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1O tym dokumencie

1 O tym dokumencie
Ten dokument jest oparty o dynamiczną pomoc online, która jest dostępna w aplikacji Oprogramowanie Aliro.
Niektóre procedury nawiązują do funkcji nawigacji dostępnej w pomocy online.

Należy zauważyć, że wersja elektroniczna niniejszej instrukcji (w formacie PDF) zawiera również odsyłacze, które
umożliwiają przechodzenie do powiązanych tematów.

Inne powiązane dokumenty:

Komponent Dokument Treść

Oprogramowanie
Aliro Instrukcja instalacji Opisuje instalację oprogramowania, jak również ważne

pojęcia

Oprogramowanie
Aliro Aliro Karta danych Dotyczy możliwości i danych technicznych

oprogramowania

AP AP01P Instrukcja instalacji Jak zainstalować jednostkę sprzętową kontrolera Access
Point

AP AP01P Karta danych AP Dane techniczne AP

Czytnik kart
ARxx-MF

Ilustrowana instrukcja obsługi
czytnika Ilustrowana instrukcja montażu czytnika kart

Czytnik kart
ARxx-MF Instrukcja instalacji czytnika Instrukcja instalacji dotyczącamontażu i podłączania

czytnika kart, w tym podłączanie do systemu

Czytnik kart
ARxx-MF Karta danych czytnika Dane techniczne czytnika kart
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2 Przegląd systemu Aliro

2 Przegląd systemu Aliro
Witamy w innowacyjnym i przyszłościowym Systemie kontroli dostępu Aliro, który udostępnia użytkownikom
osiągnięcia nowoczesnej technologii bezpieczeństwa za pomocą następujących funkcji:

l Proste i intuicyjne oprogramowanie z interfejsemWWW umożliwiające operatorowi obsługę przez
wskazywanie i klikanie

l Uproszczona linia urządzeń sprzętowych, zapewniającychmożliwość z wykorzystywania technologii IP do
obsługi drzwi

l Automatyczne wykrywanie urządzeń i elastyczne opcje sprzętowe
l Aplikacje smartfonowe do zdalnego administrowania i monitorowania w czasie rzeczywistym
l Konfiguracja przy użyciu pojedynczej licencji, z elastycznymi opcjami aktualizacji online
l Obsługa w wielu językach, z możliwością wyboru języka dla każdego użytkownika
l Bezpośrednia interakcja posiadacza karty z wyświetlaczami OLED czytników
l Obsługa różnych typów drzwi
l System kontroli dostępu, który można dowolnie dostosowywać, wyposażony w gotowe opcje wstępnej

konfiguracji.

2.1 Przegląd
Przegląd to strona główna oprogramowania Aliro, na której jest przedstawiony widok ogólny całego systemu
kontroli dostępu.
Z tej strony można przejść do poszczególnych Funkcji lubKreatorów. Można również przeglądać ogólne
komunikaty oStatusie systemu.

Funkcje DOSTĘPU Funkcje MONITOROWANIA Funkcje SZABLONÓW

Użytkownicy Log zdarzeń Szablony kart

Obszary
Tworzenie/odtwarzanie

kopii zapasowej
Szablony drzwi

Drzwi Ustawienia systemowe Szablony sprzętu

Grupy dostępu
Monitorowanie i

sterowanie

Szablony oświetlenia

czytników

Harmonogramy

dostępu

Sprawdzanie listy

obecności

Planista obiektu

Role

Sprzęt

6

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



2 Przegląd systemu Aliro

Funkcje DOSTĘPU Funkcje MONITOROWANIA Funkcje SZABLONÓW

Efekty ramki świetlnej

Status systemu
Status systemu zawiera szczegółowe komunikaty, które dotyczą statusu sprzętu, serwera i bazy danych. See
"Status systemu" on page 14
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2 Przegląd systemu Aliro

2.2 Przestrzeń robocza Aliro
W celu efektywnego wykorzystania przestrzeni roboczej Aliro można użyć różnych, elastycznych narzędzi.
Większość z tych narzędzi można znaleźć na głównym, górnym pasku narzędzi Aliro’. Informacje na temat tych
narzędzi są podane poniżej.

2.2.1 Powiadomienia
FunkcjaPowiadomienia umożliwia skonfigurowanie klienta Aliro w taki sposób, aby informował użytkownika o
zdarzeniach, które występują w systemie. W przypadku nowego użytkownika pasek panelu Powiadomienia

jest wyświetlany na dole interfejsu użytkownika.
Uwaga:Wyświetlane powiadomienia są dostosowane do użytkownika, który jest aktualnie zalogowany w systemie
Aliro.

Konfigurowanie powiadomień

1. Kliknij odsyłacz Konfigurowanie powiadomień, który znajduje się w dolnej części interfejsu użytkownika
Aliro.

2. Wybierz zdarzenia, którychmają dotyczyć powiadomienia z drzewa Zdarzeniaw wyświetlonym oknie.

Uwaga: Możesz rozwinąć każde zdarzenie, aby przeglądać i wybierać określone zdarzenia. Przykładowo
kliknięcie rozwijanej pozycji System umożliwia przeglądanie zdarzeń i wybór zdarzeniaNiepowodzenie
archiwizacji i czyszczenia.

3. Kliknij Zapisz.

Wyświetlanie / ukrywanie okna powiadomień

Wyświetlanie Opis Wymagana czynność

Okno
powiadomień Znajduje się w dolnej części interfejsu użytkownika. Kliknij strzałkę, aby

powiększyć/ukryć to okno.

Przycisk
powiadomień

Jest wyświetlany w górnym pasku narzędzi interfejsu
użytkownika, jeśli w systemie występuje
przynajmniej jedno niepotwierdzone powiadomienie.

Kliknij, aby powiększyć/ukryć okno
Powiadomienia. Po ukryciu okna ten
przycisk zmienia kolor na żółty

Monitorowanie powiadomień
Różne kolumny, wyświetlane w okniePowiadomienia dostarczają szczegółowych informacji o zdarzeniu. Można
również wybrać opcję potwierdzania otrzymywanych powiadomień. Dokładny opis jest podany w poniższej tabeli.

Kolumny i
przyciski Opis

Kategoria Wyświetla typ zdarzenia.

Czas
wystąpienia Wyświetla datę i godzinę wystąpienia zdarzenia.
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2 Przegląd systemu Aliro

Kolumny i
przyciski Opis

Komunikat Wyświetla informacje o zdarzeniu.

Użytkownik Wyświetla użytkownika, który spowodował zdarzenie.

Źródło Wyświetla lokalizację, w której wystąpiło zdarzenie

Potwierdzanie
wybranych
powiadomień

To działanie umożliwia wybór jednego lub więcej wierszy powiadomień oraz ich
potwierdzenie.
W oknie Powiadomienia;

1. Wybierz jeden wiersz powiadomienia, lub naciśnij Ctrl i wybierz
jednocześnie więcej wierszy.

2. Kliknij Potwierdź wybrane powiadomienia.

Potwierdź
wszystkie
bieżące
powiadomienia

Ta funkcja umożliwia potwierdzenie wszystkich obecnie wyświetlanych
powiadomień. W okniePowiadomienia;

1. Kliknij Potwierdź wszystkie bieżące powiadomienia.

Zmiana języka wyświetlania powiadomień
1. KliknijMenuw górnym pasku narzędzi interfejsu użytkownika.
2. Wybierz Język.
3. Zaznacz wybrany Językwyświetlania. Powiadomienia będą teraz wyświetlane w wybranym języku. Nastąpi

również zmiana interfejsu użytkownika Aliro dla tego użytkownika.

2.2.2 Układy
Użytkownik może dostosować przestrzeń roboczą Aliro do swoich preferencji. Zasadniczo ta funkcja umożliwia
jednoczesne przeglądanie okien paneli, które dotyczą wielu funkcji.

Przejście do Układów:
1. Kliknij Układy na górnym pasku narzędzi interfejsu użytkownika Aliro.

Wiele widoków

Dynamiczne narzędzieWiele widoków umożliwia przeglądanie paneli okien dotyczących powiązanych funkcji,
gdy użytkownik konfiguruje wybraną dziedzinę. Przykładowomożna użyć funkcji UżytkownicyWiele widoków,
aby jednocześnie przeglądać panele dlaUżytkownicy, Grupy dostępu, Obszary, Drzwi i Harmonogramy
dostępu. Wybierz następujące opcjeWielu widoków:

Wiele
widoków Opis

Użytkownicy Jednoczesne przeglądanie paneli okien dla Użytkowników, Grup dostępu,
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2 Przegląd systemu Aliro

Wiele
widoków Opis

Obszarów, Drzwi i Harmonogramów dostępu.

Obszary Jednoczesne przeglądanie paneli okien dlaObszarów i Drzwi.

Planista
obiektu Jednoczesne przeglądanie paneli okien dla Planisty obiektu, Drzwi i Obszarów.

Status Jednoczesne przeglądanie paneli okienMonitorowania i sterowania i Logów
zdarzeń.

Można przeciągać i upuszczać panele, aby zmienić ich położenie w aktualnym widoku wielu okien.

Szablony wielu widoków

Wybierz opcję z szablonów wielu widoków, aby jednocześnie przeglądać pojedyncze panele lub wiele paneli. Gdy
szablon jest wyświetlony w przestrzeni roboczej wybierz żądaną funkcję, dla każdego panelu.

Szablon wielu
widoków Opis

Wyświetla pojedynczy panel dla wybranej funkcji. Jeśli określona funkcja nie jest
wybrana, domyślnie wyświetlany jest Przegląd.

Wyświetlanie dwóch oddzielnych paneli pionowych.

Wyświetlanie dwóch oddzielnych paneli poziomych.

Jednoczesne wyświetlanie trzech paneli – jednego głównego panelu pionowego i
dwóch sąsiadujących z nim paneli poziomych.
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2 Przegląd systemu Aliro

2.2.3 Menu
Menu zawiera różne opcje dostosowywania ustawień interfejsu użytkownika Aliro. Kliknij opcję poniżej, aby
uzyskać szczegółowe informacje.

Język
Możesz zmienić język wyświetlania całego interfejsu użytkownika Aliro.

1. Przejdź do opcjiMenu > Język
2. Wybierz preferowany język z listy.

Język, w którym jest wyświetlany interfejs użytkownika zostanie zmieniony na wybrany język.

Preferencje
Za pomocą tu dostępnych opcji można ustawić sposób wyświetlania list, aktywować preferowane czytniki
rejestrujące lub włączyć automatyczne wylogowywanie z systemu Aliro. W poniższej tabeli jest opisana każda
funkcja i jej konfiguracja.

1. Przejdź doMenu > Preferencje.

Pole Opis Konfiguracja

Liczba pozycji na
stronie

To ustawienie konfiguruje liczbę
pozycji, które są wyświetlane na
Liście głównej1 każdej funkcji.
Dodatkowe pozycje można
przeglądać za pomocą odsyłaczy
do innych stron, które znajdują się
na dole listy głównej.

1. Ustaw wartość pola Liczba
pozycji na stronie.

2. Kliknij Zapisz.

Czytnik rejestrujący To ustawienie konfiguruje czytnik
rejestrujący do aktywacji w celu
użytkowania przez obecnie
zalogowanego użytkownika.
Uwaga: Czytnik rejestrujący może
zostać aktywowany i być
używany przez użytkownika,
dopóki nie zostanie wybrany i
aktywowany jako preferowany
czytnik przez użytkownika, który
zaloguje się później.

Przykładowo, jeśli użytkownik
aktualnie używa danego czytnika
rejestrującego, a ten sam czytnik
zostanie później wybrany przez
innego użytkownika,
wówczas ten drugi jednoczesny

1. Kliknij listę rozwijaną w polu
Czytnik rejestrujący, aby
wyświetlić wszystkie czytniki
rejestrujące, które są
skonfigurowane w systemie.

2. Wybierz czytnik i kliknij Aktywuj.
3. Kliknij Zapisz.

1Lista główna znajduje się w lewym panelu głównego widoku/okna w przypadku prawie każdej funkcji Aliro.
Zazwyczaj jest to lista nazw obiektów takich jak Drzwi, Użytkownicy, Sprzęt, itd. w zależności od wyświetlanej
funkcji.
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2 Przegląd systemu Aliro

użytkownik, może aktywować
czytnik do własnego użytku. W
tym czasie czytnik przestanie być
dostępny dla pierwszego
użytkownika, chyba że zostanie
ponownie aktywowany przez
pierwszego użytkownika.

Włącz automatyczne
wylogowywanie po
upływie określonego
czasu

Zaznacz to pole wyboru, aby
określić czas (w minutach), po
którym system automatyczne
wyloguje użytkownika, w
przypadku braku aktywności
(klikanie lub użycie klawiatury).
Uwaga: Wszystkie oczekujące
zmiany w systemie, które nie
zostały zapisane będą utracone
po upływie okresu
automatycznego
wylogowywania.

1. Zaznacz pole wyboruWłącz
okres automatycznego
wylogowywania.

2. Podaj czas (w minutach) w polu
Okres wylogowywania.

3. Kliknij Zapisz.

Zapisywanie logów
Możliwe jest zapisywanie logów systemowych, które są przydatne specjalistom ds. pomocy technicznej przy
rozwiązywaniu problemów. Poniższa procedura przedstawia sposób zapisu skompresowanego pliku logu.

1. Przejdź doMenu > Zapisz logi...
2. Kliknij Pobierz w wyświetlonym oknie dialogowym.
3. Użyj funkcji Zapisz lubOtwórz pobrany plik ZIP.

O programie
Rejestracja licencji produktu

JakoUżytkownik systemu Aliro musisz zarejestrować oprogramowanie Aliro za pomocąPliku
licencji produktu.
Można to zrobić dwomametodami:

1. Rejestracja licencji produktu w trybie online (automatyczna)
2. Rejestracja licencji produktu w trybie offline (ręczna)

Rejestracja licencji produktu w trybie online (automatyczna)
1. W oknie dialogowymO programie są wyświetlone wszystkie informacje dotyczące

posiadanej licencji produktu.
To okno dialogowemożna wyświetlić korzystając z górnego paska narzędzi Aliro dwoma
metodami:

1. Kliknij czerwony odsyłacz (... dni pozostało do rejestracji).
2. KliknijMenu > O programie.

2. Kliknij przycisk Rejestruj, aby otworzyć kolejne okno dialogowe.
3. Kliknij przycisk Zażądaj licencji.
4. Podaj swoje dane w wymaganych polach.
5. Kliknij Rejestruj.

Jeśli rejestracja przebiegła pomyślnie:
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2 Przegląd systemu Aliro

1. Kliknij Rejestruj, aby zakończyć rejestrację. Używany system komputerowy zostanie
automatycznie zarejestrowany za pomocą usługi Web Service Registration Service, z
użyciem pliku licencyjnego.

Jeśli rejestracja się nie uda, przejdź od obecnego punktu do ręcznej rejestracji systemuw trybie
offline:

1. Wykonaj czynności opisane poniżej w punkcieRejestracja produktu w trybie offline.

Rejestracja licencji produktu w trybie offline (ręczna)
1. Najpierw sprawdź, czy zostały wykonane kroki 1-5 z poprzedniego punktu.
2. Kliknij odsyłacz Pobierz plik rejestracyjny. Zostanie utworzony plik rejestracyjny.
3. Kliknij Pobierz.
4. Kliknij Zapisz, aby zapisać lokalną kopię pliku rejestracyjnego.
5. Kliknij Anuluj, aby zamknąć to okno dialogowe.
6. Przenieś zapisany plik rejestracyjny na urządzenie z dostępem do Internetu. W przeglądarce

internetowej otwórz odsyłacz Adres serwisu rejestracyjnego, który był wyświetlony pod
odsyłaczem Pobierz plik rejestracyjny.

7. Kliknij Zarejestruj klucz produktu.
8. Znajdź i wybierz plik rejestracyjny (zwany również plikiem klucza produktu).
9. KliknijOK.
10. Zapisz wygenerowany plik licencji i przenieś go z powrotem na urządzenie, na którym jest

zainstalowany klient Aliro.
11. W oknie dialogowymO programie kliknij Rejestruj.
12. Kliknij Przeglądaj.
13. Znajdź i wybierz zapisaną lokalnie kopię pliku licencji.
14. KliknijOtwórz. Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzające rejestrację.

Uwaga: Zarejestrowanej licencji nie możnamodyfikować.

Przeglądanie aktualnej licencji produktu
1. W głównym pasku narzędzi Aliro przejdź doMenu > O programie.

Informacje na temat aktualnej licencji produktu zostaną podane w wyświetlonym oknie dialogowym.

Przeglądanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA)
1. W głównym pasku narzędzi Aliro przejdź doMenu > O programie.
2. Kliknij odsyłacz Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (EULA)
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2 Status systemu
Status systemu przedstawia szczegółowe komunikaty, które dotyczą statusuSprzętu, Serwera i Bazy danych.

