmallen.

Höjd Ange visningshöjd för det här fältet på kortmallen.

Bredd Ange visningsbredd för det här fältet på
kortmallen.

Stackcentral Stackorientering Vertikal: Dra in ett fält i stackcentralen om du vill
fästa den. som vertikalt staplad.

Horisontell: Dra in ett fält i stackcentralen om du
vill fästa den som horisontellt staplad.

Rutnät
Fälten i detta rutnät
visas när minst ett
rutnät placeras
inom ett överordnad
rutnät

Autoanpassning
av radhöjd för
rutnät

Automatisk anpassning av höjden på rutnätsraden

Autoanpassning
av radbredd för
rutnät

Automatisk anpassning av bredden på rutnätsraden

Vågrät justering Vänster Flytta ett markerat rutnät horisontellt till
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Kontroll Fält Beskrivning

vänster inom dess cell i det överordnade
rutnätet

Mitten
Flytta ett markerat rutnät horisontellt till
mitten inom dess cell i det överordnade
rutnätet

Höger
Flytta ett markerat rutnät horisontellt till
höger inom dess cell i det överordnade
rutnätet

Sträcka
Ändra storleken på ett markerat rutnät
horisontellt inom dess cell i det
överordnade rutnätet

Lodrät justering Upptill
Flytta ett markerat rutnät vertikalt uppåt
inom dess cell i det överordnade rutnätet

Mitten
Flytta ett markerat rutnät vertikalt till
mitten inom dess cell i det överordnade
rutnätet

Nedtill
Flytta ett markerat rutnät vertikalt nedåt
inom dess cell i det överordnade rutnätet

Sträcka
Ändra storleken på ett markerat rutnät
vertikalt inom dess cell i det överordnade
rutnätet

Marginal Utöka det här fältet för att ange värden för vänster,
höger, övre och nedremarginaler i rutnätet.

Användarfält
Följande fält kan dras och släppas på framsidan eller baksidan av en kortmall. När en kortmall har valts för utskrift
av en användares kort visas användarinformationen i formatet enligt nedan.

Fält Typ av
fält

Beskrivning

Förnamn Textfält Visar användarens Förnamn på kortet, enligt vad som registrerats i systemet.

Efternamn Textfält Visar användarens Efternamn på kortet, enligt vad som registrerats i systemet.

E-post Textfält Visar användarens E-postadress på kortet, enligt vad som registrerats i systemet.

Mobiltelefon Textfält Visar användarens Mobiltelefonnummer på kortet, enligt vad som registrerats i
systemet.

Språk

Textfält

Visar användarens språk på kortet, enligt vad som registrerats i systemet
Webbklientservern kommer även att använda det valda språket när användaren
loggar in i systemet. Det valda språket används också i ARxxS-MF-läsarens display
när läsarens används av den aktuella användaren.

Tills vidare Textfält Ja anges på kortet om kryssrutan Tills vidare är markerad för användaren och
användarens Slutdatum inte har specificerats. I annat fall visas Nej i fältet.

Anpassad
upplåsning

Textfält Ja anges på kortet om kryssrutan Anpassad upplåsning har markerats för
användaren. I annat fall visas Nej i fältet.
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Fält Typ av
fält

Beskrivning

Användaren
inaktiv

Textfält Ja anges på kortet om kryssrutan Användaren inaktiv har markerats för
användaren. I annat fall visas Nej i fältet.

Undantag
antipassback

Textfält Ja anges på kortet om kryssrutan Undantag antipassback har markerats för
användaren. I annat fall visas Nej i fältet.

Foto Bildfält Visar fotot på användaren som har sparats för kortet.

Anpassat fält
1

Textfält Etiketten på dessa anpassade fält visas enligt inställningarna i funktionen
Systeminställningar.

Anpassat fält
2

Anpassat fält
3

Anpassat fält
4

Startdatum Datumfält Visar användarens Startdatum på kortet, enligt vad som finns sparat i systemet

Slutdatum Datumfält Om ett slutdatum har angetts för användaren, anges datumet i detta fält på kortet.
Om inget slutdatum har angetts och kryssrutan Tills vidare har markerats, anges
Inget förfallodatum i detta fält.

Kortnummer Textfält Visar användarens kortnummer på kortet.

Lägg till användarens namn till kortmallen
1. Dra enStackcentral från verktygslådan till vänster till avsnittet Framsida i mitten.
2. Ändra värdet förStackorientering (i egenskaperna för Framsida till höger) till Horisontell.
3. Ändra storleken på stackcentralen så att fälten passar in.
4. Dra fältet Förnamn från verktygslådan till vänster till Stackcentralen på Framsida.
5. Dra fältet Efternamn från verktygslådan till vänster till Stackcentralen, precis under Förnamnet. Det

markeras i blått när du kan släppa.

Lägga till bild till kortmall
1. Dra enBild från verktygslådan till vänster till avsnittet Framsida i mitten.
2. Ändra höjd och bredd (i egenskaperna till höger) – eller dra i hörnen – tills bilden har fått den storlek du vill ha.
3. Klicka påVälj Bild … för att välja den bild som ska skrivas ut.

Lägg till användarens slutdatum till kortmallen:
1. Dra ett Slutdatum från verktygslådan till vänster till avsnittet Framsida i mitten.
2. Ändra till önskat datumformat.

Ändra teckensnitt i kortmall
1. Klicka på valfritt textobjekt på framsidan eller baksidan (antingen ett användarfält eller textkontroll).
2. Ändra Teckenstorlek för att göra texten större eller mindre.
3. Ändra Teckensnittsfamilj för att använda ett annat teckensnitt.
4. Ändra Teckengrovlek för att göra texten fet.
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Ta bort ett fält från kortmallen:
1. Klicka på valfritt objekt på framsidan eller baksidan.
2. När du har markerat det objekt du vill ta bort drar du det till symbolen för papperskorgen till höger i vyn. Du

kan ävenmarkera det och sedan klicka på symbolen för papperskorgen.

Ångra eller gör om ändringar
1. Klicka på pilenÅngra till höger i vyn för att ångra ändringarna.
2. Klicka på pilenGör om till höger i vyn för att göra om ändringarna.

