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Łatwa instalacja i zarządzanie
Standardowy sprzęt
Komunikacja Ethernet, LAN oraz/lub RS485
Wszechstronny interfejs użytkownika z plikami pomocy
Dostępność w piętnastu językach
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Przegląd systemu

Funkcje i korzyści
Aliro wykorzystuje płaską architekturę systemu, składającą się z punktów dostępowych (Access
Point – AP) dla pojedynczych drzwi, które razem tworzą połączony w sieć system maksymalnie 512
drzwi.
AP z zasilaczami lub bez nich montuje się oddzielnie w bezpiecznym obszarze. Można je podłączać
bezpośrednio do sieci lub używać istniejącego okablowania.
Czytniki montuje się przy drzwiach i podłącza za pośrednictwem RS485, Clock/Data lub Wiegand.
AP pozwala na podłączenie czterech czytników (RS485 Siemens-OSDP) sterujących wchodzeniem i
wychodzeniem. Można je umieścić na różnych wysokościach, aby mogły z nich korzystać np. osoby
na wózkach inwalidzkich lub kierowcy otwierający szlabany w garażu.
Punkty dostępowe AP Aliro można łatwo i szybko połączyć w sieć dzięki złączu Ethernet. Dzięki
automatycznemu wykrywaniu urządzeń interfejs WWW automatycznie umożliwia konfigurację
wszystkich AP przez bezpieczne połączenie internetowe https i ogranicza zarządzanie IT do
minimum.
Nasza gama inteligentnych czytników kart VR*/AR-series MIFARE® jest zaprojektowania specjalnie
pod kątem współpracy z Aliro. Najnowsza technologia DESFire® EV1 zapewnia jej najwyższy
poziom zabezpieczeń i ochrony. Są one okablowane przy użyciu bezpiecznego protokołu RS485.
Dzięki sterowaniu ramką świetlną czytnik umożliwia dostosowanie kolorów i kolejności sygnałów
dla różnych typów zdarzeń.
Gdy użytkownik połączy się z systemem Aliro przez przeglądarkę WWW lub aplikację mobilną,
może wyświetlać panel sterowania systemu i jego stan w czasie rzeczywistym, a także przeglądać i
analizować wszystkie poprzednie zdarzenia.
Wszystkie zdarzenia (wejścia i wyjścia) są rejestrowane w AP i na serwerze WWW.
W sytuacji awaryjnej, np. ewakuacji budynku, można użyć funkcji sprawdzania obecności („roll
call”) do zapewnienia dokładnych informacji, w formie raportu z miejsca zbiórki, który zawiera listę
wszystkich pracowników przebywających w określonym budynku lub obszarze.
Kod osobisty i/lub kod grupy umożliwia zastosowanie unikalnego kodu, który pozwala na wstęp
do pewnych obszarów w określonych odcinkach czasu, bez konieczności zastosowania karty
kontroli dostępu.
Programowanie wykonuje się łatwo i niezawodnie, za pomocą dowolnego urządzenia z
przeglądarką podłączonego do Internetu.
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Moduł Access Point (AP) może zostać skonfigurowany jako interfejs rejestracyjny (połączony z
dowolnym czytnikiem), zapewniając elastyczność programowania kart, a jednocześnie kontrolę nad
drzwiami.

* Przyszła gama czytników
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Dane techniczne

Aliro

Wymagania systemowe
komputera-hosta

Wymagania
minimalne

Zalecane
dla maks.
25 drzwi

Zalecane dla
maks. 100
drzwi

Zalecane dla
ponad 100 drzwi

Procesor Intel®
Core™ i3 1,8
GHz lub
podobny

Intel®
Core™ i5
2,6 GHz
lub
podobny

Intel® Core™
i7 2,6 GHz z 4
rdzeniami lub
podobny

Intel® Core™ i7 3,4
GHz z 6 rdzeniami,
Intel ® Xenon® lub
podobny

Pamięć 4 GB 8 GB* 8 GB* 16 GB*

*Uwaga: 32-bitowe systemy operacyjne wykorzystują jedynie 4 GB
pamięci.

Wymagania dotyczące dysku
twardego

3,25 GB (Aliro, SQL, Silverlight)

Wymagania systemowe
komputera-hosta

Microsoft .NET Framework, najnowsza wersja
Microsoft Silverlight, najnowsza wersja
Microsoft SQL Server (2008/2012)

System Aliro automatycznie wykryje potrzebne elementy i je
zainstaluje.
Uwaga: W systemach kontroli dostępu obsługujących ponad 100
punktów dostępu lub w których łączna ilość pamięci przekracza 10
GB zalecamy instalację serwerowego systemu operacyjnego.
Zalecamy także instalację pełnego programu SQL Server, który
pozwala na obsługę większej ilości danych niż SQL Express.

Systemy operacyjne
komputera-hosta

Windows 7 SP1 32-bitowy, obsługuje maks. 4 GB pamięci
Windows 7 SP1 64-bitowy
Windows 8.1 32-bitowy, obsługuje maks. 4 GB pamięci
Windows 8.1 64-bitowy
Windows Server 2008 SP2 (lub nowszy)
Windows Server 2008 R2 SP1 (lub nowszy)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Wymagania systemowe
komputera klienckiego

Procesor 1,4 GHz
2 GB RAM
Minimalna obsługiwana rozdzielczość ekranu: 1366x768

System Windows z dostępem
przez przeglądarkę WWW (z
wtyczką Silverlight)

Internet Explorer, minimalna wersja 10 (lub nowszy)
Mozilla Firefox, minimalna wersja 1.15 (lub nowszy)

Uwaga: w systemie Windows 8 przeglądarka jest obsługiwana tylko
w trybie pulpitu.

Aplikacje mobilne Android
Wersja 4.1.0 lub nowsza

iPhone
iOS wersja 7 lub nowsza
iPhone 5 lub nowsza

Punkty dostępowe (AP) 512

Czytniki kart na punkt
dostępowy (AP)

4
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Użytkownicy 10 000

Karty 100 000

Drzwi 1 - 512

Harmonogramy dostępu 1000

Wyjątki bezpieczeństwa 100 na drzwi

Grupy dostępu na
użytkownika

10

Kody grup i/lub kody osobiste Tak, 4-8 cyfr

Obszary Bez ograniczeń

Dziennik zdarzeń Tak, z aktualizacją w czasie rzeczywistym

Bufor zdarzeń Bufor zdarzeń 80 000 w każdym AP

Blokada na dzień i noc Tak

Standardowe języki angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański,
holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski,
szwedzki i włoski

Import danych posiadaczy kart Tak

Eksport zdarzeń Tak

Wejścia i wyjścia
konfigurowane przez
użytkownika

Tak

Obsługiwane interfejsy
czytników

RS485, Clock-Data i Wiegand
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Szczegóły zamówienia

Aby uzyskać informacje dotyczące zamówień, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Vanderbilt
lub dowiedz się więcej na www.vanderbiltindustries.com.
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