Drukowanie raportu z systemu
Zostanie utworzony Raport systemowy, który zawiera podsumowanie systemu. Możesz pobrać ten raport, aby go
zapisać lub przeglądać.

1. Przejdź do strony Przegląd.
2. Kliknij odsyłacz Drukuj raport systemowy, który znajduje się obok Statusu systemu.
3. Kliknij Pobierz. Raport zostanie wyświetlony w nowym oknie.

Sprzęt

Status Opis

Moduły Access
Point w trybie
online

Wyświetla liczbęmodułów Access Point, które są online.

Aktualnie
inicjowane moduły
Access Point

Wyświetla liczbęmodułów Access Point, które są obecnie inicjalizowane.

Czytniki w trybie
online Wyświetla liczbęmodułów czytników, które są online.

Niedopasowanie
czytnika

Wyświetla liczbę czytników, które spełniają jedno z dwóch kryteriów:
1. Należą domagistrali innego typu (np. Czytnik OSDP namagistrali Wiegand)
2. Czytnik został przeniesiony z modułu AP w trybie offline (który faktycznie nie

może zgłosić tego przeniesienia ) do innegomodułu AP, który jest w trybie
online.

Serwer

Status Opis

Wykorzystanie CPU

Wskazuje chwiloweWykorzystanie CPU na serwerze kontroli dostępu. Jeśli ten
wskaźnik pozostanie na poziomie powyżej 50 % przez czas dłuższy niż 10
sekund, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, któremoże wskazywać na przeciążenie
procesora serwera.

Wykorzystanie
pamięci

Wskazuje chwiloweWykorzystanie pamięci na serwerze kontroli dostępu. Jeśli ten
wskaźnik przekracza 90% zostanie wyświetlone ostrzeżenie, któremoże
wskazywać na brak pamięci serwera.

Wykorzystanie dysku

Pokazuje chwiloweWykorzystanie dysku na dysku, na którym jest zainstalowany
serwer kontroli dostępu. To ostrzeżenie będzie wyświetlane, jeśli wartość
wskaźnika przekracza 90 %, comoże oznaczać, że na komputerze serwera brakuje
pamięci dyskowej.

Aktywne klienty WWW Wyświetla liczbę klientów WWW, które są aktualnie zalogowane.
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Status Opis

Aktywne klienty
mobilne

Wyświetla liczbę klientów mobilnych (Android / iPhone), które są aktualnie
zalogowane.

Zabezpieczenie
domyślnego konta
administratora

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie zostało zmienione hasłodomyślnego
konta administratora, utworzonego podczas instalacji. Zmień Hasło
administratora, aby usunąć to ostrzeżenie.

Baza danych

Status Opis

Ostatnia kopia
zapasowa

Wyświetla czas wykonania ostatniej kopii zapasowej bazy danych, jeśli taka kopia
została wykonana.

Czas wykonywania
ostatniej kopii
zapasowej

Wyświetla czas wykonania ostatniej kopii zapasowej bazy danych, jeśli taka kopia
została wykonana.

Następna kopia
zapasowa

Wyświetla czas, na który zostało zaplanowane wykonanie kolejnej kopii zapasowej
bazy danych. Jeśli nie skonfigurowano żadnej planowanej kopii zapasowej zostanie
wyświetlona ikona ostrzegawcza. Użyj funkcji Kopia zapasowa / przywracanie w
celu skonfigurowania planowanej kopii zapasowej i usunięcia tego ostrzeżenia.
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3 Funkcje
Rozbudowane funkcje kontroli dostępu Aliro są podzielone na trzy główne grupy: Dostęp,Monitorowanie i
Szablony.

Kliknij wybraną funkcję, aby zobaczyć jej opis i informacje na temat konfiguracji.

Funkcje DOSTĘPU Funkcje MONITOROWANIA Funkcje SZABLONÓW

Użytkownicy Log zdarzeń Szablony kart

Obszary
Tworzenie/odtwarzanie kopii

zapasowej
Szablonydrzwi

Drzwi Ustawienia systemowe Szablony sprzętu

Grupydostępu Monitorowanie i sterowanie Szablonyoświetlenia czytników

Harmonogramydostępu Sprawdzanie listy obecności

Planista obiektu

Role

Sprzęt

Efekty ramki świetlnej

3.1 Dostęp
Funkcje dotycząceDostępu umożliwiają konfigurację głównych parametrów, potrzebnych do stworzenia systemu
kontroli dostępu, takich jak Sprzęt, Drzwi, Użytkownicy i Harmonogramy dostępu. Informacje na temat
określonych funkcji są dostępne przy użyciu poniższych odsyłaczy.

Funkcje DOSTĘPU

Użytkownicy

Obszary

Drzwi

Grupydostępu

Harmonogramydostępu

Planista obiektu

Role

Sprzęt
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Efekty ramki świetlnej

3.1.1 Użytkownicy
Użytkownik to osoba zarejestrowana w systemie kontroli dostępu. Użytkownikowi musi być przydzielonaRola1,
zależna od jego funkcji w systemie Aliro.

Opis paneli i pasków narzędzi

Panele i przyciski Opis

Lista główna
Panel najbardziej po lewo w tym widoku, w którym jest wyświetlana
lista nazw zapisanych użytkowników.

Panel główny Wyświetla różne pola użytkownika wPanelu głównym.

Utwórz Tworzenie nowego użytkownika.

Usuń Usuwanie wybranej pozycji.

Zapisz Zapisywanie bieżącej konfiguracji.

Anuluj Anulowanie zmian od ostatniego zapisu.

Filtr Pokaż/ukryj panel filtra, który służy do zmniejszenia liczby lub
wyszukiwania użytkowników na liście.

Import Kreator do importowania użytkowników z pliku.

Anulowanie restrykcji Anulowanie restrykcji wobec wszystkich użytkowników z obszarów
blokowania ponownych wejść

Tematy powiązane
l Tworzenie użytkownika
l Przypisywanie kart lub kodów
l Przypisywanie praw dostępu
l Drukowanie karty użytkownika

3.1.1.1 Tworzenie użytkownika
1. Kliknij Przegląd2, a następnie Użytkownicy3. Zostanie wyświetlony widok Użytkownicy.
2. Kliknij przycisk Utwórz4.
3. W poluStatus jest domyślnie wyświetlana wartośćWażny.

1Są to określenia dotyczące funkcji. Rolemogą być przypisywane różnym użytkownikom systemu
bezpieczeństwa, którzy mają różne uprawnienia i zakresy odpowiedzialności.
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
4Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Status Opis

Ważna
Bieżąca datamieści się w zakresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia włącznie, lub
bieżąca data jest późniejsza od daty rozpoczęcia i zaznaczona jest opcja Do odwołania, a
użytkownik nie jest oznaczony jako nieaktywny.

Wygasła Aktualna data jest późniejsza niż data zakończenia, a użytkownik nie jest oznaczony jako
nieaktywny.

W trakcie
realizacji

Aktualna data jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia, a użytkownik nie jest oznaczony jako
nieaktywny.

Użytkownik
nieaktywny

Użytkownik może zostać ręcznie oznaczony jako nieaktywny. W takim przypadku żadna z
kart użytkownika niemoże być wykorzystana w celu dostępu. To ustawienie będzie miało
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi ustawieniami.

4. Wprowadź Imię1 i Nazwisko2 użytkownika .
5. Z listy rozwijanej Rola3 wybierz rolę, którą chcesz przypisać do tego użytkownika.

W przypadku ról innych niż Posiadacz karty należy skonfigurować następujące dodatkowe pola;

Pole Opis

Nazwa
użytkownika

Jest to Nazwa użytkownika, używana do ręcznego logowania w systemie Aliro.

Hasło Jest to Hasło, używane do ręcznego logowania w systemie Aliro.

Nazwa
użytkownika
domeny

Wprowadzenie wartości w tym polu umożliwia automatyczne logowanie przy użyciu
uwierzytelnianiaWindows. Ta wartość powinna być w następującym formacie: Nazwa_
domeny\nazwa_użytkownika

Przykładowo: site340\Smith John, gdzie site340 to nazwa domeny, a Smith John to nazwa
użytkownika w tej domenie, który będzie używał systemu Aliro zalogowany doWindows za
pomocą tego konta. Skontaktuj się z administratorem IT w celu uzyskania nazwy
użytkownika domeny.

l Aby zalogować się automatycznie do systemu Aliro, należy użyć adresu
https://nazwa.twojegoserwera.WWW/accesswin, zamiast
https://nazwa.twojegoserwera.WWW/access. Należy pamiętać, że funkcja
automatycznego logowania jest obsługiwana wyłącznie w przypadku korzystania z
przeglądarki w sieciach LAN.

6. Kliknij Zapisz4

Nowy użytkownik zostaje utworzony w systemie.

Przypisywanie kart lub kodów do użytkownika

Ręczne przypisywanie kart

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
4Kliknij, aby pokazać w Aliro
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1. Sprawdź czy pola Imię i nazwisko zostały skonfigurowane w widokuUżytkownicy.
2. Kliknij przycisk Dodaj1. Nowy wiersz zostanie dodany do sąsiadującej tabeli.
3. Kliknij poleNumer kartyw nowym wierszu.
4. Wpisz numer karty.
5. Kliknij Zapisz2

Pamiętaj, że okienko zaznaczania w kolumnieNieaktywny może być użyte domanualnego wyłączenia określonej
karty. Gdy Ustawienia systemu są ustawione tak, aby blokować użytkownika w przypadku naruszenia fizycznej
blokady możliwości ponownego wejścia, nastąpi automatyczne zaznaczenie przez system.

Przypisywanie kart za pomocą czytnika rejestrującego
Jako warunek wstępny przypisywania kart do użytkowników za pomocą czytnika rejestrującego, należy sprawdzić
czy trybem dostępu czytnika jest Tryb rejestracji. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij tutaj: Czytnik
rejestrujący.

1. Sprawdź czy pola Imię i nazwisko zostały skonfigurowane w widokuUżytkownicy.
2. Kliknij Dodaj3. Nowy wiersz zostanie dodany do sąsiadującej tabeli.
3. Kliknij poleNumer kartyw nowym wierszu.
4. Przybliż kartę do czytnika rejestrującego, aby wypełnić poleNumer karty.
5. Kliknij Zapisz4

Aby przypisać kody do Użytkownika
Istnieją dwa rodzaje kodów: Kod PIN i kod osobisty.

l KodPIN to 4-cyfrowy kod używany razem z kartą w trybie bezpieczeństwaKarta i PIN.
l Kod osobisty to unikatowy kod, któregomożna używać zamiast karty, jeśli trybem bezpieczeństwa drzwi

jest Kod osobisty lubKod grupowy. Domyślna długość tego kodu to 4 cyfry, ale można ją zmieniać w
zakresie 4-8 cyfr w menuUstawienia systemowe. Należy pamiętać, że zmniejszenie długości kodu
spowoduje usunięcie wartości w polu Kod osobisty i konieczne będzie ponowne ręczne wygenerowanie tych
kodów (dla każdego użytkownika).

Przyciski Resetuj usuwają zawartość pól, a przycisk Generuj tworzy nowy kod osobisty.
Okienko zaznaczaniaKod osobisty nieaktywnymożna użyć domanualnego wyłączenia użycia Kodów
osobistych (dla tego użytkownika). Gdy Ustawienia systemu są ustawione tak, aby blokować użytkownika w
przypadku naruszenia fizycznej blokady możliwości ponownego wejścia, nastąpi automatyczne zaznaczenie przez
system.

Aktualizacja zdjęcia użytkownika
Kliknij odsyłacz Aktualizuj zdjęcie5 Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe.

Aby zarejestrować nowe zdjęcie:
1. Wybierz, czy użytkownik jestMężczyzną czy Kobietą.
2. KliknijWłącz kamerę WWW. Zostanie wyświetlony obraz wideo przedstawiający użytkownika na żywo.
3. Kliknij Zrób zdjęcie. Zarejestrowane zdjęcie zostanie wyświetlone.
4. KliknijOK.

Aby zaktualizować zdjęcie użytkownika:
1. Kliknij przyciskWybierz plik.... W oknie dialogowymOtwórz, znajdź lokalizację nowego zdjęcia.
2. KliknijOK.

Prawa dostępu
Można przypisać do użytkowników prawa dostępu doGrup dostępu, Obszarów i Drzwi.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
4Kliknij, aby pokazać w Aliro
5Kliknij, aby pokazać w Aliro
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1. Kliknij Prawa dostępu.

Aby przypisać prawa dostępu do grup dostępu:
1. Kliknij Dodaj w zakładceGrupy dostępu .
2. Wybierz grupę dostępu w wyświetlanym oknie dialogowym. KliknijOK.
3. Kliknij Zapisz.

Aby przypisać prawa dostępu do obszarów:
1. W sekcji Dostęp do obszaru kliknij Dodaj.
2. Wybierz Obszarw wyświetlonym oknie dialogowym. KliknijOK.
3. Kliknij Zapisz.

Aby przypisać prawa dostępu do drzwi:
1. W sekcji Dostęp do drzwi kliknij Dodaj.
2. Wybierz Drzwi w wyświetlonym oknie dialogowym. KliknijOK.
3. Kliknij Zapisz.

Szczegółowe informacje i ustawienia
Konfiguracja pól w tej sekcji, umożliwia podanie informacji o użytkowniku oraz innych specyficznych ustawień.
Więcej informacji można znaleźć w opisach pól poniżej.

Pole Opis

Język

Wybierz preferowany język tego użytkownika. W tym języku będzie wyświetlany klient WWW
hosta, kiedy użytkownik zaloguje się do systemu. To będzie również język używany do
wyświetlania komunikatów przez czytnik ARxxS-MF, podczas kontaktu użytkownika z
czytnikiem.

E-mail Podaj adres e-mail użytkownika.

Telefon
komórkowy Podaj numer telefonu komórkowego użytkownika.

Pole własne
1, 2, 3 & 4

Te pola własne są ustawiane przez operatora. Aby ustawić te pola:
1. przejdź do strony Przegląd > lista Monitorowania > Ustawienia systemowe > Pola

własne.
2. Skonfiguruj cztery polaEtykieta pola własnego podając wybraną treść etykiet. na

przykład numer pojazdu, numer paszportu.

Użytkownik
nieaktywny Zaznaczenie tego pola wyboru zmienia status użytkownika naNieaktywny.

Data
rozpoczęcia

Wybierz datę, od której status użytkownika w systemiema zmienić się na Ważny. Uwaga: To
pole nie jest wyświetlane, jeśli rolą użytkownika jest Administrator systemu.

Do
odwołania

Zaznacz to pole wyboru, aby nadać użytkownikowi statusWażny na czas nieokreślony.
Uwaga: To pole nie jest wyświetlane, jeśli rolą użytkownika jest Administrator systemu.

Data
końcowa

Wybierz datę, aby określić termin upływu statusuWażny użytkownika. Począwszy od wybranej
daty, status użytkownika będzieNieważny. Uwaga: To pole nie jest wyświetlane, jeśli rolą
użytkownika jest Administrator systemu.

Zwiększona
dostępność

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że kiedy użytkownik zbliży kartę do czytnika, drzwi
zostaną odblokowane naCzas do ponownego zablokowania przy zwiększonej

20

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



3 Funkcje

Pole Opis

dostępności, zamiast na normalny Czas do ponownego zablokowania, umożliwiając
łatwiejszy dostęp.
PoleCzas do ponownego zablokowania przy zwiększonej dostępnościmożna znaleźć w
następujący sposób:

1. Pozycja rozwijanaPrzegląd > lista Dostępu > funkcja Drzwi > Informacje o
drzwiach.

Wyjątek
blokowania
ponownych
wejść

Zaznaczenie tego pola wyboru wyklucza użytkownika z obszarów blokowania ponownych
wejśćw systemie.

Drukowanie kart
Konfiguracja pól w tej sekcji umożliwia drukowanie kart użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w opisach
pól poniżej.

Pole Opis

Menu rozwijane
szablonu
drukowania kart

Wybierz Szablon karty do drukowania.

Strona przednia Wyświetla stronę przednią wybranego szablonu karty.

Strona tylna Wyświetla stronę tylną wybranego szablonu karty.

Drukuj kartę...

Kliknięcie powoduje wyświetlenieOkna podglądu wydruku. W tym oknie są
przedstawione karty skonfigurowane dla danego użytkownika oraz podgląd wydruku
każdej z nich.
Kliknij Drukuj..., aby wydrukować wybraną kartę.
Anuluj przerywa drukowanie.

Drukuj
potwierdzenie...