3.3.2 Dörrmallar
Med hjälp av en dörrmall kan användaren förbereda en dörrkonfiguration, med definierade värden för dörrdetaljer,
läsare, dörrkontakt, öppningsknappar, lås, dörröppnare, säkerhetslägen och säkerhetsundantag. När du har
sparat enmall kan den tillämpas på en nyskapad dörr. Denna unika funktion gör det möjligt för en användare att
konfigurera en standarddörr med bibehållen konsekvens.

3.3.2.1 Skapa dörrmallar
1. Klicka på Översikt1 och därefter på Dörrmallar2. Vyn för dörrmallar visas.
2. Klicka på Skapa. En sida för ny dörrmall visas.
3. AngeNamn ochAnvändning för dennamall.
4. Fortsätt att konfigurera andra dörrinställningar för den här mallen. Klicka på expansionsknappen för varje

avsnitt för att visa fälten.
5. Klicka på Spara när du är klar.

Detaljer
1. Klicka på expansionsknappenDetaljer.
2. Konfigurera fälten i detta avsnitt och klicka sedan påSpara.

Fält Beskrivning

Upplåsningstid (s)
Ange tiden (i sekunder) som dörren ska hållas
öppen innan den låses igen efter giltig passage.

Anpassad upplåsningstid (s)
Denna tid (i sekunder) liknar Upplåsningstid (s),
men är specifik för användaremed särskilda
behov av anpassad upplåsning3.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
3Möjlighet att programmera enskilda kort så att de öppnar dörren samt låser upp den och håller den öppen längre, så
att användaren kan komma in på ett säkert sätt.

73

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



3  Funktioner

Fält Beskrivning

Öppningstid (s)

Denna tid (i sekunder) gäller utöver
Upplåsningstid (s), efter denna tid ska dörren
stängas. Aliro-klienten flaggar då via
händelseloggen om att dörren hålls öppen för
länge.

Väntar på första giltiga
passage för upplåsning

När dörren konfigureras med detta alternativ
förblir den olåst inom ramarna för
behörighetsschemat, efter den första giltiga
kortavläsningen.

Dörrvarningstid (s)

Denna tid (i sekunder) gäller utöver
Upplåsningstid (s) och Tidsgräns öppning (s).
Efter denna totala tid skickas ett alarm om
öppen dörr från hårdvaruenheten och
rapporteras i händelseloggen.

Läsare
1. Klicka på expansionsknappen Läsare.
2. Klicka för att lägga till en läsarrad i tabellen. Om du vill ta bort en läsarrad klickar du påRadera.
3. Konfigurera fälten i detta avsnitt och klicka sedan påSpara.

Fält Beskrivning

Namn
Namnet på läsaren som är konfigurerad för denna
rad.

Aktivera automatisk
dörröppnare

Konfigurera läsaren för att aktivera den
automatiska dörröppnaren.

Dörrkontakter
1. Klicka på expansionsknappenDörrkontakter.
2. Klicka för att lägga till en rad för dörrkontakt i tabellen. Om du vill ta bort en rad klickar du på Ta bort.
3. Konfigurera fälten i detta avsnitt och klicka sedan påSpara.

Fält Beskrivning

Namn Namn på dörrkontakt.

Öppningsknappar
1. Klicka på expansionsknappenÖppningsknappar.
2. Klicka för att lägga till en rad för öppningsknapp i tabellen. Om du vill ta bort en rad klickar du på Ta bort.
3. Konfigurera fälten i detta avsnitt och klicka sedan påSpara.

Fält Beskrivning

Namn Namnet på öppningsknappen

Aktivera dörröppnare
Konfigurerar knappen för att aktivera
dörröppnaren och öppna dörren när
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Fält Beskrivning

öppningsknappen trycks in.

Använd tidsgräns för
anpassad upplåsning

Tiden (i sekunder) för Använd tidsgräns för
anpassad upplåsning gör att dörren öppnas
under Anpassad upplåsningstid1.

Upplåsning hög prioritet
Konfigurerar denna öppningsknapp till ingången
som definierats för funktionen Upplåsning hög
prioritet1.

Lås
I detta avsnitt konfigureras både dörrlås ochmotorlås.

Dörrlås
1. Klicka på expansionsknappen Lås.
2. Klicka för att lägga till en rad för dörrlås i tabellen. Om du vill ta bort en rad klickar du på Ta bort.
3. Konfigurera fälten för dörrlås enligt behov. Du hittar mer information i fältbeskrivningen nedan.
4. Klicka påSpara.

Fält Beskrivning

Namn Namn på dörrlåset

Typ av dörrlås

Alternativ och beskrivningar

Lås vid öppning av
dörr

Efter öppning: Låses när dörren öppnas. En
fördröjning kan konfigureras för öppningen.

Lås vid stängning
av dörr

Efter öppning: Låses först när dörren
stängs.

Puls
Puls till relä för öppning. Det externa låset
aktiveras automatiskt utan inblandning av
AP.

Tid låsning efter
öppen (ms)

För Lås vid öppning av dörr är detta fördröjningen innan dörren låses
efter att ha varit öppen.
För Puls är detta pulstiden.

Motorlås
1. Klicka på expansionsknappen Lås.
2. Klicka på Lägg till för att lägga till en rad för motorlås i tabellen. Om du vill ta bort en rad klickar du på

knappen Ta bort.
3. Konfigurera fälten för motorlås enligt behov. Du hittar mer information i fältbeskrivningen nedan.
4. Klicka påSpara.

1Denna tid (i sekunder) liknar Upplåsningstid (s), men är specifik för användaremed särskilda behov av anpassad
upplåsning.
1Den konfigurerade ingången definieras som öppningsknappmed automatisk dörröppnare och har en separat
öppningstid. Denna funktion konfigurerar ingången för nödöppning/-låsning utan hänsyn till tidsscheman, läsarlägen
etc.
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Fält Alternativ och beskrivning

Namn Namn påmotorlåset

Upplåsning

Alternativ och beskrivningar

Ingen Ingen åtgärd

Slå på
Slå på reläet eller
utgången för att öppna
motorlåset.

Stäng av
Stäng av reläet eller
utgången för att öppna
motorlåset.