Ta opcja służy do drukowania potwierdzeń odbioru drukowanych kart.
Kliknąć, aby wyświetlić podglądWydruku potwierdzenia. Wybierz karty, które
wymagają potwierdzenia odbioru i kliknij Drukuj.

3.1.1.2 Przypisywanie kart
Użytkownikowi można przypisać jedną kartę lub więcej kart.
Można je rejestrować ręcznie lub za pomocą czytnika rejestrującego.

Ręczne przypisywanie kart

1. Sprawdź czy zostały skonfigurowane pola Imię i nazwisko użytkownika.
2. Kliknij przycisk Dodaj Nowy wiersz zostanie dodany do sąsiadującej tabeli.
3. Kliknij poleNumer kartyw nowym wierszu.
4. Wpisz numer karty.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

21

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



3 Funkcje

Przypisywanie kart za pomocą czytnika rejestrującego

Jako warunek wstępny przypisywania kart do użytkowników za pomocą Czytnika rejestrującego, Tryb dostępu
czytnikamusi być skonfigurowany jako Tryb rejestracji. Należy zapoznać się z rozdziałem Sprzęt.

1. Kliknij Przegląd > Lista Funkcji > sekcjaDostęp > Użytkownicy.
2. Kliknij pozycjęUżytkownicy. Zostanie wyświetlona strona konfiguracji Użytkowników.
3. Wybierz istniejącego użytkownika z listy nazw po lewej stronie lub kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć

nowego użytkownika.
Zostanie wyświetlona strona konfiguracji Użytkowników.

4. Sprawdź czy zostały skonfigurowane pola Imię i nazwisko użytkownika.
5. Kliknij przycisk Dodaj Nowy wiersz zostanie dodany do sąsiadującej tabeli.
6. Kliknij poleNumer kartyw nowym wierszu.
7. Przybliż kartę do czytnika rejestrującego, aby wypełnić poleNumer karty.
8. Kliknij przycisk Zapisz.
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3.1.2 Obszary
Obszar to fragment budynku, do którego dostęp jest kontrolowany przy pomocy przynajmniej jednychDrzwi i
jednegoCzytnika wejściowego.

l W systemie jest stosowany obszar domyślny o nazwieGlobalny obszar zewnętrzny, który oznacza
niezabezpieczoną strefę na zewnątrz budynku. Ten obszarmusi zostać skonfigurowany ręcznie podczas
konfigurowania systemu.

l Wszyscy użytkownicy w systemie otrzymają automatycznie prawa dostępu do globalnego obszaru
zewnętrznego.

l Obszary mogą być ze sobą połączone i mieć wspólne drzwi.
l W ramachObszaru głównegomożewystępować jeden lub więcej Podobszarów.
l Gdy użytkownik otrzymuje prawa dostępu do obszaru, uzyskuje dostęp do wszystkich jego czytników

wejścia.
l Użytkownik musi mieć nadane oddzielnie prawa dostępu do obszarów głównych i podobszarów.

Uwaga: Obszary można tworzyć wyłącznie w widoku Planisty obszarów .
Można użyć widoku Obszaruw celu zastosowania następujących funkcji:

l Wyświetlania szczegółowych informacji o istniejących obszarach.
l Wykonania poleceń ręcznych na istniejących obszarach.

Opis panelu

Panele i przyciski Opis

Lista główna
Panel najbardziej po lewo w tym widoku, w którym jest wyświetlana
lista nazw zapisanych obszarów.

Anulowanie restrykcji Anulowanie restrykcji wobec wszystkich użytkowników z obszarów
blokowania ponownych wejść

Polecenia ręczne Wydawanie poleceń ręcznych dla wybranych obszarów.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o istniejących obszarach:
1. Kliknij, aby wybrać Obszarw Panelu głównym.

Informacje o obszarze są wyświetlane w sąsiednim panelu, jak podano poniżej:

Pole Opis

Nazwa NazwaObszaru, odpowiednio do konfiguracji w widoku Planisty obiektu.

Opis Opis Obszaru, odpowiednio do konfiguracji w widokuPlanista obiektu.

Czytniki
wejściowe

Drzwi i Czytniki skonfigurowane w tym obszarze, zgodnie z konfiguracją w widokuPlanisty
obiektu.

Konfiguracja globalnego obszaru zewnętrznego
W systemie jest stosowany obszar domyślny o nazwieGlobalny obszar zewnętrzny, który oznacza
niezabezpieczoną strefę na zewnątrz budynku.
Czytniki wejścioweGlobalnego obszaru zewnętrznego będą automatycznie skonfigurowane w widokuPlanisty
obiektu, podczas konfiguracji obszaru.
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3 Funkcje

Tematy powiązane
l Tworzenie obszaru

3.1.3 Drzwi
Drzwi to sterowane fizycznie urządzenie wejściowe, które umożliwia przyznanie lub odmowę dostępumiędzy
obszarami.

W systemie kontroli dostępu, drzwi mogą reprezentować nie tylko zwykłe drzwi, ale również bramę, bramę
wjazdową, szlaban itd. Można utworzyć drzwi za pomocą widoku Sprzęt lub widoku Drzwi. Więcej
informacji można znaleźć w poniższych punktach.

Tematy powiązane
l Tworzenie drzwi w widoku Drzwi
l Tworzenie drzwi w widoku Sprzęt
l Zmiana Konfiguracji drzwi
l Stosowanie Szablonu drzwi do drzwi

3.1.3.1 Tworzenie drzwi
1. Kliknij Przegląd1, a następnie Drzwi2. Wyświetlany jest widok Drzwi.
2. Kliknij Utwórz3, aby wyświetlić pola i pozycje rozwijane konfiguracji drzwi.
3. Przejdź do konfiguracji wyświetlonych sekcji.

Szczegółowe informacje są przedstawione poniżej.

Opis paneli i pasków narzędzi

Panele i przyciski Opis

Lista główna W lewym panelu w tym widoku jest wyświetlana lista
główna nazw drzwi i modułów Access Point.

Panel główny Wyświetla różne pola konfiguracji drzwi.

Utwórz Tworzenie nowych drzwi.

Usuń Usuwanie wybranej pozycji.

Zapisz Zapisywanie bieżącej konfiguracji drzwi.

Anuluj Anulowanie zmian od ostatniego zapisu

Polecenia ręczne Wydawanie polecenia ręcznego do wybranych drzwi
Można wydać następujące polecenia:

l Zezwól na dostęp - Odblokowuje drzwi dla
użytkownika. Jest to równoważnik zbliżenia
ważnej karty.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
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3 Funkcje

Panele i przyciski Opis

l Otwórz - Zmiana aktualnego trybu drzwi na
otwarte.

l Blokuj - Zmiana aktualnego trybu drzwi na
zablokowane.

l Zabezpiecz - Zmiana aktualnego trybu drzwi na
zabezpieczone.

l Odbezpiecz - Zmiana aktualnego trybu drzwi na
odbezpieczone.

l Anuluj - Anulowanie poprzedniej czynności
polecenia ręcznego.

Następujące parametry dotyczą poleceń ręcznych
Otwórz, Blokuj, Zabezpiecz iOdbezpiecz.

l Do kolejnej zmiany harmonogramu -
Wydane polecenie ręczne będzie obowiązywać
do kolejnej zmiany harmonogramu dostępu.

l Do odwołania -Wydane polecenie ręczne
będzie obowiązywać do czasu wydania
ręcznego polecenia anulowania.

l Czas trwania (w minutach):Czas
wykonywania polecenia ręcznego.

Modyfikacja OpcjaModyfikacja wyświetla kreatora, który umożliwia
dokonywanie zmian wybranych drzwi.

Identyfikacja

1. Kliknij pozycję rozwijaną Identyfikacja1.
2. Skonfiguruj pola w tej sekcji i kliknij Zapisz.

Pole Opis

Nazwa Wprowadź odpowiedniąNazwę drzwi.

Opis Opis zawiera podsumowanie istotnych
informacji o drzwiach.

Szablon
oświetlenia
czytnika

Wyświetla aktualnie aktywny szablon dla
tych drzwi

Szablon drzwi

WybórSzablonu drzwi z wcześniej
określoną konfiguracją, który będzie
zastosowany do wybranych drzwi.
Jeśli drzwi korzystają z szablonu,
modyfikacje drzwi muszą być
wykonywane za pomocą Zmian drzwi
lub Szablonu drzwi.

Tworzenie
szablonu drzwi

Kliknij, aby utworzyć nowy Szablon
drzwi na podstawie bieżącej konfiguracji
drzwi.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Domyślne tryby bezpieczeństwa

Domyślne tryby
drzwi Opis

Otwarte Drzwi są fizycznie szeroko otwarte za pomocą otwieracza
drzwi.

Niezabezpieczone Drzwi są odblokowane i można je otworzyć.

Zabezpieczone Drzwi są zablokowane i mogą być odblokowane wyłącznie
za pomocą ważnej karty.

Zablokowane Drzwi są zablokowane, amożliwość dostępu
użytkowników jest wyłączona.

Opis polaDomyślne tryby pracy czytnika

Domyślne tryby czytnika i opcje Opis

Czytnik Logiczna nazwa czytnika

Tryb

Karta i PIN Drzwi mogą być odblokowane
za pomocąKarty i PIN-u.

Karta Drzwi mogą być odblokowane
za pomocą Tylko karty.

Kod osobisty

Drzwi można odblokować za
pomocąKodu osobistego. W
tym trybie karty są również
akceptowane.

Kod grupy

Drzwi można odblokować za
pomocąKodu grupy. W tym
trybie akceptowane są również
karty i kod osobisty.

Wyłączone Czytnik jest wyłączony.

Opis polaDomyślne inne tryby
Punkty w tej tabeli stanowią połączenie punktów Wejść i Wyjść, zdefiniowanych dla drzwi logicznych, takich jak
Przyciski wyjścia, Blokady drzwi, Styki drzwi, Elektrozamki i tak dalej.

Domyślne tryby i opcje Opis

punkty Nazwa punktu wejścia/wyjścia.

Tryb
Włączono Punkt jest włączony.

Wyłączone Punkt jest wyłączony.
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Tryby bezpieczeństwa
1. Kliknij pozycję rozwijaną Tryby bezpieczeństwa.
2. Konfigurowanie zakresu czasu Trybu bezpieczeństwaw tej sekcji dla określonych dni.
3. Wybór Zaplanowanego trybu drzwi

Zaplanowany tryb
drzwi Opis

Otwarte Drzwi są fizycznie szeroko otwarte za pomocą
otwieracza drzwi.

Niezabezpieczone Drzwi są odblokowane i można je otworzyć.

Zabezpieczone Drzwi są zablokowane i mogą być odblokowane
wyłącznie za pomocą ważnej karty.

Zablokowane Drzwi są zablokowane, amożliwość dostępu
użytkowników jest wyłączona.

4. Skonfiguruj sekcjePlanowane tryby czytników i Planowane inne tryby, zgodnie z opisami w tabeli
poniżej.

Opis polaPlanowane tryby czytników

Pole Opis

Czytnik Logiczna nazwaCzytnika

Tryb

Karta i PIN
Drzwi mogą być
odblokowane za pomocą
Karty i PIN-u.

Karta
Drzwi mogą być
odblokowane za pomocą
Tylko karty.

Kod osobisty

Drzwi można odblokować za
pomocąKodu osobistego.
W tym trybie karty są również
akceptowane.

Kod grupy

Drzwi można odblokować za
pomocąKodu grupy. W tym
trybie akceptowane są
również karty i kod osobisty.

Wyłączone Czytnik jest wyłączony.

Opis polaPlanowane inne tryby
Punkty w tej tabeli stanowią połączenie zdefiniowanych dla drzwi logicznych punktówWejść i Wyjść, takich jak
Przyciski wyjścia, Blokady drzwi, Styki drzwi, Elektrozamki i tak dalej.
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Pole Opis

punkty Nazwa punktu wejścia/wyjścia.

Tryb
Włączono Punkt jest włączony.

Wyłączone Punkt jest wyłączony.

Wyjątki od harmonogramu

Pole Opis

Nazwa Nazwawyjątku.

Tryby
bezpieczeństwa

Tryby bezpieczeństwa

Pole Opis

Brak zmiany w trybie
bezpieczeństwa

Ten tryb bezpieczeństwa
pozostaje taki, jak zdefiniowany
przez bieżący domyślny
harmonogram i harmonogram
drzwi, dlatego w trybie
bezpieczeństwa nie działa
modyfikacja wyjątku
harmonogramu.

Standardowy tryb wyjątku

Bezpieczeństwo jest
automatycznie zwiększane w
dniach i godzinach wyjątku
harmonogramu, jak
zdefiniowano w tabeli poniżej.

Niestandardowy tryb
zabezpieczeń

Tryb drzwi lub czytnikamoże
zostać unikalnie zdefiniowany
dla okresów wyjątku daty i
godziny.

Standardowy tryb wyjątkuma zastosowanie, gdy:
• Najpierw ma zastosowanie do drzwi, oraz
• Zostały przeprowadzone jakieś zmiany operatora, oraz
• Przeprowadzono automatyczne zmiany, na przykład poprzez harmonogram
czasu

Poniższa tabela opisuje, w jaki sposóbStandardowy tryb wyjątku jest
ustawiony względem Trybu drzwi, gdy używany jest wyjątek harmonogramu:

Bieżący tryb drzwi Standardowy tryb wyjątku

Tryb bezpieczeństwa drzwi
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Pole Opis

Bieżący tryb drzwi Standardowy tryb wyjątku

Zablokowane Zablokowane

Zabezpieczone Zabezpieczone

Niezabezpieczone Zabezpieczone

Otwarte Zabezpieczone

Tryb czytnika

Karta i PIN Karta i PIN

Karta Karta

Kod osobisty Karta

Kod grupy Karta

Wyłączone Wyłączone

Inne tryby (Włącz/Wyłącz)

Przycisk wyjścia Bez zmiany

Zamek drzwi Bez zmiany

Styk drzwi Bez zmiany

Wyjątki lokalne

1. Kliknij pozycję rozwijanąWyjątki lokalne.
2. Kliknij, aby Dodaćwiersz wyjątku lokalnego.
3. Skonfiguruj pola odpowiednio do potrzeb. Więcej informacji jest podanych w opisach pól pod koniec tego

rozdziału.
4. Aby usunąć wyjątek lokalny wybierz go i kliknij Usuń.
5. Kliknij Zapisz.

Pole Opis

Data rozpoczęcia Data początkowa okresu wyjątku.

Data końcowa Data końcowa okresu wyjątku.

Godzina początkowa Godzina początkowa okresu wyjątku.

Godzina końcowa Godzina końcowa okresu wyjątku.

UWAGA:Wyjątek lokalny jest aktywny odDaty/godziny rozpoczęcia doDaty/godziny zakończenia
włącznie. Oznacza to, że wyjątki lokalne zaczynają obowiązywać od początku określonej minuty Rozpoczęcia, a
kończą na koniec określonej minuty Zakończenia. To umożliwia ustawianie okresów obowiązywania wyjątków
lokalnych jeden po drugim bez nakładania się. Zobacz przykład poniżej:
Data Godzina Data Godzina Komentarz
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rozpoczęcia początkowa końcowa końcowa

25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Rozpoczyna się o godz. 11:00:00, kończy o
godz. 11:00:59

25/06/2014 11:01 25/06/2014 11:59 Rozpoczyna się o godz. 11:01:00, kończy o
godz. 11:59:59

l Można zdefiniować wiele okresów wyjątków, ale te okresy niemogą się nakładać.
l Dla każdego wybranego okresu wyjątku, użytkownik może zdefiniować zestaw trybów bezpieczeństwa,

któremają być stosowane podczas tego okresu bezpieczeństwa.

Informacje

1. Kliknij pozycję rozwijaną Informacje szczegółowe.
2. Skonfiguruj pola w tej sekcji i kliknij Zapisz.

Pole Opis

Czas odblokowania (s)

Określa czas (w sekundach), przez
który drzwi powinny być
odblokowane, przez ponownym
zablokowaniem po prawidłowym
wejściu.

Czas otwarcia (s)

Jest to okres (w sekundach)
uzupełniający Czas odblokowania
(s) , po zakończeniu którego drzwi
powinny być zamknięte. Po upływie
tego okresu, klient Aliro oznacza
drzwi flagą informującą o ich
przytrzymaniu zbyt długo w Logu
zdarzeń.

Czas ostrzeżenia o
przytrzymaniu drzwi (s)

Ten okres (w sekundach) jest
dodawany doCzasu odblokowania
(s) i Czasu otwarcia (s). Po upływie
tego łącznego okresu, alarm Drzwi
przytrzymane jest wysyłany z
urządzenia sprzętowego, a zdarzenie
jest raportowane w Logu zdarzeń.