Puls

Pulsa reläet eller
utgången (på och sedan
av) för att öppna
motorlåset.

Inverterad puls

Använd Inverterad puls
för reläet eller utgången
(av och sedan på) för att
öppnamotorlåset.

Pulstid upplåsning (ms) För Puls eller Inverterad puls är detta pulstiden.

Fördröjningstid upplåsning
(ms)

Tiden att förvänta för öppning av motorlåset.
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Fält Alternativ och beskrivning

Låsåtgärd

Alternativ och beskrivningar

Ingen Ingen åtgärd

Slå på
Slå på reläet eller
utgången för att låsa
motorlåset.

Stäng av
Slå av reläet eller
utgången för att låsa
motorlåset.

Puls

Pulsa reläet eller
utgången (på och sedan
av) för att låsa
motorlåset.

Inverterad puls

Använd Inverterad puls
för reläet eller utgången
(av och sedan på) för att
låsamotorlåset.

Pulstid lås (ms) För Puls eller Inverterad puls är detta pulstiden.

Fördröjning lås (ms) Tiden att förvänta för låsning av motorlåset.

Dörröppnare
1. Klicka på expansionsknappenDörröppnare.
2. Konfigurera fälten enligt behov. Du hittar mer information i fältbeskrivningen nedan.
3. Klicka påSpara.

Fält Beskrivning

Namn Namn på dörröppnaren

Öppen

Alternativ och beskrivningar

Ingen Ingen åtgärd

Slå på

Slå på reläet eller
utgången för att
öppna
dörröppnaren.
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Fält Beskrivning

Stäng av

Slå av reläet eller
utgången för att
öppna
dörröppnaren.

Puls

Pulsa reläet eller
utgången (på och
sedan av) för att
öppna
dörröppnaren.

Inverterad puls

Använd Inverterad
puls för reläet eller
utgången (av och
sedan på) för att
öppna
dörröppnaren.

Stäng

Alternativ och beskrivningar

Ingen Ingen åtgärd

Slå på

Slå på reläet eller
utgången för att
låsa
dörröppnaren.

Stäng av

Slå av reläet eller
utgången för att
låsa
dörröppnaren.

Puls

Pulsa reläet eller
utgången (på och
sedan av) för att
låsa
dörröppnaren.

Inverterad puls

Använd Inverterad
puls för reläet eller
utgången (av och
sedan på) för att
låsa
dörröppnaren.

Pulstid öppning (ms) För Puls eller Inverterad puls är detta pulstiden.
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Fält Beskrivning

Pulstid stängning (ms) För Puls eller Inverterad puls är detta pulstiden.

Fördröjningstid öppning
(ms)

Tiden att förvänta för öppning av dörröppnaren.

Fördröjningstid stängning
(ms)

Tid att förvänta för stängning av dörröppnaren.

Säkerhetslägen
1. Klicka på expansionsknappenSäkerhetslägen.
2. Konfigurera tidsintervallen förBehörighetsscheman i detta avsnitt, för vissa dagar.
3. KonfigureraStandardläge dörr, Standardläge läsare ochAndra standardlägen enligt tabellen nedan.
4. Klicka påSpara.

Avsnitt Fält Alternativ och beskrivning

Standardläge dörr Öppna Dörren är fysiskt vidöppen, via
en dörröppnare.

Oskyddad Dörren är upplåst och kan
öppnas.

Skyddad Dörren är låst och kan endast
öppnas med ett giltigt kort.

Blockerad Dörren är låst och passage för
användare är inaktiverad.

Standardläge läsare Läsare Det logiska namnet på läsaren

Läge Kort, Kort+PIN eller
inaktiverat.

Andra standardlägen Punkt Namn på ingångs-
/utgångspunkt

Läge Punktens läge, dvs. aktiverad
eller inaktiverad.

Schemalagda undantag

Schemalagda undantag

Fält Beskrivning

Namn Undantagets Namn.

Säkerhetslägen

Säkerhetslägen

Fält Beskrivning

Ingen ändring av
säkerhetsläge

Säkerhetsläget förblir enligt vad
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Fält Beskrivning

Fält Beskrivning

som definieras av aktuell
standard och dörrschemat,
därför påverkar inget
schemalagt undantag
säkerhetsläget.

Undantagsläge standard

Säkerheten ökas automatiskt
under det schemalagda
undantagets dagar och
tidpunkter enligt tabellen nedan.

Anpassat säkerhetsläge

Dörr- eller läsarläget kan
definieras unikt för
undantagsperioders datum och
tid.

Undantagsläge standard används i följande situationer:
• Används först för dörren och
• Alla operatörsändringar görs och
• Alla automatiska ändringar görs, till exempel via tidsschema

I tabellen nedan beskrivs hurUndantagsläge standard är inställt i förhållande
till Dörrläge när ett schemalagt undantag används:

Aktuellt dörrläge Undantagsläge standard

Säkerhetsläge för dörr

Blockerad Blockerad

Skyddad Skyddad

Oskyddad Skyddad

Öppen Skyddad

Läsarläge

Kort och PIN Kort och PIN

Kort Kort

Personlig kod Kort

Gruppkod Kort

Inaktiverad Inaktiverad
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Fält Beskrivning

Aktuellt dörrläge Undantagsläge standard

Andra lägen (aktivera/avaktivera)

Öppningsknapp Ingen ändring

Dörrlås Ingen ändring

Dörrkontakt Ingen ändring

Säkerhetsundantag

Fält Beskrivning

Startdatum Startdatum för undantagsperioden

Slutdatum Slutdatum för undantagsperioden

Starttid Starttid för undantagsperioden

Sluttid Sluttid för undantagsperioden.

3.3.2.2 Ändra dörrmallskonfiguration
Denna guide gör det möjligt att göra ändringarna nedan i denmarkerade dörrmallen.

l Lägg till ny inställning – Detta avsnitt ger dig möjlighet att lägga till en ny dörrfunktion.
l Ta bort befintlig inställning – Du kanmarkera och ta bort poster i listan över dörrfunktioner.