Dostępny czas odblokowania
(s)

Ten okres (w sekundach) jest
podobny doCzasu Odblokowania
(s), ale dotyczy użytkowników, którzy
mają potrzebę Zwiększonej
dostępności.

Czekaj na pierwszy prawidłowy
dostęp, aby odblokować

W przypadku skonfigurowania tej
opcji, drzwi zostaną odblokowane
zgodnie ze swoim harmonogramem
dostępu dopiero po pierwszym
ważnym zbliżeniu karty.

Wyłącz polecenia ręczne Ta opcja umożliwia
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Pole Opis

włączanie/wyłączanie wykonywania
Poleceń ręcznych dla drzwi.
Domyślnie, polecenia ręczne są
wyłączone dla drzwi.

Czytniki

1. Kliknij pozycję rozwijanąCzytniki.
2. Kliknij, aby Dodać do tabeli nowy czytnik dla tych drzwi. Jeśli chcesz usunąć wiersz czytnika, kliknij

przycisk Usuń.
3. Skonfiguruj pola w tej sekcji i kliknij Zapisz.

Pole Opis

Szablon drzwi –
mapowanie czytnika

Wybierz odpowiedni czytnik.
Uwaga: W tym polu są
wymienione wszystkie
dostępne czytniki wybranego
Szablonu drzwi.

Nazwa
Nazwa czytnika
skonfigurowanego dla tego
wiersza.

Aktywacja automatycznego
otwieracza drzwi

Ta opcja umożliwia
konfigurację czytnika do
aktywacji Automatycznego
otwieracza drzwi.

Szablon oświetlenia
czytnika

Szablon, który definiuje
wszystkie specjalne
zachowania oświetlenia
czytnika

Styki drzwi

1. Kliknij pozycję rozwijanąStyki drzwi.
2. Kliknij, aby Dodać nowewejście styku drzwi do tabeli. Jeśli chcesz usunąć wejście styku drzwi, kliknij

Usuń.
3. Skonfiguruj pola w tej sekcji i kliknij Zapisz.

Pole Opis

Szablon drzwi –
mapowanie styku

Wybierz odpowiedni Styk
drzwi.
Uwaga: W tym polu są
podane dostępne Styki
drzwi wybranegoSzablonu
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Pole Opis

drzwi.

Nazwa Nazwa styku drzwi.

Przyciski wyjścia

1. Kliknij pozycję rozwijanąPrzyciski wyjścia.
2. Kliknij, aby Dodaćwejście przycisku wyjścia do tabeli. Jeśli chcesz usunąć wejście przycisku wyjścia,

kliknij Usuń.
3. Skonfiguruj pola w tej sekcji i kliknij Zapisz.

Pole Opis

Szablon drzwi –
mapowanie przycisku
wyjścia

Wybierz odpowiedni
Przycisk wyjścia.

Uwaga: W tym polu są
podane wszystkie
dostępne przyciski wyjścia
wybranegoSzablonu
drzwi.

Nazwa Nazwa przycisku wyjścia.

Aktywacja otwieracza drzwi

Konfiguruje ten przycisk do
aktywacjiOtwieracza
drzwi i otwierania drzwi,
gdy zostanie naciśnięty
przycisk wyjścia.

Używaj Limitu czasu dla
zwiększonej dostępności

Ten okres (w sekundach)
umożliwia odblokowanie
drzwi na Czas
odblokowania przy
zwiększonej dostępności1.

Wysoki priorytet
odblokowywania

Konfiguracja tego przycisku
wyjścia do punktu wejścia,
zdefiniowanego do Funkcji
odblokowywania o
wysokim priorytecie1.

1Ten okres (w sekundach) jest podobny do CzasuOdblokowania (s), ale dotyczy użytkowników, którzy wymagają
Zwiększonej Dostępności.
1Skonfigurowane wejście jest zdefiniowane jako przycisk wyjścia z automatycznym otwieraczem drzwi i ma
oddzielny czas odblokowania; ta funkcja konfiguruje wejście jako wejście awaryjnego odblokowania/blokowania,
bez uwzględniania Harmonogramów, Trybów czytnika itd.
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Zamki
W tej sekcji są konfigurowane zarówno Zamki drzwi, jak i Elektrozamki.

Zamki drzwi
1. Kliknij pozycję rozwijaną Zamki.
2. Kliknij, aby Dodaćwyjście zamka drzwi do tabeli. Jeśli chcesz usunąć wyjście zamka drzwi, kliknij Usuń.
3. Skonfiguruj pola Zamki drzwi odpowiednio do potrzeb. Więcej informacji jest podanych w opisach pól

poniżej.
4. Kliknij Zapisz.

Opis pola Zamki drzwi

Pola i opcje Opcje i opis

Szablon drzwi – mapowanie
zamka

Wybierz odpowiedni Zamek drzwi.

Uwaga: W tym polu są wymienione wszystkie dostępne Zamki drzwi
wybranegoSzablonu drzwi.

Nazwa Nazwa zamka drzwi.

Ponowne zamknięcie

Opcje i opisy

Przy otwieraniu
drzwi

Po odblokowaniu, ponowne zablokowanie gdy
drzwi są otwarte. Oprócz czasu otwarcia drzwi
można skonfigurować opóźnienie.

Przy zamykaniu
drzwi

Po odblokowaniu, ponowne zablokowanie
tylko gdy drzwi są zamknięte.

Impuls
Impulsy do przekaźnika w celu odblokowania
Zewnętrzny zamek zablokuje się
automatycznie, bez angażowania AP.

Zablokuj ponownie po czasie
otwarcia (ms)

W przypadkuPrzy otwarciu drzwi, jest to opóźnienie ponownego
zablokowania po otwarciu drzwi.
W przypadku Impulsu jest to czas impulsu.

Elektrozamki
1. Kliknij pozycję rozwijaną Zamki.
2. Kliknij, aby Dodaćwiersz elektrozamka do tabeli. Jeśli chcesz usunąć wiersz, kliknij Usuń.
3. Skonfiguruj polaElektrozamki odpowiednio do potrzeb. Więcej informacji jest podanych w opisach pól

poniżej.
4. Kliknij Zapisz.

Opis polaElektrozamki

Pole Opis

Szablon drzwi – mapowanie
elektrozamka

Wybierz odpowiedni Elektrozamek.

Uwaga: W tym polu są wymienione wszystkie
dostępneElektrozamkiwybranegoSzablonu drzwi.

Nazwa Nazwa elektrozamka.
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Otwieracz drzwi

1. Kliknij pozycję rozwijanąOtwieracz drzwi.
2. Skonfiguruj pola odpowiednio do potrzeb. Więcej informacji jest podanych w opisach pól poniżej.
3. Kliknij Zapisz.

Pole Opis

Konfiguracja otwieracza drzwi Zaznacz to pole wyboru, aby skonfigurować urządzenie do otwierania
drzwi.

Nazwa NazwaOtwieracza drzwi.

Czynność otwierania

Opcje i opisy

Brak Brak działania.

Włączanie
Włączanie przekaźnika lub wyjścia, aby
odblokować Otwieracz drzwi.

Wyłączanie
Wyłączanie przekaźnika lub wyjścia, aby
odblokować Otwieracz drzwi.

Impuls
Wysyłanie impulsu do przekaźnika lub
wyjścia (włączenie, a potem wyłączenie)
aby odblokować Otwieracz drzwi.

Odwrócony impuls

Wysyłanie impulsu do przekaźnika lub
wyjścia w odwrotny sposób (wyłączenie, a
potem włączenie) aby odblokować
Otwieracz drzwi

Czas impulsu otwierania (ms) W przypadku Impulsu lubOdwróconego impulsu, jest to czas impulsu.

Czas opóźnienia otwierania (ms) Czas pozostawiania otwieracza drzwi w pozycji odblokowanej.

Czynność zamykania

Opcje i opisy

Brak Brak działania.

Włączanie
Włączanie przekaźnika lub wyjścia, aby
zablokować Otwieracz drzwi.
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Pole Opis

Wyłączanie
Wyłączanie przekaźnika lub wyjścia, aby
zablokować Otwieracz drzwi.

Impuls
Wysyłanie impulsu do przekaźnika lub
wyjścia (włączenie, a potem wyłączenie)
aby zablokować Otwieracz drzwi.

Odwrócony impuls

Wysyłanie impulsu do przekaźnika lub
wyjścia w odwrotny sposób (wyłączenie, a
potem włączenie) aby zablokować
Otwieracz drzwi.

Czas impulsu zamykania (ms) W przypadku Impulsu lubOdwróconego impulsu jest to czas impulsu.

Czas opóźnienia zamykania
(ms) Przewidywany czas zamknięcia przez otwieracz drzwi.

Blokowanie ponownych wejść

1. Kliknij pozycję rozwijanąBlokowanie ponownych wejść.
2. Skonfiguruj pola w tej sekcji odpowiednio do potrzeb. Więcej informacji jest podanych w opisach pól poniżej.
3. Kliknij Zapisz.

Pola i opcje Opis

Typ
blokowania
ponownych
wejść

Wyłączone Reguły blokowania ponownych wejść nie są stosowane, ale lokalizacja
użytkownika nadal jest śledzona.

Blokowanie
ponownego
wejścia - tylko
powiadamianie
nadzoru o
ponownym
wejściu

Dostęp jest dozwolony, pomimo naruszenia reguł blokowania ponownych
wejść, ale generowany jest alarm.

Fizyczne
blokowanie
możliwości
ponownego
wejścia

Następuje odmowa dostępu, a wszystkie karty użytkownika są natychmiast
ustawione jako nieaktywne. Alarm jest generowany przy naruszeniu reguł
blokowania ponownych wejść. Jedynym sposobem, aby przywrócić status
Aktywne kart użytkownika jest zmiana statusu za pomocą klienta Aliro.

Czasowe
blokowanie
ponownych
wejść

Dostęp jest zabroniony na czas określony w poluOdmowa dostępu przez.
Alarm jest generowany przy naruszeniu reguł blokowania ponownych wejść.

Odmowa dostępu przez Okres (mierzony w godzinach i minutach), podczas którego będzie
obowiązywać blokada dostępu.
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Pola i opcje Opis

Czas trwania

Ten okres określa czas, po którym restrykcje związane z przekroczeniem reguł
blokowania ponownych wejść zostaną automatycznie anulowane wobec
użytkowników wewnątrz obszaru. Ta funkcja działa zarówno w przypadku
wyłącznie powiadamiania nadzoru o naruszeniu reguł, jak i w przypadku
fizycznego blokowania ponownych wejść. Ustawienie zerowej długości
okresu powoduje wyłączenie tej funkcji.

Czytniki wejściowe Kliknij, aby Dodać i skonfigurować Czytnik wejścia dla tych drzwi. Aby
usunąć ten czytnik z tych drzwi, kliknij Usuń.

Czytniki wyjść Kliknij, aby Dodać i skonfigurować Czytnik wyjścia dla tych drzwi. Aby
usunąć ten czytnik z tych drzwi, kliknij Usuń.

Sygnalizacja włamań1

1. KliknijWłamania, aby rozwinąć tę sekcję.
2. Zaznacz pole wyboruKonfiguruj systemu antywłamaniowy, aby uaktywnić pola w tej sekcji.
3. Skonfiguruj Harmonogram uzbrajaniaw tej sekcji dla określonych dni.
4. Kliknij, aby Dodać nowyWyjątek harmonogramu uzbrajania.
5. Skonfiguruj pola w tej sekcji, jak opisano w tabeli poniżej.
6. Aby usunąćWyjątek harmonogramu uzbrajania, wybierz go i kliknij Usuń.

Pole Opis

Data rozpoczęcia Data początkowa okresu wyjątku.

Data końcowa Data końcowa okresu wyjątku.

Godzina początkowa Godzina początkowa okresu wyjątku.

Godzina końcowa Godzina końcowa okresu wyjątku.

UWAGA:Wyjątek harmonogramu uzbrajania pozostaje aktywny odDaty/godziny rozpoczęcia do
Daty/godziny zakończeniawłącznie. Oznacza to, że wyjątek harmonogramu uzbrajania zaczyna obowiązywać
od początku określonej minuty Rozpoczęcia, a kończy na koniec określonej minuty Zakończenia. To umożliwia
ustawianie okresów wyjątku harmonogramu uzbrajania, jeden po drugim bez nakładania się. Zobacz przykład
poniżej:
Data
rozpoczęcia

Godzina
początkowa

Data
końcowa

Godzina
końcowa Komentarz

25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Rozpoczyna się o godz. 11:00:00, kończy o
godz. 11:01:00

25/06/2014 11:01 25/06/2014 11:59 Rozpoczyna się o godz. 11:01:00, kończy o
godz. 12:00:00

l Można zdefiniować wiele okresów wyjątku, ale te okresy niemogą się nakładać.
l Dla każdego wybranego okresu wyjątku, użytkownik może zdefiniować zestaw trybów bezpieczeństwa,

któremają być stosowane podczas tego okresu bezpieczeństwa.
7. Skonfiguruj polaWłamanie odpowiednio do potrzeb. Więcej informacji jest podanych w opisach pól

Włamanie poniżej.

1Określenie logiczne, dotyczące działań używanych w celu kontroli za pomocą systemu sygnalizacji włamań.
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8. Kliknij, aby Zapisać zmiany.

Pole Opis

Wyjątek trybu wykrywania
włamań Wybierz zdarzenie Uzbrajanie lub Rozbrajanie dla wybranegoWyjątku.

Wyjątek od opóźnienia
automatycznego ponownego
uzbrajania (m)

Taki sam opis jak w przypadku Automatycznego opóźniania ponownego
uzbrojenia (m), ale dotyczący wybranegoWyjątku.

Opóźnienie automatycznego
ponownego uzbrajania (s)

Jeśli użytkownik rozbroi system wykrywania włamańw czasie określonym
przez automatyczny Harmonogram uzbrajania dostępu , system
podejmie próbę automatycznego ponownego uzbrojenia po upływie tego
opóźnienia.

Opóźnienie ręcznego
uzbrajania (s)

Opóźnienie ręcznego uzbrajania jest stosowane w przypadku, gdy
uzbrajanie jest wykonywane przez użytkownika przy dowolnym czytniku lub
przycisku uzbrajania lub za pomocą czynności obsługi zdalnej.

UWAGA: System będzie oczekiwał przez czas opóźnienia
poprzedzającego uzbrojenie, przed rozpoczęciem żądanego uzbrojenia.
Podczas opóźnienia poprzedzającego uzbrojenie użytkownicy otrzymają
komunikat ostrzegawczy. Użytkownik może przerwać uzbrajanie,
przedstawiając ważną kartę lub naciskając przycisk wyjścia.

Opóźnienie automatycznego
uzbrajania (s)

Opóźnienie automatycznego uzbrajania jest stosowane, gdy uzbrajanie jest
wykonywane na podstawie harmonogramu dostępu.

UWAGA: System będzie oczekiwał przez czas opóźnienia
poprzedzającego uzbrojenie, przed rozpoczęciem żądanego uzbrojenia.
Podczas opóźnienia poprzedzającego uzbrojenie użytkownicy otrzymają
komunikat ostrzegawczy. Użytkownik może przerwać uzbrajanie,
przedstawiając ważną kartę lub naciskając przycisk wyjścia.

Pole wyboru Odblokowanie, w
przypadku niepowodzenia
rozbrojenia

Jeśli rozbrajanie nie powiedzie się, na przykład w przypadku gdy informacja
zwrotna o statusie alarmu będzie wciąż obecne po upływie limitu czasu, to
ustawienie określa, czy drzwi powinny zostać odblokowane czy pozostać
zablokowane, aby uniemożliwić użytkownikowi wejście do uzbrojonego
obszaru i wywołanie alarmu o włamaniu. Po zaznaczeniu tej opcji, drzwi
zostaną odblokowane nawet jeśli obszar będzie wciąż uzbrojony. W takim
przypadku alarm nie będzie kontrolowany przez ustawienia w Aliro. Należy
skontaktować się z dostawcą zewnętrznego systemu antywłamaniowego,
aby uzyskać informacje na temat alarmu.

Pole wyboru Zaczekaj na
pierwszy prawidłowy dostęp,
aby rozbroić

Po zaznaczeniu tego pola drzwi pozostaną zablokowane i uzbrojone do
czasu prawidłowego dostępu, nawet jeśli tryb drzwi/czytnika jest ustawiony
na wcześniejsze odblokowanie.

Przycisk uzbrajania Nazwa punktu wejścia, który może być użyty do zainicjowania uzbrojenia.
(opcja)

Informacje o statusie alarmów

Nazwawejściae używanego do wykrywania stanu uzbrojenia/rozbrojenia
zewnętrznego systemu sygnalizacji włamań. Jeśli jest skonfigurowany
system sygnalizacji włamań dla drzwi, wejście informacji zwrotnych o
statusie alarmu (ASF) jest obowiązkowe.
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Pole Opis

Limit czasu

Podczas sekwencji uzbrajania wyjście jest używane do przekazywania
polecenia uzbrojenia lub rozbrojenia obszaru do zewnętrznego systemu
sygnalizacji włamań, a następnie wejście ASF jest używane do wykrywania
zmiany stanu sygnalizacji włamańw określonym czasie, w celu
stwierdzenia powodzenia lub niepowodzenia próby uzbrojenia/rozbrojenia.
Limit czasu jest podany w milisekundach, ponieważ zewnętrzny system
może być w stanie zareagować w czasie krótszym niż jedna sekunda.

Czas świecenia czerwonej
diody

Ustawienie Czasu świecenia czerwonej diody na 0 powoduje, że
czerwona dioda pozostanie zapalona również gdy wejście ASF informuje o
uzbrojeniu. UstawienieCzasu świecenia czerwonej diody LED na 1-99
sekund powoduje, że dioda włączy się na określony czas, a następnie
zostanie wyłączona, jeśli wejście ASF informuje o uzbrojeniu.

Wyjście uzbrajania

Nazwa punktu wyjściowego używanego do wysyłania polecenia uzbrojenia
lub rozbrojenia obszaru do zewnętrznego systemu sygnalizacji włamań. W
przypadku, gdy system sygnalizacji włamań jest skonfigurowany Wyjście
uzbrajania jest obowiązkowe.

Czynność
uzbrajania

Brak Brak działania

Włączanie WłączaWyjście uzbrajania, w celu uzbrojenia zewnętrznego systemu
sygnalizacji włamań.

Wyłącz WyłączaWyjście uzbrajania, w celu uzbrojenia zewnętrznego systemu
sygnalizacji włamań.

Impuls Wysyła impuls na Wyjście uzbrajania (włączenie, a potem wyłączenie) w
celu uzbrojenia zewnętrznego systemu sygnalizacji włamań.

ImpulsOdwrócony Wysyła odwrócony impuls na Wyjście uzbrajania (wyłączenie, a potem
włączenie) w celu uzbrojenia zewnętrznego systemu sygnalizacji włamań.

Czas impulsu uzbrajania (ms)
Skonfigurowany czas impulsu do włączania lub wyłączania czynności
uzbrajania. Ma zastosowanie tylko wówczas, gdy Czynność uzbrajania
mawartość Impuls lub ImpulsOdwrócony.

Czynność
rozbrajania

Brak Brak działania.

Włączanie WłączaWyjście uzbrajania, w celu rozbrojenia zewnętrznego systemu
sygnalizacji włamań.

Wyłączanie WyłączaWyjście uzbrajania, w celu rozbrojenia zewnętrznego systemu
sygnalizacji włamań.

Impuls Wysyła impuls na Wyjście uzbrajania (włączenie, a potem wyłączenie) w
celu rozbrojenia zewnętrznego systemu sygnalizacji włamań.

ImpulsOdwrócony Wysyła odwrócony impuls na Wyjście uzbrajania (wyłączenie, a potem
włączenie) w celu rozbrojenia zewnętrznego systemu sygnalizacji włamań.

Czas impulsu rozbrajania (ms)
Skonfigurowany czas impulsu do włączania lub wyłączania czynności
rozbrajania. Ma zastosowanie tylko wówczas, gdy Czynność rozbrajania
mawartość Impuls lub ImpulsOdwrotny.
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3.1.3.2 Zmiana konfiguracji drzwi
Istnieją dwa sposoby zmiany konfiguracji drzwi:

l Widok Drzwi
l Widok Zmiana

Ograniczenia modyfikacji
Możliwość zmiany konfiguracji drzwi zależy od tego czy drzwi są powiązane zeSprzętem i(lub)Szablonem
drzwi.W poniższym zestawieniu są przedstawioneScenariusze zależności drzwi od Sprzętu, a także od
Szablonu drzwi, a także związane z nimi możliwości zmiany konfiguracji drzwi.

Powiązanie ze
sprzętem

Powiązanie
z
Szablonem
drzwi

Możliwość dodawania/edytowania/usuwania
funkcjonalności drzwi

Przy użyciu
widoku Drzwi

Przy użyciu kreatora
Modyfikacja

Używając
widoku
Szablon drzwi

Scenariusz
drzwi 1

û
û ü ü û

Scenariusz
drzwi 2

ü û ü* ü û

Scenariusz
drzwi 3

ü ü û** ü ü

* W tym scenariuszu dodawanie i usuwanie pozycji drzwi w widokuDrzwi nie jest możliwe, ponieważ przyciski
Dodaj i Usuń są niedostępne. Dodawanie lub usuwanie pozycji drzwi musi być wykonywane za pomocą kreatora
Modyfikacja.
** W tym scenariuszu, nie można edytować żadnych ustawień drzwi w widoku Drzwi. Jedyne pola, które są
dostępne toNazwa, Szablon drzwi i Tworzenie szablonu drzwi.

Informacje o kreatorze modyfikowania drzwi
Ten kreator umożliwia dokonywanie następujących zmian wybranych drzwi:

l Odłącz od sprzętu - Ta sekcja umożliwia odłączenie drzwi od skonfigurowanego fizycznegomodułu
Access Point, bez utraty skonfigurowanych praw dostępu użytkowników do tych drzwi. W późniejszym
terminie można połączyć te drzwi z nowymmodułem Access Point.

l Zmiana sprzętu - Ta sekcja umożliwia zmianęmapowania istniejącego sprzętu lub wybór nowego sprzętu i
zmianę jegomapowania do punktu.

l Zmiana konfiguracji drzwi - Za pomocą tej sekcji można dodawać, zmieniać lub usuwać funkcjonalność
drzwi.
W tej sekcji można przykładowo dodawać nowePrzyciski wyjścia lubStyki drzwi.

Usuwanie drzwi
1. Przejdź do Przegląd >  Drzwi.
2. Wybierz drzwi, któremają zostać usunięte z Listy głównej.
3. Kliknij Usuń.
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Uwaga: System nie będzie automatycznie odłączał wszystkich elementów zależnych od tych drzwi. Musisz
ręcznie usunąć wszystkie zależności odDrzwi, takie jak Plan obiektu, Prawa dostępu użytkowników iGrupy
dostępu, zanim będziemożliwe usunięcie Drzwi z systemu.

3.1.4 Grupy dostępu
Grupy dostępu to metoda określania praw dostępu do drzwi i(lub) obszarów, któremożna potem przydzielać do
wielu użytkowników. Używając grup dostępu, można za pomocą jednego kroku zmieniać prawa dostępu wielu
użytkowników.

3.1.4.1 Tworzenie grup dostępu
1. Kliknij Przegląd1, a następnie Grupy dostępu2. Zostanie wyświetlony widok Grupa dostępu.

Opis paneli i pasków narzędzi

Panele i przyciski Opis

Lista główna
W lewym panelu tego widoku jest wyświetlana lista
główna z nazwami wszystkich skonfigurowanych grup
dostępu.

Panel główny Wyświetla różne pola konfiguracji grup dostępu.

Utwórz Tworzenie nowej grupy dostępu

Usuń Usuwanie wybranej pozycji.

Zapisz Zapisywanie bieżącej konfiguracji.

Anuluj Anulowanie zmian od ostatniego zapisu.

Konfiguracja grupy dostępu
1. Kliknij Utwórz3. Zostaną wyświetlone pola konfiguracjiGrupy dostępu.
2. Wpisz Nazwę4 Grupy dostępu. Przykładowo, grupa o nazwie Po godzinachmoże posłużyć do

zdefiniowania dostępu do obszarów budynku poza normalnymi godzinami pracy, a grupa Pracownicy może
zdefiniować dostęp do wspólnych obszarów budynku podczas normalnych godzin pracy.

3. Definiowanie okresów dlaDostępu do obszaru i(lub)Dostępu do drzwi:
l W przypadku praw dostępu do Obszaru:

1. W Dostępie do obszarów, kliknij Dodaj5
2. Wybierz Obszarw wyświetlonym oknie dialogowym. KliknijOK.
3. WybierzHarmonogram dostępuw celu powiązania z wybranym obszarem.

l W przypadku praw dostępu do Drzwi:
1. W Dostępie do drzwi; kliknij Dodaj6.
2. Wybierz Drzwi w wyświetlonym oknie dialogowym. KliknijOK

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
4Kliknij, aby pokazać w Aliro
5Kliknij, aby pokazać w Aliro
6Kliknij, aby pokazać w Aliro
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3. Wybierz Harmonogram dostępu, w celu powiązania z wybranymi drzwiami.
4. Kliknij Zapisz1

4. Kliknij Zapisz.

Konfiguracja kodu grupowego
KażdaGrupa dostępumożemieć włączony lub wyłączony Kod grupowy. Domyślny kod składa się z czterech
cyfr, jednakże liczba cyfr w kodzie (4-8) jest określona w Ustawieniach systemu i można ją zmienić. Należy
zachować ostrożność podczas zmiany długości, ponieważ:

l Zwiększ spowoduje dodanie zer na początku, natomiast
l Zmniejsz spowoduje regenerację kodów

Należy pamiętać, że ta sama długość kodu będzie obowiązywać również w przypadkuKodu osobistego. Kod jest
zawsze generowany przez system, a nie wprowadzany ręcznie. Należy pamiętać, że w jeśli dla drzwi zostanie
ustawiony tryb bezpieczeństwaKod grupowy, każda karta lub przywieszka będzie również mogła zostać użyta
przez użytkowników w tejGrupie dostępu.

Pole Opis

Użyj kodu
grupowego

Zaznacz, jeśli kodma zostać włączony dlaGrupy dostępu. Tryb bezpieczeństwaDrzwimusi
zezwalać na użycieKodu grupowego.

Kod Rzeczywisty Kod grupowy, wygenerowany przez system. KliknijGeneruj nowy, aby
utworzyć nowy kod lub zastąpić stary.

Czynności wykonywane przez użytkownika przy drzwiach
1. Wprowadź prawidłowe i określone cyfry.
2. Naciśnij przycisk ze znakiem ✓ w ciągu 5 sekund.
3. Drzwi zostaną odblokowane
l Jeśli użytkownik naciśnie klawisz✗ lub jeśli przycisk✓ nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund, kod

zostanie odrzucony i czytnik wróci do normalnego stanu.
l Użytkownik może podjąć trzy próby wprowadzenia prawidłowych cyfr. Następnie czytnik zostanie

zablokowany i wyświetlony będzie komunikat. Jeśli prawidłowy kod zostanie następnie wprowadzony dwa
razy, system odblokuje drzwi, a czytnik wróci do normalnego stanu.

3.1.5 Harmonogramy dostępu
Harmonogramy dostępu to zestawy okresów, w których dostęp jest możliwy. Są często łączone z różnymi dniami
w kalendarzu i różnymi okresami w ciągu dnia.

3.1.5.1 Tworzenie harmonogramu dostępu
1. Kliknij Przegląd2, a następnie Harmonogramy dostępu3. Zostanie wyświetlony widok Harmonogram

dostępu.

Opis paneli i pasków narzędzi

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro

41

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



3 Funkcje

Panele i przyciski Opis

Lista główna
Lewy panel w tym widoku zawiera listę główną nazw
wszystkich skonfigurowanych harmonogramów dostępu.

Panel główny
Główny obszar, w którym są wyświetlane różne pola
konfiguracji harmonogramów dostępu.

Utwórz Tworzenie nowego harmonogramu dostępu.

Usuń Usuwanie wybranej pozycji.

Zapisz Zapisywanie bieżącej konfiguracji.

Anuluj Anulowanie zmian od ostatniego zapisu.

1. Kliknij Utwórz1. Zostaną wyświetlone pola konfiguracji Harmonogramów dostępu.
2. Wpisz Nazwę2 harmonogramu dostępu.

Tematy wymienione poniżej zawierają instrukcje dotyczące różnych konfiguracji harmonogramów dostępu. Rozwiń
temat, aby wyświetlić odpowiednie instrukcje.

Tworzenie Okresu dla Harmonogramu dostępu
1. OkreślanieDnia/Dni dla których jest wymagany harmonogram dostępu.
2. Kliknij i przeciągnij na Linię czasu danego dnia/dni, aby oznaczyć czas dostępu w kolorze zielonym.

Wybrany okres jest wyświetlany w poluWybrany przedział czasu.
3. Kliknij Zapisz3.

Tworzenie harmonogramu dostępu dla całego dnia
1. Zaznacz pole wyboruCały dzień dla dnia, w przypadku którego dostęp jest wymagany. Linia czasu

wybranego dnia zmieni kolor na zielony.
2. Kliknij Zapisz4

Modyfikacja zakresu czasu
1. Zidentyfikuj Zakres czasu, który ma zostać zmodyfikowany.
2. Przeciągnij zakończenia zaznaczenia na zielono podświetlenie, aby przedłużyć lub skrócić Zakres czasu.
3. Kliknij Zapisz5

Usuwanie zakresu czasu
1. Kliknij i wybierz Zakres czasu.
2. Kliknij Usuń.

Kopiowanie Zakresu czasu między dniami
1. Zaznacz Zakres czasu dla określonego dnia.
2. Kliknij polecenieKopiuj dla tego samego dnia.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
4Kliknij, aby pokazać w Aliro
5Kliknij, aby pokazać w Aliro
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3. KliknijWklej dla dni, w którychma obowiązywać ten zakres czasu. Oryginalny Zakres czasu zostanie
skopiowany.

4. Kliknij Zapisz1

Konfiguracja daty rozpoczęcia harmonogramu dostępu
1. Otwórz pozycję rozwijaną Zaawansowane.
2. W poluData rozpoczęcia, wpisz datę od której harmonogram dostępuma być aktywny i powtarzany.
3. Jeśli nie chcesz konfigurować Daty Zakończenia harmonogramu dostępu, zaznacz poleDo odwołania.

Konfiguracja daty zakończenia harmonogramu dostępu
1. Otwórz pozycję rozwijaną Zaawansowane.
2. Sprawdź czy została wprowadzona Data rozpoczęcia.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboruDo odwołania, aby wyświetlić poleData zakończenia.
4. W poluData zakończeniawpisz datę od której Harmonogram dostępuma przestać być aktywny.
5. Kliknij Zapisz2 aby zapisać wszystkie konfiguracje.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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3.1.6 Planista obiektu
Pierwszym krokiem podczas tworzeniaPlanu obiektu jest graficzne przedstawienie obszarów obiektu, wraz z
istniejącymi drzwiami. System Aliro oferuje narzędzia graficzne, za pomocą którychmożna to zrobić w widoku
planisty obiektu.

3.1.6.1 Tworzenie planów obiektu
1. Kliknij Przegląd1, a następnie Planista obiektu2. Zostanie wyświetlony widok Planista obiektu.
2. Kliknij Utwórz.
3. Wprowadź Nazwę planu obiektu.
4. Użyj opisanych poniżej poleceń, aby utworzyć i(lub) dodać obszary i drzwi.
5. Kliknij Zapisz.

Alternatywnie przejdź do trybu wielu widoków Planisty obiektóww Układach, aby przeglądać Drzwi iObszary.

Opis paneli i pasków narzędzi

Panele i przyciski Opcje Opis

Tablica

Wyświetlany centralnie
obszar, na którymmożna
stosować narzędzia do
rysowania.

Panel właściwości

Prawy panel, który jest
wyświetlany po zastosowaniu
lub kliknięciu pozycji na
tablicy. Tu są wyświetlane
odpowiednie właściwości
wybranej pozycji.

Lista główna

Panel najbardziej po lewo w
tym widoku, w którym jest
wyświetlona lista nazw
zapisanych planów obiektów.

Utwórz Wyświetlanie nowego widoku
planu obiektu

Usuń

Usuwanie wybranego planu
obiektu.
Uwaga: Przycisk Usuń na
indywidualnym panelu
Właściwości drzwi/obszaru
usuwawybraną pozycję z
planu obiektu.

Zapisz Zapisywanie bieżącej
konfiguracji.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Panele i przyciski Opcje Opis

Anuluj Anulowanie zmian od
ostatniego zapisu.

Nazwa Nazwa planu obiektu.

Ustaw tło

Przeglądanie
Jako obrazu tła planu obiektu
można użyć pliku obrazu z
lokalizacji sieciowej.

Brak

Plan obiektu nie będziemiał
obrazu tła.
Wybierz rozmiar arkusza
planu - to jest biały obszar do
rysowania na ekranie i kliknij
OK.

Tylko do odczytu

Zaznacz to pole wyboru, aby
wyłączyć możliwość edycji
projektu lub właściwości
istniejącego planu obiektu.

Przesuń/Wybierz

Kliknij lub kliknij+przeciągnij
dowolny obiekt na tablicy. Ta
funkcja umożliwia
wybór/przesuwanie/zmianę
rozmiaru obiektu na tablicy do
rysowania planu.