Obs! Alla ändringar i en befintlig dörrmall gäller automatiskt för alla dörrar för vilka den ändrade dörrmallen används.
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3.3.3 Hårdvarumallar
Med hjälp av en hårdvarumall kan användaren förbereda en hårdvarukonfigurationmed definierade värden för en
AP, ingångar, utgångar och reläer. När du har sparat enmall kan den tillämpas på en nyskapad hårdvaruenhet och
även anpassas efter behov. Denna unika funktion gör det möjligt för en användare att konfigurera en standardenhet
med bibehållen konsekvens.

3.3.3.1 Skapa Hårdvarumallar
1. Klicka på Översikt1 och därefter på Hårdvarumallar2. Vyn för hårdvarumallar visas.
2. Klicka på Skapa. En sida för ny hårdvarumall visas.
3. Ange namn och beskrivning för dennamall.
4. Fortsätt med att konfigurera avsnitten för AP, ingångar, reläer och utgångar. Klicka på

expansionsknappen för varje avsnitt för att visa fälten. Du hittar mer information om dessa avsnitt nedan.

Access point

Fält Beskrivning

Systemspråk
Ställer in hårdvaruenhetens språk för systemmeddelanden. Detta är meddelanden
som inte är användar- eller kortrelaterade.

Tidszon Ställer in tidszon för hårdvaruenheten.

Använd sommartid
Markera den här kryssrutan om du vill konfigurera hårdvaruenheten för att använda
sommartid.

Använd DHCP för
att erhålla
adresser

Om den här kryssrutan inte är markerad, måste fälten nedan fyllas i.
Om den här kryssrutan är markerad, används DHCP-servern för att fylla i fälten nedan
automatiskt.

Nätverks-gateway Adressen till nätverks-gateway

Nätmask Nätmasken som används för åtkomst till hårdvaruenhetens fjärrnätverk

Förvald DNS-
server

IP-adressen för första önskade DNS-server

Alternativ DNS-
server

IP-adressen för andra önskade DNS-server

Värdadress Ange IP-adressen för Aliro-värden för att ansluta hårdvaran till Aliro

Upptäckbar
Om den här kryssrutan är markerad visas hårdvaruenheten i den vänstra huvudlistan i
vyn Hårdvara när man klickar på Upptäck.

Ingång

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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Fält Beskrivning

Aktiverat

Funktion

Alternativ och beskrivningar

Används inte

Dörrkontakt
Definierar ingången som sensor för dörrkontakt,
övervakar dörrens status (öppen/stängd).

Låskontakt
Definierar ingången som sensor för låskontakt, övervakar
att låsåtgärden utförs.

Öppningsknapp Definierar ingången som öppningsknapp.

Återkoppling
larmstatus

Konfigurerar ingången att signaleraÅterkoppling
larmstatus från en inbrottslarmcentral, som anger om
ett område är aktiverat eller inaktiverat.

Armbågskontakt
Definierar ingången som öppningsknapp för anpassad
upplåsning, s.k. armbågskontakt.

Upplåsning hög
prioritet

Om den här ingången har definieras som öppningsknapp
med automatisk dörröppnare och har en separat
öppningstid: Upplåsning hög prioritet konfigurerar
ingången för nödöppning/-låsning utan hänsyn till
behörighetsscheman, läsarlägen etc.

Sabotagedetektering
Konfigurerar ingången för sabotagedetektering för
hårdvaruenheten.

Aktiveringsknapp
Definierar ingången som en aktiveringsknapp för
aktivering av område.

Strömavbrott
Konfigurerar ingången för att indikera strömavbrott.
Händelseloggar skapas när en sådan händelse genereras.

Aktivera
meddelanden

Alternativet Aktivera meddelanden gör att den länkade hårdvaruenheten utlöser en
ingång om en händelse inträffar.

Relä

Fält Beskrivning

Aktiverat

Funktion

Alternativ och beskrivning listruta

Förbikoppling larm Förbikoppling larm konfigurerar utgången för
förbikoppling av aktiverat område

Dörrlås
Konfigurerar utgången för att låsa/låsa upp en dörr, om
dörrlås har konfigurerats.
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Fält Beskrivning

Dörröppnare
Konfigurerar utgången för att öppna en dörr, om
dörröppnare har konfigurerats.

Meddelande om
händelse

Aktivera/avaktivera
inbrottsskydd

Konfigurerar utgången att signalera
aktivering/inaktivering till inbrottslarmcentralen, som
returnerar sin status via funktionen för återkoppling av
larmstatus1.

Förvarning om
aktivering av
inbrottslarm

Detta är en utgång för förvarning om aktivering av
inbrottslarm som i allmänhet är ansluten till en enhet
som varnar före aktivering av ett område.

Motorlås

Definierar punkten som en kombinerad utgångs-
/ingångsenhet som signalerar när låsning har gjorts.
Punkten är konfigurerad som utgång förmotorlås samt
som ingång för låskontakt.

Används inte Ingen funktion har definierats för utgången.

Wiegand – summer Utgången är definierad för summer Wiegand-läsare.

Wiegand – grön Utgången är definierad för grön LED Wiegand-läsare.

Wiegand – röd Utgången är definierad för röd LED Wiegand-läsare.

Wiegand – gul Utgången är definierad för gul LED Wiegand-läsare.

Aktivera
meddelanden

Alternativet Aktivera meddelanden gör att den länkade hårdvaruenheten utlöser ett relä
om en händelse inträffar.

Meddelande om
händelse

Utgång

Fält Beskrivning

Aktiverat

Funktion

Alternativ och beskrivning listrutor

Förbikoppling larm Förbikoppling larm konfigurerar utgången för
förbikoppling av aktiverat område

Dörrlås
Konfigurerar utgången för att låsa/låsa upp en dörr, om
dörrlås har konfigurerats.

1En ingångsfunktion i hårdvaruenheten för signalering av aktivering/inaktivering från inbrottslarmcentralen.
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Fält Beskrivning

Dörröppnare
Konfigurerar utgången för att öppna en dörr, om
dörröppnare har konfigurerats.

Meddelande om
händelse

Aktivera/avaktivera
inbrottsskydd

Konfigurerar utgången att signalera
aktivering/inaktivering till inbrottslarmcentralen, som
returnerar sin status via funktionen för återkoppling av
larmstatus1.

Förvarning om
aktivering av
inbrottslarm

Detta är en utgång för förvarning om aktivering av
inbrottslarm som i allmänhet är ansluten till en enhet som
varnar före aktivering av ett område.

Motorlås

Definierar punkten som en kombinerad utgångs-
/ingångsenhet som signalerar när låsning har gjorts.
Punkten är konfigurerad som utgång förmotorlås samt
som ingång för låskontakt.

Används inte Ingen funktion har definierats för utgången.

Wiegand – summer Utgången är definierad för summer Wiegand-läsare.

Wiegand – grön Utgången är definierad för grön LED Wiegand-läsare.

Wiegand – röd Utgången är definierad för röd LED Wiegand-läsare.

Wiegand – gul Utgången är definierad för gul LED Wiegand-läsare.

Aktivera
meddelanden

Meddelande om
händelse

3.3.4 Belysningsmallar för läsare
När Aliro installeras används en standardbelysningsmall som inte kan redigeras. Den här mallen inkluderar
Ljusram, LED-kontroll ochBakgrundsbelysning knappsats. Gäller för närvarande för ARxxS-MF-läsare.

l Ljusram – Anpassar hur ljusramen används i läsarna, både i viloläge och vid olika händelser. Det finns tre
tillgängliga alternativ:

l Följer LED – Standardinställning, ljusramen prioriterar denna framför andra konfigurerade händelser.
Standardfärgen är inställd på Ingen färg, enligt vad som visas i standardbelysningsmallen.

l Händelse – Ljusramen tänds enligt olika dörrlägen, händelser eller behörighetsscheman.
l Schemalagd undantagsfärg –Om annan än Av. När Av är valt är ingen färg aktiverad.
l Standardfärg – Definierar färg om annan änAv.

l LED – Kan styras separat, med eller utan behörighetsschema. Standard ärAV.

1En ingångsfunktion i hårdvaruenheten för signalering av aktivering/inaktivering från inbrottslarmcentralen.
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l Bakgrundsbelysning för knappsats – Slår på bakgrundsbelysning för knapparna, med eller utan
behörighetsschema. Standard ärAV och gäller endast läsaremed knappsats.

Exempel på en ljusramsinställning
En anpassad ljusram kan se ut enligt följande:

1. Ställ inStandardfärg på blå.
2. Lägg till en händelse från ett Behörighetsschema, till exempel Kontorstid och välj lila.
3. Markera Följer LED.

Resultatet:
l Nattetid är ljusramen blå såvida inte en händelse inträffar.
l Under kontorstid är ljusramen lila.
l När någon använder ett kort eller någon händelse som ändrar LED-belysningen inträffar ändras ljusramen i

enlighet med detta.

Välja mall
Det finns tre sätt att använda Belysningsmallar för läsare för funktioner som områden, dörrar och läsare:

Verkställa en mall via guiden
1. Välj mallen i listan och klicka påVerkställ en mall. En guide öppnas och en lista över objekt med aktuell

inställning för funktionerna visas.
2. Ändra vid behov Mallen genom att trycka på knappen till höger om fältet.
3. Välj Nivå i listrutan: Dörr, Område ellerDörr läsare.
4. Ange vilket/vilkaObjekt som ska inkluderas. De anges i popup-fönstret som visas när man klickar på

knappen till höger om fältet och varierar beroende på vilken nivå som har valts i föregående steg.
5. Markera de objekt sommallen ska verkställas för i listan under. Observera att föregåendemall visas i

klamrarna. När:
l Grå –mallen ersätts.
l Svart –Mallen ersätts inte.

6. Klicka påNästa och därefter påSlutför.

Observera att Område, Dörrar och Läsare börjar använda den nyamallen när den verkställs.

Verkställa en mall i funktionen Dörrar
Individuella belysningsmallar för läsare kan verkställas för Läsare:

1. Klicka för att expandera Läsare.
2. Välj den belysningsmall för läsare som ska verkställas. Mallarna anges i listrutan.
3. Klicka påSpara.

Verkställa en mall via guiden i Systeminställningar
1. Använd guiden i Systeminställningar för att administrera hur mallarna tillämpas.
2. Du hittar instruktioner i hjälpfilerna.

Belysningsmallar för läsare som används förOmråden, Dörrar och Läsare visas i respektive fält för dessa
funktioner. Mallarna som visas för läsare kan redigeras. Mallarna för områden och dörrar är skrivskyddade, men kan
redigeras enligt instruktionerna ovan.

3.3.4.1 Skapa belysningsmallar för läsare
1. Klicka på Översikt1 och därefter på Belysningsmallar för läsare2. VynBelysningsmall för läsare

visas.
2. Klicka på Skapa. En ny sida förBelysningsmall för läsare visas.

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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3. AngeNamn ochBeskrivning för dennamall.
4. Fortsätt för att konfigurera avsnitten Ljusram, LED-kontroll ochBakgrundsbelysning knappsats. Klicka

på expansionsknappen för varje avsnitt för att visa fälten. Du hittar mer information om dessa avsnitt nedan.
Observera att ljusramsfunktionerna prioriteras:

1. Följer LED.
2. Händelser – rangordnas uppifrån och ned, använd pilarna för att ändra ordningen. Observera att

händelserna sorteras efter prioritet, de högst upp har högst prioritet och de längst ner har lägst prioritet.
3. Schemalagd undantagsfärg, om annan än Av. När Av är valt är ingen färg aktiverad.
4. Standardfärg, om annan än Av

.
5. Klicka på Spara1.
6. Alternativt klickar du på Verkställ enmall2 för att anpassa specifika områden, dörrar eller läsare. Du kan

även använda guiden i Systeminställningar för att välja en generell inställning för systemet.

Beskrivning av funktionsfönster och verktygsfält

Funktionsfönster och
knappar Beskrivning

Namn Visar olikamallar, inklusive standardinställningen.

Skapa Skapar en ny belysningsmall för läsare.

Radera Tar bort ett valt objekt.

Spara Sparar aktuell konfiguration.

Avbryt Ångrar ändringarna som gjorts sedan förra gången du
sparade.