Obszar wielokąta
Rysowanie i definiowanie
obszaru o kształcie
wielokąta.

Obszar prostokątny
Rysowanie i definiowanie
obszaru o kształcie
prostokąta.

Drzwi
Umieszczenie drzwi, które
już istnieją w systemie w
danym obszarze.

Suwak Przybliżanie i oddalanie
widoku tablicy.

Wyśrodkowanie widoku

Resetowanie widoku tablicy
do rysowania planu i
ustawianie jej środka, na
środku ekranu w taki sposób,
że wyświetlana jest cała
tablica.

Obszary
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Tworzenie obszaru prostokątnego:
1. Kliknij Obszar prostokątny.
2. Kliknij i przeciągnij obszar na tablicę. Ten obszar będzie zaznaczony na niebiesko.
3. W paneluWłaściwości obszaruwprowadź Nazwę iOpis obszaru.
4. Następnie dodaj Drzwi do obszaru.

Zapoznaj się z informacjami na temat dodawania drzwi do planu obiektu.
5. Kliknij Zapisz.

To zostanie dodane do panelu głównego widokuObszaru.

Tworzenie obszaru wielokątnego
1. Kliknij Obszar wielokątny.
2. Klikając wyznacz granice obszaru wielokątnego na tablicy do rysowania planu. Ten obszar będzie

zaznaczony na niebiesko.
3. W paneluWłaściwości obszaruwprowadź Nazwę iOpis obszaru.
4. Dodaj Drzwi do obszaru.

Zapoznaj się z informacjami na temat dodawania drzwi do planu obiektu.
5. Kliknij Zapisz.

To zostanie dodane do panelu głównego widokuObszaru.

Zmiana rozmiarów obszarów:
1. Kliknij Przesuń / Wybierz.

2. Kliknij i przeciągnij narożnik obszaru, aby zmienić jego rozmiar.
3. Kliknij Zapisz.

Dodawanie punktów/narożników do obszarów:
1. Kliknij Przesuń/Wybierz.

2. Ctrl+kliknij wybranemiejsce na krawędzi obszaru. W klikniętymmiejscu pojawi się nowy punkt.
3. Możesz zmienić kształt obszaru, dodając takie punkty i zmieniając rozmiary obszaru. Każdy punkt można

usunąć, używając klawisza Delete na klawiaturze.

Usuwanie punktów/narożników z obszarów
1. Kliknij Przesuń / Wybierz.

2. Wybierz punkt/narożnikowy, który chcesz usunąć.
3. Kliknij Usuń na paneluWłaściwości obszaru.

Punkt/narożnik zostanie usunięty z obszaru.

Usuwanie obszarów z planu obiektu
1. Kliknij Przesuń / Wybierz.

2. Wybierz Obszar na planie obiektu.
3. Kliknij Usuń na paneluWłaściwości obszaru.

Obszar zostanie usunięty z planu obiektu i z panelu widoku obiektu.

Drzwi

Dodawanie drzwi do obszarów
Do obszarów można dodawać tylko istniejące drzwi. Można to zrobić w widoku Planisty obiektu lub w wielu
widokach Planisty obiektu.
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Dodawanie drzwi za pomocą widoku
planisty obiektu

Dodawanie drzwi za pomocą wielu
widoków planisty obiektu

1. Kliknij Umieść istniejące drzwi i

przeciągnij nad granicę obszaru, na
której chcesz umieścić drzwi.
Zostanie wyświetlone okno
Dostępnych drzwi.

2. Wybierz istniejące drzwi z listy
wyświetlanej. Kliknij OK.

3. W paneluWłaściwości drzwi w widoku
Planisty obiektu, wybierz odpowiedni
obszar dla każdego Czytnika wejścia
ze znajdującej się obok listy rozwijanej.

4. Kliknij Zapisz.

1. Z głównego paska narzędzi w górnej
części ekranu Aliro przejdź do wielu
widoków Układy > Planista obiektu.

2. Kliknij i przeciągnij istniejące drzwi z
panelu głównego widoku drzwi na plan
obiektu.

3. W paneluWłaściwości drzwi w
widoku Planisty obiektu, wybierz
odpowiedni obszar dla każdego
Czytnika wejścia ze znajdującej się
obok listy rozwijanej.

4. Kliknij Zapisz.

Uwaga:
l EdycjaNazwy drzwi iOpisu nie jest możliwa w widokuPlanisty obiektu.
l Drzwi mogą być użyte domaksymalnie dwóch obszarów:

o Drzwi mogą łączyć jeden Obszar i Globalny obszar zewnętrzny
lub

o Drzwi mogą łączyć dwa Obszary.
l Zapisany obszar może być wykorzystany tylko w jednym Planie obiektu.

Usuwanie drzwi z planu obiektu:
1. Kliknij Przesuń / Wybierz.

2. Wybierz drzwi na planie obiektu.
3. Kliknij Usuń na paneluWłaściwości drzwi.
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3.1.7 Role
Role to zestaw uprawnień, które umożliwią udzielenie lub odmowę dostępu użytkownikowi do części systemu
Aliro. Można je przypisywać różnym użytkownikom systemu bezpieczeństwa, którzy mają różne uprawnienia i
zakresy odpowiedzialności.

Uprawnienia
systemowe Informacje Administrator

systemu

Obiekt
Administrator
obiektu

Obiekt
Operator
obiektu

Zwykły
Posiadacz
karty

Logowanie
do klienta
WWW

Logowanie za pomocą stronyWWWhosta ü ü ü

Widok i
obsługa

Funkcja Przegląd ü ü ü

Funkcja Użytkownicy ü ü ü

Funkcja Log zdarzeń ü ü ü

Funkcja Powiadomienia ü ü ü

Funkcja Ustawienia systemowe ü ü û

Funkcja Obszary ü ü û

Funkcja Tworzenie szablonu sprzętu ü û û

Funkcja Grupy dostępu ü ü û

Funkcja Harmonogramy dostępu ü ü û

Funkcja Wykonywanie i przywracanie kopii
zapasowych ü ü û

Funkcja Sprzęt ü û û

Funkcja Drzwi ü ü û

Funkcja Szablony kart ü ü û

Funkcja Role ü ü û

Funkcja Planista obiektów ü ü û

Uprawnienia

Operatorzy obiektu
Uprawnienia do tworzenia nowych, edycji i usuwania
istniejących użytkowników zprzydzieloną rolą Operator
obiektu.

ü ü ü

Administratorzy obiektu
Uprawnienia do tworzenia nowych, edycji i usuwania
istniejących użytkowników zprzydzieloną rolą
„Administrator obiektu”.

ü ü û

Administratorzy systemu
Uprawnienia do tworzenia nowych, edycji i usuwania
istniejących użytkowników zprzydzieloną rolą
Administrator systemu.

ü û û

„Zwykli posiadacze kart”
Uprawnienia do tworzenia nowych, edycji i usuwania ü ü ü
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Uprawnienia
systemowe Informacje Administrator

systemu

Obiekt
Administrator
obiektu

Obiekt
Operator
obiektu

Zwykły
Posiadacz
karty

istniejących użytkowników zprzydzieloną rolą Zwykły
posiadacz karty.

3.1.7.1 Przypisywanie roli do użytkownika
1. Kliknij Przegląd1 i wybierz Użytkownicy2. Wyświetlany jest widok Użytkownicy.
2. Kliknij Utwórz3 w przypadku nowego użytkownika lub wybierz istniejącego użytkownika z listy

głównej4 po lewej stronie.
3. Podaj imię i nazwisko.
4. Z listy rozwijanej Rolawybierz rolę, którą chcesz przypisać do tego użytkownika. W przypadku ról innych

niż Posiadacz karty należy skonfigurować dodatkowe polaNazwa użytkownika, Hasło i Nazwa domeny.
5. Kliknij Zapisz5.

Wybrana rola została przypisana do użytkownika.

3.1.8 Sprzęt
Moduł Access Point (AP) to podstawowa jednostka w systemie kontroli dostępu Aliro. Przed utworzeniem drzwi
lub wykonaniem innych czynności dotyczących kontroli dostępu należy najpierw skonfigurować AP. Dokładny opis
tej procedury jest podany w rozdzialeKonfiguracja sprzętu.

Tematy powiązane
l Konfiguracja sprzętu
l Zmiana konfiguracji sprzętu

3.1.8.1 Konfiguracja sprzętu
1. Kliknij Przegląd6, a następnie Sprzęt7. Zostanie wyświetlony widok Sprzęt.

Opis paneli i pasków narzędzi

Panele i przyciski Opis

Lista główna Lewy panel w tym widoku, w którym jest wyświetlana Lista główna nazw
sprzętu i drzwi.

Panel główny Wyświetla różne pola konfiguracji sprzętu wPanelu głównym.

Usuń Usuwanie wybranej pozycji.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
4Kliknij, aby pokazać w Aliro
5Kliknij, aby pokazać w Aliro
6Kliknij, aby pokazać w Aliro
7Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Panele i przyciski Opis

Zapisz Zapisywanie bieżącej konfiguracji sprzętowej.

Anuluj Anulowanie zmian od ostatniego zapisu.

Wykrywaj Wykrywanie wszystkich urządzeń dostępnych w sieci.

Przesłanie oprogramowania
układowego

Przesłanie obrazu oprogramowania układowego z lokalnego komputera
do wybranego sprzętu.

Tworzenie drzwi Wyświetla widok drzwi w celu zastosowania konfiguracji Tworzenie
drzwi .

Modyfikacja Kreator zmiany konfiguracji wybranego sprzętu.

Wykrywanie sprzętu
Uwaga: Jeśli na komputerze PC są zainstalowane zapory sieciowe, należy zezwolić na ruch UDP przez port 51526
(ruch przychodzący) i port 20000 (ruch wychodzący).
Po zakończeniu wykrywaniamożna wycofać tę zmianę.

1. Kliknij przycisk Wykrywanie1, który znajduje się na górnym pasku narzędzi.

Wykryte urządzenia sprzętowe zostaną wyświetlone na liście głównej tego widoku. Kolor, w którym są
wyświetlane urządzenia zależy od ich statusu.

Kolor
wyświetlania
sprzętu

Status Opis

Niebieski
(kursywa)

Wykryte Sprzęt jest dostępny, ale adres hosta nie jest ustawiony w hoście Aliro, aby
możliwe było podłączenie go do tego sprzętu.

Czerwony Offline Wykryty sprzęt jest podłączony, ale nie komunikuje się z hostem Aliro.

Czarny Online Wykryty sprzęt jest podłączony i komunikuje się z hostem Aliro.

Szary Nieznany Sprzęt jest wykryty, ale jego stan jest tymczasowo nieznany, ponieważ system
próbuje pobrać informacje o konfiguracji sprzętowej AP.

Konfiguracja wykrytego sprzętu do stanu online
1. Kliknij na liście głównej wykryty Sprzęt, wyświetlany w kolorze niebieskim. Pola parametrów Sieć i Host dla

tego sprzętu są wyświetlone w sąsiednim panelu.

Instrukcje dotyczące wyboru wielu pozycji:
- Naciśnij Shift i klikaj, aby wybrać wieleAP.
- Konfiguracja wyświetlanych pól. Patrz tabela poniżej.
- Kliknij Aktualizacja wybranych modułów Access Point.
- Wybierz indywidualnemoduły AP i zmień ustawienia domyślneWejść/Wyjść/ Interfejsu czytnika, jeśli

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
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jest to potrzebne, przed utworzeniem drzwi.
2. Skonfiguruj, jak opisano poniżej.

Opisy pól

Pole Opis

Nazwa Zmień Nazwę urządzenia sprzętowego, jeśli jest to wymagane.

Numer seryjny Jest to unikatowy Numer seryjny urządzenia, używany do komunikacji między
serwerem hosta Aliro i urządzeniem sprzętowym. To pole jest automatycznie
wypełniane danymi po wykryciu urządzenia.

Wersja oprogramowania
układowego

Wersja oprogramowania układowego urządzenia sprzętowego. To pole jest
automatycznie wypełniane danymi po wykryciu urządzenia.

Wersja sprzętu Wersja sprzętu urządzenia sprzętowego. To pole jest automatycznie wypełniane
danymi po wykryciu urządzenia.

Adres MAC Adres MAC urządzenia sprzętowego. To pole jest automatycznie wypełniane
danymi po wykryciu urządzenia.

Adres hosta Wprowadź adres IP hosta Aliro, aby podłączyć moduł Access Point do systemu
Aliro.
Uwaga: Jeśli to pole nie jest prawidłowo skonfigurowane, moduł Access Point nie
przejdzie do stanu online.

Pole wyboru Używaj
protokołu DHCP w celu
uzyskania adresów

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wymagane jest wypełnienie pól
wymienionych poniżej.
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone serwer DHCP zostanie użyty do
automatycznego wypełnienia poniższych pól.

Adres IP Adres IP urządzenia sprzętowego.

Brama sieci To jest adres bramy sieci. Jego podanie jest obowiązkowe, nawet jeśli nie jest
konieczne dla używanego połączenia sieciowego.

Maska sieci Maska sieci jest używana w celu dostępu do sieci zdalnej urządzenia sprzętowego.

Preferowany serwer
DNS

Adres IP pierwszego serwera DNS.

Alternatywny serwer
DNS

Adres IP drugiego serwera DNS.

3. Po skonfigurowaniu pól na tej stronie kliknij polecenie Zapisz1.

Urządzenie sprzętowe zmieni kolor na czarny na liście głównej, co oznacza, że jest obecnie w trybie online.
Więcej opcji konfiguracji będzie dostępne, po przejściu urządzenia sprzętowego w tryb online.

Konfigurowanie urządzenia sprzętowego w trybie online
Użytkownik może skonfigurować dotyczące urządzenia sprzętowego sekcje w następujących pozycjach
rozszerzanych:

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Identyfikacja
1. Kliknij pozycję rozwijaną Identyfikacja1. Opisy pól w tej sekcji podane są w poniższej tabeli.

Opisy pól

Pole Opis

Nazwa Domyślnie jest wyświetlany numer seryjny lub Nazwa urządzenia sprzętowego.

Numer seryjny Numer seryjny urządzenia. Pole wypełniane automatycznie. Niemoże być edytowane
przez użytkownika.

Adres MAC Adres MAC urządzenia. Pole wypełniane automatycznie. Niemoże być edytowane przez
użytkownika.

Status Status urządzenia. Pole wypełniane automatycznie. Niemoże być edytowane przez
użytkownika.

Model Model urządzenia. Pole wypełniane automatycznie. Niemoże być edytowane przez
użytkownika.

Wersja sprzętu Wersja sprzętu urządzenia. Pole wypełniane automatycznie. Niemoże być edytowane
przez użytkownika.

Wersja
oprogramowania
układowego

Wersja oprogramowania układowego urządzenia. Pole wypełniane automatycznie. Nie
może być edytowane przez użytkownika. Wartość w tym polu zmienia się po pobraniu nowej
wersji oprogramowania układowego.

Właściwości szablonu
Ta konfiguracja umożliwia wybranie i zastosowanie wstępnie skonfigurowanegoSzablonu sprzętu do tego
urządzenia sprzętowego.

1. KliknijWybierz i zastosuj szablon sprzętu.... Kliknij Zapisz2.

Pobieranie oprogramowania układowego
Ta konfiguracja umożliwia pobieranie obrazów oprogramowania układowego dla czytników i urządzeń sprzętowych.
Aby to zrobić, należy najpierw wybrać plik obrazu oprogramowania układowego, który ma zostać skopiowany z
lokalnej lokalizacji klienta na serwerWWW Aliro. Następnie należy znaleźć ten obraz oprogramowania układowego
za pomocą Aliro, i pobrać go do urządzenia sprzętowego. Proste czynności wymagane w tym celu są objaśnione
poniżej.

1. Kliknij pozycję rozwijanąPobieranie oprogramowania układowego. Opisy pól w tej sekcji podane są w
poniższej tabeli.

2. Kliknij polecenie Prześlij oprogramowanie układowe3, które znajduje się na górnym pasku narzędzi na tej
stronie. Wybierz plik obrazu oprogramowania układowego, który ma zostać pobrany na serwerWWW.

3. Kliknij przycisk listy rozwijanej w tej sekcji i wybierz ten sam obraz oprogramowania układowego z
wyświetlonej listy.

4. Kliknij Pobierz.... Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o procentowym wykonaniu pobierania,
aż do zakończenia pobierania.

Opisy pól

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Pola Opis

Pobierz plik Wybierz spośród wyświetlanych wersji oprogramowania układowego.

Przycisk Pobierz Pobiera wybraną wersję oprogramowania układowego serweraWWW dowybranego
urządzenia sprzętowego.