Verkställ en mall
Aktiveras när en belysningsmall för läsare har valts i listan.
Används för att tillämpa en belysningsmall för områden,
dörrar eller läsare (en/ett eller flera)

Ljusram

1Klicka för att visa i Aliro
2Klicka för att visa i Aliro
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Fält Alternativ och beskrivning

Följer LED

Markera om ljusramen ska Följa LED. Detta alternativ har högre prioritet än alla
händelseinställningar.
LED-beskrivning
I Aliro lyser läsarens LED-lampor på ett standardiserat sätt. Det finns vissa systemspecifika
händelser som genererar olika färger:

l Passage beviljad eller Öppningsknapp – normalt grön.
l Passage nekad, av orsaker som ingen behörighet, överträdelse av tidsschema, kortet

har förfallit, inaktiv användare, ogiltigt kort – normalt röd.
l Ny PIN-inmatning – normalt blinkande gul.

För andra typer av händelser, till exempel Dörren forcerad ochDörren hålld som anges i
konfiguration av Belysningsmall för läsare, kan ljusramen anpassas.

Alternativ för Följer LED
Detta alternativ är valt som standard. Ljusramen följer LED-beteendet.

Alternativet Följer LED Beskrivning

AV

De angivna händelserna verkställs endast i en
prioriterad ordning. Om inga händelser skapas och
ingen standardfärg väljs tänds aldrig ljusramen, endast
LED-lamporna.

PÅ – ingen händelse tillagd
Alla händelser aktiverar ljusramen på samma sätt som
LED. Detta är ursprungsläget när en ny belysningsmall
för läsare skapas.

PÅ – händelser tillagda
De angivna händelserna verkställs endast i en
prioriterad ordning. Systemspecifika händelser som
Passage beviljad och Passage nekad åsidosätter.

PÅ - och händelse Följ endast
LED

Händelser med Följ endast LED i Startåtgärd
åsidosätts fortfarande av händelser som Passage
beviljad och Passage nekad.

Standardfärg
Definierar Färg om annan än Av. Detta alternativ har lägst prioritet. När Av är valt är ingen färg
aktiverad.

Schemalagd
undantagsfärg

Schemalagd undantagsfärg åsidosätter standardfärgen under en tid för Schemalagda
undantag , under förutsättning att ingen färgmed högre prioritet visas.

Händelse
(max. 10)

Alternativ för Dörrläge

Observera att dessa lägen endast är relaterade till den valda dörren och inte gäller alla
dörrar i systemet.

Öppen
NärDörrläge är markerat visas dessa lägen i listrutan till höger.
När något av dessa lägen är valt och aktivt agerar ljusramen
enligt inställningarna som har gjorts i Startåtgärd och fortsätter
fram till den tid som ställts in i Sluttillstånd.

Oskyddad

Säkrad

Blockerad
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Fält Alternativ och beskrivning

Alternativ för Händelse

Observera att dessa lägen endast är relaterade till den valda dörren och inte gäller alla
dörrar i systemet.

Dörren blockerad

NärHändelse är markerat visas dessa händelser i listrutan till
höger. När någon av dessa händelser är vald och aktiv agerar
ljusramen enligt inställningarna som har gjorts i Startåtgärd och
fortsätter fram till den tid som ställts in i Sluttillstånd.

Dörren forcerad

Dörren hålld

Dörren hållits öppen
för länge

Ingång aktiv

Aktivering pågår

Överträdelse
antipassback

Passage beviljad av
operatören

Dörren blockerad
med ett manuellt
kommando

Alternativ och beskrivning för behörighetsschema

Behörighetsschema
AllaBehörighetsscheman som har skapats anges i listrutan.
Ljusramen agerar enligt inställningarna som har gjorts i det
valda behörighetsschemat.
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Fält Alternativ och beskrivning

Startåtgärd

Alternativ och beskrivning

Effekt ljusram

Alla Ljusramseffekter som har
skapats anges i listrutan till höger.
VidStartåtgärd är inställningarna i
denna ljusram tillämpliga tills
Sluttillstånd uppnås.

Följ endast LED Ljusramen följer inställningarna för
Följ endast LED.

Statisk färg
VidStartåtgärd har ljusramen en
Statisk färg tills
Sluttillståndetuppnås.

Av
När ljusramen är Av visas ingen
färg.

Sluttillstånd

Alternativ och beskrivning

OBS! Om ett Behörighetsschema har valts är dessa alternativ inte tillgängliga.

Händelse slutar Ljusramseffekten är aktiv tills Händelsen slutar.

Varaktighet
Ljusramseffekten är aktiv under den inställdaVaraktigheten.
Varaktigheten ställs in i fältet till höger och är aktiv i det antal
sekunder som anges.

LED-kontroll

Fält Beskrivning

Röd Markera för att välja Röd.

Orange Markera för att välja Orange.

LED på Markera för LED på.

Endast under följande
behörighetsschema

Markera för att göra LED-kontroll aktiv Endast under följande behörighetsschema.
Alla Behörighetsscheman som har skapats anges i och väljs från listrutan.

LED av Markera för LED av. Detta är standardinställningen.

Bakgrundsbelysning för knappsats

Fält Beskrivning

Bakgrundsbelysning
knappsats påslagen

Markera för att aktivera Bakgrundsbelysning knappsats påslagen.

Endast under
följande

Markera för att aktivera bakgrundsbelysning av knappsatsen Endast under följande
behörighetsschema. Alla Behörighetsscheman som har skapats anges i och väljs från
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Fält Beskrivning

behörighetsschema listrutan.

Bakgrundsbelysning
knappsats avstängd

Markera för att aktivera inställningen Bakgrundsbelysning knappsats avstängd.
Detta är standardinställningen.
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Ordlista: Access point (AP) – Bild

4 Ordlista

A

Access point (AP)
Den hårdvara som styr en dörrmiljö
användarna kan använda för att få tillträde till
ett område.

Access points offline
En AP som är offline och därmed inte har
kontakt med Aliro.

Administratör
En användaremed behörighet att ändra
inställningar i ett system och hantera
behörighet samt tilldela behörighet för kontroll
av systemet för andra användare. Denna
behörighet kan definieras att omfatta
funktioner som övervakning och kontroll,
inställningar och passagebehörighet.