Nazwa Nazwa pliku obrazu oprogramowania układowego.

Typ Obraz Access Point - Obraz dla urządzenia Access Point. Pełny obraz, wraz z
systemem operacyjnym i aplikacją.
Obraz czytnika -Wybrany obraz oprogramowania układowego dla czytnika.
Obraz bazy danych czytnika
Pełny obraz

Wersja Numer wersji obrazu oprogramowania układowego.

Pobierz
oprogramowania
układowe do
wszystkich czytników

Zaznacz to pole, aby Pobrać wybrane oprogramowanie układowe do wszystkich
czytników, które są podłączone do tego urządzenia sprzętowego. Ta opcja jest
wyświetlana tylko wtedy, gdy został wybrany obraz oprogramowania układowego
czytnika.

Pobieranie
oprogramowania
układowego do
poszczególnych
czytników

Zaznacz to pole, aby Pobrać wybrane oprogramowanie układowe do
poszczególnych czytelników. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy jest
wybrany obraz oprogramowania układowego czytnika.

Informacje
1. Kliknij pozycję rozwijaną Informacje szczegółowe1. Opisy pól w tej sekcji podane są w poniższej tabeli.

Opisy pól

Pole Opis

Język systemowy Określa Język systemowy komunikatów systemowych.
Są to komunikaty, które nie dotyczą użytkownika ani
karty.

Strefa czasowa Ustawianie Strefy czasowej urządzenia sprzętowego.

Używaj czasu letniego Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć opcję Używaj czasu
letniego dla urządzenia sprzętowego.

Tryb zabezpieczenia
antysabotażowego

Opcje i opisy

Automatyczne resetowanie Automatyczne resetowanie umożliwia
automatyczne resetowanie urządzenia
sprzętowego, po przejściu w tryb sabotażu.

Wyłączone OpcjaWyłączone oznacza, że urządzenie
sprzętowemusi zostać ręcznie zresetowane po
przejściu w tryb sabotażu.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Ustawienia komunikacji
1. Kliknij pozycję rozwijaną Ustawienia komunikacji1. Opisy pól w tej sekcji podane są w poniższej tabeli.

Opisy pól

Pole Opis

Używaj protokołu DHCP
w celu uzyskania
adresów

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wymagane jest wypełnienie pól
wymienionych poniżej.
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone serwer DHCP zostanie użyty do
automatycznego wypełnienia poniższych pól.

Adres IP Adres IP urządzenia sprzętowego.

Brama sieci Adres bramy sieci ...

Maska sieci Maska sieci używana w celu dostępu do sieci zdalnej urządzenia sprzętowego

Preferowany serwer
DNS

Adres IP pierwszego serwera DNS.

Alternatywny serwer
DNS

Adres IP drugiego serwera DNS.

Włączona komunikacja Należy zaznaczyć to pole, aby byłaWłączona komunikacja między modułem
Access Point i hostem Aliro. Zdarzenia z modułów Access Point będą przesyłane do
hosta.

Czy stosowana jest sieć
wielopunktowa

Pole tylko do odczytu, które informuje o tym, czy wybrany moduł Access Point
korzysta z wielopunktowej komunikacji RS485 z innymi modułami Access Point.
Jeśli to pole jest zaznaczone, dany moduł Access Point jest traktowany przez host
jako podstawowy Access Point do komunikacji z innymi modułami Access Point.

Wykrywanie jest
dozwolone

Jeśli to pole jest zaznaczone, urządzenie sprzętowe zostanie wyświetlone na liście
głównej po lewej stronie w widoku sprzętu, po kliknięciuWykrywanie.

Adres MAC Adres MAC urządzenia sprzętowego. To pole jest automatycznie wypełniane
danymi po wykryciu urządzenia.

Adres hosta Wprowadź Adres IP hosta Aliro, aby podłączyć sprzęt do systemu Aliro.

Nazwa użytkownika
serwera WWW

Nazwa logowania użytkownika do interfejsuWWW Access Point.

Hasło serwera WWW Hasło logowania do interfejsuWWW Access Point.

Interfejs czytnika 1 i 2
1. Kliknij pozycję rozwijaną Interfejs czytnika 12 lub Interfejs czytnika 23. Opisy pól w obu tych sekcjach

podane są w poniższej tabeli.

Opisy pól

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij aby pokazać w Aliro
3Kliknij aby pokazać w Aliro
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Pole i opcje Opcje Opis

Menu rozwijane
Typ czytnika

Wiegand Wybór protokołuWiegand dla danego interfejsu czytnika.

OSDP Wybór protokołu OSDP dla danego interfejsu czytnika.

Clock/Data Wybór protokołu Clock/Data dla danego interfejsu czytnika.

Nazwa Nazwa czytnika, zdefiniowana w urządzeniu sprzętowym. Zalecane
jest niezmienianie tej nazwy.

Format karty Lista dostępnych Formatów kart obsługiwanych przez moduły Access
Point.

Tryb dostępu Dostęp Czytnik w tym trybie wykonuje funkcje związane z dostępem, takie jak
otwieranie i zamykanie drzwi. Zdarzenia wyzwolone przez czytnik w
tym trybie są wyświetlane w logu zdarzeń.

Rejestracja
kart

W tym trybie czytnik wykonuje tylko funkcje związane z rejestracją kart.
Zdarzenia wyzwolone przez czytnik w tym trybie nie są wyświetlane w
logu zdarzeń.

Punkt zbiórki Czytnik będzie używany jako punkt zbiórki w połączeniu z funkcją
raportowania ze sprawdzania listy obecności. W tym trybie czytnik
wykonuje tylko funkcje punktu zbiórki, a blokowanie ponownych wejść
nie jest dostępne.

Tryb
zabezpieczenia
antysabotażowego

Wyłączone Ustawia automatyczne resetowanie urządzenia po przejściu w tryb
sabotażu.

Automatyczne
resetowanie

Ustawia ręczne resetowanie urządzenia sprzętowego po przejściu w
tryb sabotażu.

ID sprzętu Ten identyfikator jest inny dla każdego urządzenia. To pole jest
wypełniane automatycznie i nie może być zmieniane.

Numer seryjny Numer seryjny urządzenia sprzętowego. To pole jest wypełniane
automatycznie i nie może być zmieniane.

Model Model urządzenia sprzętowego.

Wersja oprogramowania
układowego

Dotyczy wersji oprogramowania układowego aktualnie pobranej do
tego czytnika.

Wejścia
1. Kliknij pozycję rozwijaną Wejścia1.

Opisy pól w tej sekcji podane są w poniższej tabeli.
Opisy pól

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Pola i opcje Opis

Nazwa Nazwa wejścia. Pomocne jest, jeśli ta nazwa odpowiada
lokalizacji urządzenia i jego funkcji w całym systemie.

Inwersja Logika sygnału wejściowego jest odwrócona.

Włączono Wejście jest Włączone.

Funkcjonalność Opcje i opisy

Nieużywane Brak skonfigurowanej funkcjonalności

Styk drzwi Definiuj ten punkt wejścia jako czujnik Styku drzwi, który monitoruje
otwarcie lub zamknięcie drzwi.

Styk zamka Określa ten punkt wejścia jako czujnik Styku zamka, który sprawdza,
czy jest wykonywana czynność zamykania.

Przycisk wyjścia Określa to wejście jako przycisk Wyjścia.

Informacje o
statusie
alarmów

Konfiguruje to wejście do sygnalizowania Informacji zwrotnych o
statusie alarmu z panelu wykrywania włamań, który określa, czy
obszar jest uzbrojony, czy rozbrojony.

Przełącznik
uruchamiany
łokciem

Konfiguruje to wejście jako przycisk Wyjścia z prawami zwiększonej
dostępności –Przełącznik uruchamiany łokciem.

Wysoki priorytet
odblokowywania

Jeśli to wejście jest zdefiniowane jako przycisk wyjścia z
automatycznym otwieraczem drzwi i ma oddzielny czas
odblokowania, Odblokowanie o wysokim priorytecie konfiguruje
wejście jako wejście awaryjnego odblokowywania/blokowania, bez
uwzględniania harmonogramów dostępu, trybów czytnika i tak dalej.

Wykrywanie
sabotażu

Konfiguruje to wejście naWykrywanie sabotażu do urządzenia
sprzętowego.

Przycisk
uzbrajania

Definiuje to wejście jako Przycisk uzbrajania, który uzbraja obszar.

Awaria zasilania Konfiguruje to wejście tak, aby oznaczało Awarię zasilania. Logi
zdarzeń są generowane przy wyzwoleniu takiego zdarzenia.

Włączone powiadomienia Jeśli jest zaznaczona opcja Włączone powiadomienia, wejście
będzie wyzwalać zdarzenie, przy zmianie jego statusu.

Wyjścia
1. Kliknij pozycję rozwijaną Wyjścia1. Opisy pól w tej sekcji podane są w poniższej tabeli.

Opisy pól

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Pole Opcje i opis

Nazwa Nazwa wyjścia. Pomocne jest, jeśli ta nazwa odpowiada lokalizacji urządzenia i jego funkcji
w całym systemie.

Funkcjonalność Opcje i opisy w postaci listy rozwijanej

Obejście alarmu Obejście alarmu służy do konfiguracji punktu wyjścia do
obejścia obszaru uzbrojonego.

Zamek drzwi Konfigurowanie tego punktu wyjścia do
blokowania/odblokowywania drzwi.

Otwieracz drzwi Konfigurowanie tego punktu wyjścia do otwierania drzwi.

Powiadomienie o
zdarzeniu

Konfiguruje to wyjście do wyzwalania przez wybrany typ
powiadomienia o zdarzeniu.

Uzbrajanie/rozbrajanie
wykrywania włamań

Konfigurowanie tego punktu wyjścia do sygnalizowania
uzbrajania/rozbrajania do panelu wykrywania włamań, który
dostarcza informacji o swoim statusie za pomocą funkcji
Informacje zwrotne o statusie alarmu1.

Wstępne ostrzeżenie o
uzbrojeniu wykrywania
włamań

To jest wyjście wstępnego ostrzeżenia o uzbrojeniu, które jest
podłączone do urządzenia ostrzegającego przed uzbrojeniem
obszaru wykrywania włamań.

Elektrozamek Określa punkt jako połączone urządzenie wejścia-wyjścia,
które sygnalizuje zablokowanie. Punkt jest skonfigurowany
jako punkt wyjścia dla elektrozamka oraz jako punkt wejścia
dla styku zamka.

Nieużywane Wyjście nie jest zdefiniowane dla każdej funkcjonalności.

Wiegand - brzęczyk Wyjście jest zdefiniowane dla brzęczyka czytnikaWiegand.

Wiegand - dioda
zielona

Wyjście jest zdefiniowane dla zielonej diody czytnika
Wiegand.

Wiegand - dioda
czerwona

Wyjście jest zdefiniowane dla czerwonej diody czytnika
Wiegand.

Wiegand - dioda żółta Wyjście jest zdefiniowane dla żółtej diody czytnikaWiegand.

Powiadomienie o
zdarzeniu

Opcje i opisy w postaci listy rozwijanej

Niezdefiniowany typ
zdarzenia

Żadne zdarzenie nie jest wskazywane przez to wyjście.

Wygasła ważność karty Powiadomienie o wygaśnięciu karty użytkownika.

Brak praw dostępu do
drzwi

Powiadomienie o tym, że użytkownik nie ma prawa
dostępu do drzwi.

1Funkcjonalność punktu wejścia urządzenia sprzętowego, polegająca na tym, że wejście służy do sygnalizacji z
Panelu wykrywania włamań, który określa, czy obszar jest uzbrojony czy rozbrojony.
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Pole Opcje i opis

Karta nierozpoznana Powiadomienia o nieznanej karcie.

Naruszenie
harmonogramu

Powiadomienie o naruszeniu harmonogramu.

Naruszenie zasad
blokowania ponownych
wejść

Powiadomienie o naruszeniu reguł zapobiegania
ponownym wejściom.

Oczekiwanie na aktywację Powiadomienie o oczekującej aktywacji.

Karta nieaktywna Powiadomienie, że karta jest nieaktywna.

Prawidłowy dostęp -
przymus

Powiadomienie, że użytkownik działa pod przymusem.

Prawidłowy dostęp za
pomocą karty

Powiadomienie o prawidłowym dostępie za pomocą
karty.

Prawidłowy dostęp za
pomocą karty i numeru
PIN

Powiadomienie o prawidłowym dostępie za pomocą
karty i numeru PIN.

Prawidłowy dostęp REX Powiadomienie o prawidłowym dostępie za pomocą
przycisku wyjścia.

Wymuszenie drzwi Powiadomienie o wymuszeniu drzwi.

Drzwi przytrzymane Powiadomienie o przytrzymaniu drzwi.

Drzwi nigdy nie otwarte Powiadomienie o tym, że drzwi nigdy nie zostały
otwarte.

Drzwi odbezpieczone za
pomocą polecenia
ręcznego

Powiadomienie o tym, że drzwi zostały odbezpieczone,
kiedy zostało wydane polecenie ręczne.

Elektrozamek nie zamknął
się

Powiadomienie o tym, że elektrozamek nie zamknął się.

Elektrozamek nie został
odblokowany

Powiadomienie o tym, że elektrozamek nie został
odblokowany.

Drzwi odblokowane –
żądanie wyjścia z PC

Powiadomienie o wysłaniu żądania wyjścia z PC.

Drzwi zresetowane przez
operatora

Powiadomienie o zresetowaniu drzwi przez operatora.

Uzbrajanie zainicjowane
przez harmonogram
dostępu

Powiadomienie, że uzbrajanie zostało zainicjowane
przez skonfigurowany harmonogram dostępu.
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Pole Opcje i opis

Uzbrajanie potwierdzone Powiadomienie, że uzbrojenie zostało potwierdzone.

Niepowodzenie uzbrajania Powiadomienie o niepowodzeniu uzbrajania.

Uzbrajanie zainicjowane z
panelu wykrywania
włamań

Powiadomienie, że uzbrajanie zostało zainicjowane z
panelu wykrywania włamań.

Rozbrajanie zainicjowane
z panelu wykrywania
włamań

Powiadomienie o zainicjowaniu rozbrajania.

Rozbrajanie potwierdzone Powiadomienie, że rozbrojenie zostało potwierdzone.

Niepowodzenie
rozbrajania

Powiadomienie o niepowodzeniu rozbrajania.

Uzbrajanie przerwane Powiadomienie, że uzbrajanie zostało potwierdzone.

Ostrzeżenie o uzbrajaniu Powiadomienie za pomocą ostrzeżenia, że obszar ma
zostać uzbrojony.

Sabotaż AP – pokrywa Powiadamia o sabotażu pokrywy AP.

Sabotaż AP – zdjęcie ze
ściany

Powiadamia o sabotażu ściany AP.

Sabotaż AP Powiadamia o sabotażu AP.

Sabotaż czytnika Powiadamia o sabotażu czytnika.

ID sprzętu Ten identyfikator jest inny dla każdego urządzenia. To pole jest wypełniane automatycznie i
nie może być zmieniane przez użytkownika Aliro.

Konserwacja
1. Kliknij pozycję rozwijaną Konserwacja1. Opisy poleceń w tej sekcji podane są w poniższej tabeli.

Polecenie Opis

Inicjalizacja To polecenie inicjalizuje Urządzenie sprzętowe

Anulowanie inicjalizacji Zatrzymanie inicjalizacji

Żądanie opisu Wymuszenie podania własnego opisu przez AP

Włączanie brzęczyka Aktywacja brzęczyka sprzętowego przez 10 sekund

Wyłączanie brzęczyka Dezaktywacja brzęczyka sprzętowego

Tworzenie drzwi z poziomu Widoku sprzętu

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Ta operacja spowoduje utworzenie nowych drzwi i powiązanie ich z wybranym Punktem dostępu. Uwaga: Można
jednocześnie utworzyć wiele drzwi dla różnychmodułów AP, używając opcji wyboru wielu pozycji. Aby to zrobić
naciśnij Shift i klikaj wymaganemoduły AP na liście głównej.

1. Kliknij Utwórz drzwi1.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym podaj Nazwę drzwi. Jeśli zostały skonfigurowaneSzablony drzwi

możesz opcjonalnie wybrać jeden z nich. Utworzone drzwi będą wyświetlane obok tegomodułu Access
Point na liście głównej.

Po wykonaniu wymaganych konfiguracji, kliknij Zapisz2.

3.1.8.2 Zmiana konfiguracji sprzętu
Ten kreator umożliwia dokonanie następujących zmian wybranego sprzętu:

l Wymiana sprzętu - Zastąpienie istniejącego sprzętu innym.
l Odłącz od drzwi - Odłączanie tego sprzętu od drzwi bez utraty skonfigurowanych praw dostępu

użytkowników do drzwi. Można później powiązać ten sprzęt z innymi drzwiami.
l Zmiana konfiguracji drzwi - Dodawanie/zmiana/usuwanie funkcjonalności drzwi, na przykład dodawanie

nowych przycisków wyjścia lub styków drzwi.