Aktivera
Den funktion som aktiverar ett område, dvs.
aktiverar alarmet.

Aktivering läsare
Läsarna som är anslutna en AP som används
för att aktivera eller inaktivera ett
inbrottslarmområde.

Alarm
En enhet som ger en signal vid avvikande
förhållanden i Aliro.

Alarmstatus
Statusen för larmet med avseende på reaktion
vid avvikelser från normala inställningar i Aliro.

Anläggningsadministratör
En roll som germöjlighet att visa och ändra
alla komponenter utom hårdvarukomponenter.

Anläggningsoperatör
En roll som ger användarenmöjlighet att
hantera användarpassage och
systemhändelser.

Anläggningsplanerare
En grafisk översikt över ett område och dörrar.

Anpassad upplåsning
Möjlighet att programmera enskilda kort så att
de öppnar dörren samt låser upp den och håller

den öppen längre, så att användaren kan
komma in på ett säkert sätt.

Anpassat fält
De fält i användargränssnittet som kan döpas
om enligt personliga preferenser i funktionen
för användare. Anpassade fält kan redigeras i
systeminställningarna.

Antipassback
En fördefinierad logik som förhindrar att ett kort
används för att gå in i ett område en andra
gång utan att man först har lämnat samma
område. Kortet kan därmed inte användas av
en andra person som befinner sig utanför
området.

Användare
En person som är i kontakt med
säkerhetssystemet. Det kan vara en
kortinnehavare eller en systemanvändare.

Användarfält
De fält i Aliro som innehåller information om
användare.

Arkivering
Åtgärd för att spara data i händelseloggen som
CVS-fil innan den töms från databasen.

B

Behörighet
Olika behörighet användare har i samband
med behörighetsgrupper och områdes-
/dörrpassage.

Behörighetsgrupp
En dörrgrupp eller områdesgruppmed
behörighetscheman som anger vilken tid på
dagen och genom vilka dörrar som användare
beviljas passage.

Behörighetsschema
En uppsättning tidsintervaller då passage är
konfigurerad, oftast i sambandmed olika dagar
i en kalender.

Besökare
En person som är i tillfällig kontakt med
säkerhetssystemet.

Bild
En bild av en registrerad användare.
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Ordlista: CPU – Inaktivera

C

CPU
Central Processing Unit, hårdvara i datorn
som ser till att de instruktioner som anges i
systemets program utförs.

CPU-användning
Ett värde som visas i funktionsfönstret för
systemstatus, indikerar hur upptagen klienten
är.

D

Databas
En organiserad samling av lagrade data. Aliro
stödjer MS SQL.

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol är ett
standardiserat nätverksprotokoll som används
för parametrar för gränssnitt och tjänster på
internet.

DNS-server
Domain Name System, ett
benämningssystem för datorer och enheter
som är anslutna till internet eller ett privat
nätverk.

Dörr
En fysiskt styrd ingångsenhet som används
för att medge eller neka passagemellan
områden. Inom arean för passerkontroll kan
detta även vara en grind, portal, ingång,
ytterdörr etc.

Dörrbehörighet
De dörrar som en användare har behörighet till
enligt ett behörighetsschema.

Dörrkontakt
Kontroll av huruvida en dörr är öppen eller
stängd. Ansluts till en AP-ingång.

Dörrlås
Antalet millisekunder och hur en dörr ska förbli
öppen innan den låses igen. Se även Lås.

Dörrläge
Olika sätt som en dörr kan programmeras för
att ge en användare behörighet till ett område.

Dörrmall
Förkonfigurerade inställningar för dörrar som
kan användas för en eller flera dörrar i Aliro.

Dörröppnare
Enmotordriven enhet som används för att
hålla en dörr öppen. I Aliro kan en separat AP-
utgång användas.

H

Hårddiskanvändning
Den beräknade utrymmet för data som sparas
i en katalog eller en fil. Visas i
funktionsfönstret för systemstatus.

Hårdvara
De elektroniska ochmekaniska
komponenterna i en produkt.

Hårdvarumall
Förkonfigurerade inställningar för hårdvara
som kan användas för olika hårdvaruenheter i
Aliro.

Hårdvarumappning
Åtgärd som skapar en länk mellan hårdvara
och logiska funktioner. En AP måste till
exempel vara kopplad till ett dörrnamn.

Händelse
De olika händelser som registreras i
säkerhetssystemet. Dessa avser:·
Administrativa händelser, till exempel när en
administratör redigerar inställningarna eller
utför ett manuellt kommando.·
Användarhändelser, till exempel när en
registrerad användare låser upp en dörr.

Händelselogg
En rapport som registrerar olika förekomster i
säkerhetssystemet. Dessa avser:·
Administrativa händelser, till exempel när en
administratör redigerar inställningarna eller
utför ett manuellt kommando.·
Användarhändelser, till exempel när en
registrerad användare låser upp en dörr.

I

Inaktivera
Den funktion som inaktiverar ett område, dvs.
inaktiverar alarmet.
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Ordlista: Inbrott – Minnesanvändning

Inbrott
Det logiska begrepp som omfattar åtgärder
som används för att styra ett
inbrottslarmsystem.

Inbrottslarmsystem
Ett system som övervakar områden och
nätverk för att upptäcka intrång och rapporterar
alla händelser som betraktas som avvikande
från det normala.

Inbyggd programvara
De fasta program och datastrukturer som
kontrollerar olika elektroniska enheter som
används i Aliro.

Ingång
Kontakter som tar emot signaler från extern
utrustning.

Ingångsläsare
Läsare på en plats där en användare går in i ett
område.

Initiera
Inleda en process i Aliro.

IP-adress
Internet Protocol, numerisk beteckning för
enheter som är anslutna till ett nätverk som
kommunicerar via IP.

K

Kommunikationsinställningar
De parametrar sommöjliggör kommunikation
mellan en AP och Aliro.

Kort
Ett kort som är programmerat för interaktion
med Aliro, används vanligtvis för att låsa upp
dörrar för att få tillträde.

Kortmall
Förinställd design av ett kort, används för
kortutskrift.

Kortnummer
Kortets enskilda nummer.

Kortutskrift
Skapa kort med designad och tryckt fram- och
baksida.

L

Ladda ner inbyggd programvara
Hämtning av programvara från en källa till
Aliro.

Loggade fel
Avvikelser från vad som anses som normalt
och som sammanställs i händelseloggen.

Lokal tid
Tid som är anpassad till den lokala tidszonen
(baserat på UTC).

Lås
Enmekanisk eller elektrisk låsenhet som
kontrolleras av passersystemet.

Länkad hårdvara
Resultatet för hårdvarumappning. En logisk
dörrkontaktfunktion kan till exempel mappas
till en AP-ingång som kallas Ingång 3.

Läsare
En enhet som tolkar fysiska referenser.

Läsargränssnitt
Gränssnittet på en läsare som gör att en
användare kan skicka information till Aliro.

Läsarläge
Definierar om en läsare används som
passage- eller registreringsläsare.

Läsartyp
De olika typer av läsare som är anslutna till
Aliro. Det finns stöd för läsaremedOSDP,
Wiegand och Clock-Data.

M

Manuellt kommando
Ett kommando som gör att användaren kan
kontrollera de automatiska inställningarna i
Aliro.

Meddelande
Meddelande till enmottagare om att något har
inträffat i säkerhetssystemet.

Minnesanvändning
Mängden utrymme som används av
minne/lagrade data. Visas i funktionsfönstret
för systemstatus.
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Ordlista: Mobilklient – Systemadministratör

Mobilklient
App för iOS och Android som ger fjärrtillgång
till Aliro via en smartphone.

Motorlås
Lås medmotordriven krokbult där dörr och
karm är sammankopplade.

N

Nätmask
32-bitarsmask som används för att dela in en
IP-adress i subnät och specificera tillgängliga
värdar i nätverket.

Nätverk
Ett kommunikationssystem som gör att
datorer som är anslutna till varandra kan utbyta
data och information.

Nätverks-gateway
Enmekanisk enhet för routingmellan nätverk.

O

Område
Utrymme i byggnaden till vilket tillträdet
kontrolleras medminst 1 dörr ochminst 1
ingångsläsare.

Områdesbehörighet
Behörighet att komma in i ett område.

Online access point
En AP som är online och därmed har kontakt
med Aliro.

P

Passage
Principen för att bli beviljad eller nekad
passage in i ett område som kontrolleras av
Aliro.

Passerkontroll
Selektiv begränsning av passage till ett
område eller annan resurs. Passage kan
beviljas via inloggningsuppgifter, villkor eller
olika lägen som styrs av säkerhetssystemet.

Passersystem
Ett säkerhetssystem för selektiv begränsning
av passage in i ett område eller annan resurs.
Passage kan beviljas via inloggningsuppgifter,

villkor eller olika lägen som styrs av
säkerhetssystemet.

Personlig behörighet
Varje användares personliga behörighet till
olika områden och/eller att redigera
inställningar och styra Aliro.

PIN-kod (Personal Identification Number)
Ett personligt identifikationsnummer.

R

Registreringsläsare
En läsare som kan läsa användarinformation
från ett kort. Den är normalt ansluten till en
dator.

Relä
En elektrisk brytare som när den är aktiverad
kontrollerar till exempel dörrlås, motorlås,
antipassback och alarm i Aliro.

Roll
Funktionsmässiga tilldelningar. Roller kan
tilldelas olika användare av
säkerhetssystemet som har olika behörighet
och ansvar.

S

Sabotagekontakt
En brytare som aktiverar en varning eller ett
larm när den rubbas ur ursprungsläget.

Sabotageläge
Sabotageskydd aktiverat.

Schemalagd säkerhetskopiering
Säkerhetskopiering av systemdata som görs
vid en viss tid.

Server
Den dator där programvaran är installerad och
som säkerställer att Aliro kan nås från alla
datorer som är anslutna till samma nätverk.

Sommartid
Praxis för omställning av tid så att det blir
ljusare på kvällarna.

Systemadministratör
En roll som ger användaren fullständig och
obegränsad tillgång att visa och ändra Aliro.
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Ordlista: Systeminställningar – Övervakning

Systeminställningar
Funktion som gör det möjligt att granska och
redigera olika inställningar för Aliro.

Systemspråk
Språket som är valt för användargränssnitt och
hjälpfiler. Aliro erbjuder elva olika språk.

Systemstatus
Status för hårdvara, server och databas som
ingår i Aliro, visas på översiktssidan.

Säkerhetskopiering
Kopiering och arkivering av systemdata. När
systemdata sparas kan de återställas om de
går förlorade.

Säkerhetsläge
De olika säkerhetslägena är: öppen,
oskyddad, skyddad, blockerad. Ansluts till
dörrmiljön. Kontrollerar om en dörr är låst eller
inte samt om en användare kan öppna dörren
genom att läsa av ett kort i respektive läsare.

Säkerhetsundantag
Möjligheten att tillfälligt åsidosätta ett
behörighetsschema utan ändring av generella
inställningar.

T

Tidszon
De olika zoner som utgör standardtid för
juridiska, kommersiella och sociala ändamål.

Tvång
Tvång är en dold signal som en kortinnehavare
kan skicka vid en kortavläsning för att
informera operatören om att han/hon befinner
sig i en nödsituation.

Tömning
Automatisk radering av loggade händelsedata
som sammanställts i databasen.
Informationen kan arkiveras.

U

Underordnat område
Ett område inneslutet i ett överordnat område.

Utgång
Kontakt som sänder signaler till extern
utrustning.

W

Webbklient
En klient som får tillgång till Aliro-systemet via
en webbläsare.

Webbserver
Den server en webbklient ansluter till, som i
sin tur kommunicerar med Aliros backend-
servrar.

V

Värdadress
Den adress som används för att identifiera
värdar i ett nätverk.

Å

Återställ
Återställa någonting för användning eller till
tidigare skick.

Ö

Överordnat område
Ett område som omger ett så kallat
underordnat område. Det underordnade
området är ett område inom den överordnade.
Se även Underordnade områden.

Övervakning
Övervakning av passersystem, områden,
användare och enheter som samlar in, lagrar,
sammanställer och presenterar data.
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