3.1.9 O efektach ramki świetlnej
Ta funkcja służy do tworzenia indywidualnie dostosowanego schematu kolorów dlaRamki świetlnej. Wartości
tychmożna użyć w dowolnych Szablonach oświetlenia czytnika.

Tematy powiązane
l Tworzenie efektów ramki świetlnej
l O szablonach oświetlenia czytników
l Tworzenie szablonu oświetlania czytnika

3.1.10 Tworzenie efektów ramki świetlnej
Ta funkcja włącza indywidualnie dostosowany schemat kolorów dlaRamki świetlnej, używany w dowolnych,
wybranychSzablonach oświetlenia czytników.

1. Kliknij Przegląd3, a następnie Efekty ramki świetlnej4. Zostanie wyświetlony widok Efekty ramki
świetlnej.

2. Kliknij Utwórz. Zostanie wyświetlona nowa stronaRamki świetlnej.
3. Wprowadź Nazwę iOpis dla tego efektu ramki świetlnej.
4. Wybierz Kolor 1 i Kolor 2.
5. Wybierz Czas włączeniaw sekundach. Czas włączenia określa, przez ile sekund każdy kolor będzie

wyświetlany na ramce świetlnej.
6. Wybierz Czas wyłączeniaw sekundach. Czas wyłączenia określa, przez ile sekund ramka świetlna

będzie, opcjonalnie, wyłączona po wyświetleniu każdego koloru, przed uruchomieniem i powrotem ramki
świetlnej do koloru 1. Ustaw na 0, aby pominąć wyłączanie ramki świetlnej.

7. Kliknij Zapisz5.

1Kliknij aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
4Kliknij, aby pokazać w Aliro
5Kliknij, aby pokazać w Aliro
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3.2 Monitorowanie
FunkcjeMonitorowania systemu Aliro umożliwiają obserwację i monitorowanie systemu za pomocą odbierania
szczegółowych informacji o użytkownikach i zdarzeniach systemowych. Za pomocą tych funkcji można również
skonfigurować niektóre ustawienia dotyczące systemu. Aby uzyskać więcej informacji kliknij jedną z funkcji
poniżej.

Funkcja MONITOROWANIA

Log zdarzeń

Tworzenie/odtwarzanie kopii zapasowej

Ustawienia systemowe

Monitorowanie i sterowanie

Sprawdzanie listy obecności

3.2.1 Logi zdarzeń
Ważną częścią systemu Aliro jest możliwość podglądu tego co się dzieje w systemie. Te informacje są zebrane w
postaci Dzienników zdarzeń. Aliro umożliwia monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i(lub) wyszukiwanie
zdarzeń w logu. Ustawienia dla obu tychmetod są początkowowykonywane w podobny sposób, przez wybór trybu
Na żywo lubRaportu.

Przejdź do funkcji Log zdarzeń:

1. Kliknij Przegląd1, a następnie Log zdarzeń2. W oknie Log zdarzeń na żywowyświetlane są listy
logów zdarzeń przy użyciu domyślnych pól.

2. Aby dodać lub usunąć pola z logu zdarzeń, kliknij prawym przyciskiem na pasku pól i dokonaj wyboru z pól
opisanych w poniższej tabeli.

Pole logu
zdarzeń na
żywo

Opis

Kategoria Kategoria typu zdarzenia, do której należy komunikat w logu zdarzeń na żywo.

Czas
wystąpienia Data i godzina wystąpienia zdarzenia.

Komunikat Krótki opis zdarzenia, które wystąpiło.

Użytkownik Wyświetla użytkownika, który spowodował zdarzenie.

Źródło Wyświetla lokalizację klienta, w której zostało wygenerowane zdarzenie

Rejestracja
Wyświetla datę i godzinę zgłoszonego zdarzenia, z którymi zdarzenie zostało
zarejestrowane w bazie danych serwera. Najczęściej wartość ta będzie odpowiadała

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Pole logu
zdarzeń na
żywo

Opis

wartości w poluWystąpienie. Jeśli tak nie jest, może to oznaczać, że wystąpiło opóźnienie
w otrzymaniu przez serwer informacji o zaszłym zdarzeniu, lub że AP i serwer znajdują się w
różnych strefach czasowych.

Funkcje i elementy sterujące, które dotyczą logu zdarzeń na żywo i są dostępne w paskumenu tego okna są
przedstawione poniżej.

Opis funkcji dostępnych za pomocą przycisków

Przycisk Opis

Filtr Wyświetla lewy panel, w którymmożna wybrać Tryb podglądu logu zdarzeń. Poza tym
filtruje zdarzenia przy użyciu Tekstu zdarzenia lub Typu zdarzenia.

Pauza
Wznów

Kliknij Pauzę, aby chwilowo zatrzymać wyświetlanie nowych zdarzeń w oknie logu zdarzeń
na żywo. Po kliknięciu przycisk zmienia się w przyciskWznów.
KliknijWznów, aby kontynuować wyświetlanie całego logu zdarzeń na żywo,
wygenerowanego od naciśnięcia pauzy.
Należy zwrócić uwagę, że przycisk ten jest niedostępny w trybie widokuRaport.

Skasuj
Usuwawszystkie komunikaty dziennika zdarzeń z okna dziennika zdarzeń na żywo.
Komunikaty pozostaną jednak zapisane w bazie danych.
Należy zwrócić uwagę, że przycisk ten jest niedostępny w trybie widokuRaport.

Eksportuj

CSV
Generuje plik .CSV z wyświetlanymi zdarzeniami.

Eksportuj

PDF
Generuje plik .PDF z wyświetlanymi zdarzeniami.

3.2.1.1 Logi zdarzeń na żywo
Logi zdarzeń na żywo służą do wyświetlania na ekranie w czasie rzeczywistym listy występujących zdarzeń.
Taka lista może być modyfikowana za pomocą różnych kryteriów filtrowania. Można również eksportować w
formacie CSV lub PDF raporty, które dotyczą wyświetlanych logów zdarzeń na żywo.

3.2.1.2 Konfiguracja logów zdarzeń na żywo
1. Kliknij Przegląd1, a następnie Log zdarzeń2. Zostanie wyświetlony widok Log zdarzeń na żywo.

Listy logu zdarzeń na żywo są wyświetlane z domyślnymi polami.
2. Aby dodać lub usunąć pola z logu zdarzeń, kliknij prawym przyciskiem na pasku pól i dokonaj wyboru z pól

opisanych poniżej.

Filtrowanie logu zdarzeń

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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A. Filtrowanie według tekstu zdarzeń
1. Kliknij Filtr, aby wyświetlić lewy panel.
2. Zostanie teraz wyświetlone pięć Filtrów tekstowych zdarzeń: AP, Użytkownik, Drzwi, Obszar i

Ogólny. Wszystkie oprócz filtra ogólnegomają przycisk wyboru, gdzie z listy można wybrać
odpowiednią pozycję. Tak samo, jak przyciski wyboru, można również wprowadzić dowolny tekst
celem przefiltrowania zdarzeń. Wiele pozycji w tym samym oknie należy oddzielić średnikiem.

3. FiltrAP zawsze pokaże wszystkie zdarzenia pasujące do pozycji wyszukiwania bez wpływu ze
strony pozostałych czterech filtrów.

4. Filtry Użytkownik, Drzwi iObszar pokażą również wszystkie pasujące zdarzenia dla dowolnej
pozycji wyszukiwania, jeżeli nie zostanie zaznaczony Użytkownik @ Drzwi/Obszar. Zaznaczenie
Użytkownik @ Drzwi/Obszar zapewni, że wyświetlane będą tylko zdarzenia, które pasują do
kombinacji Użytkownik i Drzwi lubUżytkownik iObszar zgodnie z wyborem.

5. FiltrOgólnymoże być używany do wyświetlania zdarzeń, które pasują do całej kombinacji
wybranych terminów poprzez zastosowanie przyciskuORAZ lub do wyświetlanych zdarzeń
pasujących do wybranych terminów z zastosowaniem przycisku LUB .

B. Filtrowanie według typu zdarzeń
1. Kliknij Filtr, aby wyświetlić lewy panel.
2. W widoku Filtr według typu zdarzeń; rozwińmenu Zdarzenia.
3. Wszystkie kategorie pod pozycją Zdarzenia są domyślnie zaznaczone. Aby dostosować filtr do

swoich potrzeb, zaznacz dowolne z wyświetlonych kategorii lub usuń ich zaznaczenie. Wyniki
działania filtra zostaną wyświetlone w sąsiednim oknie Log zdarzeń na żywo.
Zaznaczanie zdarzeń w logu kolorami
Można zastosować specjalne kolory do wybranych
typów zdarzeń. Po zastosowaniu, takie zdarzenia
pozostaną zaznaczone kolorem w wyświetlanym Logu
zdarzeń, co ułatwia ich wizualną kategoryzację.

1. Kliknij i rozwiń określone zdarzenie, na przykład
System.

2. Zaznacz pole wyboru dla określonego typu
zdarzenia, aby wybrać ją do wyświetlania w Logu
zdarzeń .

3. Kliknij kółko, obok pola do zaznaczania.
4. Z wyświetlonej listy rozwijanej wybierz kolor,

który będzie stosowany do określonego typu
zdarzeń. Zobacz zrzut ekranu po lewej stronie.

Ważna uwaga dotycząca Prawidłowego dostępu -
Użycia kodu przymusu
Kod przymusu to ukryty sygnał, który posiadacz karty
może wysłać przy okazji obsługi karty przez czytnik, aby
powiadomić operatora, że robi to pod przymusem.

Wymagania, które muszą być spełnione, aby można
było skonfigurować kod przymusu:

l W funkcji Drzwi:

Czytnikmusi być ustawiony w trybieKarta i PIN.
l W funkcji Log zdarzeń:

Wybierz zdarzeniePrawidłowy dostęp - Użycie
kodu przymusu, a w Filtr typu zdarzeń ustaw
kolor podświetlenia takiego zdarzenia.
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Sposób postępowania posiadacza karty w celu
wysłania sygnału alarmu napadowego za pomocą
kodu przymusu
Posiadacz karty może wysłać sygnał alarmu
napadowego do operatora, wprowadzając swój Kod
przymusuw czytniku. Unikatowy kod przymusu to
standardowy kod PIN posiadacza karty, którego ostatnia
cyfra jest powiększona o 1.
Przykładowo: Jeśli kod PIN posiadacza karty to 2356,
kodem przymusu jest 2357.
Uwaga: Jeśli kod PIN posiadacza karty to 9999, kodem
przymusu jest 9990, a nie 10000.

Jeżeli system jest prawidłowo skonfigurowany do
stosowania kodu przymusu, wprowadzanie
prawidłowego kodu przymusu do czytnika powinno
spowodować wyświetlenie w systemie zaznaczonego
kolorem logu zdarzeńPrawidłowy dostęp - przymus,
specyficznego dla posiadacza karty.

Tworzenie i eksportowanie Logu zdarzeń na żywo
1. Kliknij Pauza, aby chwilowo zatrzymać wyświetlanie nowych zdarzeń na liście Logu zdarzeń na żywo.
2. Upewnij się, że wyświetlona lista Logu zdarzeń na żywo zawiera wszystkie dane dla raportu.
3. Kliknij Eksport CSV, aby utworzyć raport, który zostanie wyeksportowany i zapisany jako plik CSV.

Lub kliknij Eksport PDF, aby utworzyć raport, który zostanie wyeksportowany i zapisany jako plik PDF.
4. Aby kontynuować wyświetlanie Logu zdarzeń na żywo kliknij polecenie Wznów.

3.2.1.3 Raporty z logów zdarzeń
PowyborzeRaportu, można wyszukiwać zdarzenia w bazie danych Logów zdarzeń.

3.2.1.4 Konfiguracja raportów z logów zdarzeń
1. Kliknij Przegląd1, a następnie Log zdarzeń2. Domyślnie jest wyświetlany widok Logu zdarzeń na

żywo.
2. Kliknij Filtr, aby wyświetlić lewy panel.
3. Wybierz Raportw sekcji Tryb przeglądania.
4. W polachOd i Do, wprowadź odpowiednio datę i godzinę początkową oraz datę i godzinę końcową. W ten

sposób określa się datę i okres, w którym wygenerowane komunikaty logu zdarzeńmają być pobrane.
5. Kliknij Uruchom.

Odczytane komunikaty logu zdarzeń zostaną wyświetlone w sąsiednim prawym oknie.

Uwaga: Na ekranie może być wyświetlonemaksymalnie 5000 komunikatów. Komunikat Istnieje więcej
pozycji logu audytu, które odpowiadają kryteriom filtra. Uściślij kryteria, aby zmniejszyć rozmiar
wyników. pojawi się na dole raportu, jeśli wybrany za pomocą określenia dat i godzin okres zawiera więcej
niż 5000 komunikatów logu. Zarówno zawężanie okresu wyznaczonego przez daty i godziny, jak i
zastosowanie filtra może przyczynić się do zmniejszenia liczby wiadomości w raporcie.

Filtrowanie raportów z logów zdarzeń

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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1. Zostanie teraz wyświetlone pięć Filtrów tekstowych zdarzeń: AP, Użytkownik, Drzwi, Obszar iOgólny.
Wszystkie oprócz filtra ogólnegomają przycisk wyboru, gdzie z listy można wybrać odpowiednią pozycję.
Tak samo, jak przyciski wyboru, można również wprowadzić dowolny tekst celem przefiltrowania zdarzeń.
Wiele pozycji w tym samym oknie należy oddzielić średnikiem.

2. FiltrAP zawsze pokaże wszystkie zdarzenia pasujące do pozycji wyszukiwania bez wpływu ze strony
pozostałych czterech filtrów.

3. Filtry Użytkownik, Drzwi iObszar pokażą również wszystkie pasujące zdarzenia dla dowolnej pozycji
wyszukiwania, jeżeli nie zostanie zaznaczony Użytkownik @ Drzwi/Obszar. Zaznaczenie Użytkownik @
Drzwi/Obszar zapewni, że wyświetlane będą tylko zdarzenia, które pasują do kombinacji Użytkownik i
Drzwi lubUżytkownik iObszar zgodnie z wyborem.

4. FiltrOgólnymoże być używany do wyświetlania zdarzeń, które pasują do całej kombinacji wybranych
terminów poprzez zastosowanie przyciskuORAZ lub do wyświetlanych zdarzeń pasujących do wybranych
terminów z zastosowaniem przycisku LUB .

1. W widoku Filtr według typu zdarzeń; rozwińmenu Zdarzenia.
2. Wszystkie kategorie pod pozycją Zdarzenia są domyślnie zaznaczone. Aby dostosować filtr do swoich

potrzeb, zaznacz dowolne z wyświetlonych kategorii lub usuń ich zaznaczenie. Wyniki działania filtra
zostaną wyświetlone w sąsiednim oknieRaport z logu zdarzeń.

1. Skonfiguruj polaOd i Dow panelu po lewej stronie. Kliknij Uruchom.
2. Kliknij Eksport CSV, aby utworzyć raport, który zostanie wyeksportowany i zapisany jako plik CSV. Kliknij

Eksport PDF, aby utworzyć raport z wyświetlanego okna, który zostanie wyeksportowany i zapisany jako
plik PDF.

3. Aby kontynuować wyświetlanie Logu zdarzeń na żywo kliknij polecenieWznów.

3.2.2 Wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych
Funkcja Wykonywanie / Odtwarzanie kopii zapasowych służy do zarządzania systemową bazą danych.

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych
Kopię zapasową bazy danychmożna wykonać w celu zapisania kopii konfiguracji systemu i(lub) logów zdarzeń.
Zalecane jest skonfigurowanie planowych kopii bazy danych w taki sposób, aby o ile to możliwe były zapisywane w
lokalizacji sieciowej. Instrukcje dotyczące tej konfiguracji są podane w punkciePlanowane kopie zapasowe
poniżej.

1. Kliknij Przegląd1, a następnie Wykonywanie / Odtwarzanie kopii zapasowych2. Zostanie wyświetlony
widokWykonywanie / Odtwarzanie kopii zapasowych.

Konfigurowanie planowych kopii zapasowych
1. Kliknij Planowa kopia zapasowa
2. ZaznaczWłącz.
3. Skonfiguruj wyświetlane teraz pola, jak opisano poniżej:

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Pole Opcje Opis

Częstotliwość

Codziennie Planowana kopia zapasowa będzie wykonywana codzienne.

Co tydzień Planowana kopia zapasowa będzie wykonywana co tydzień. Dokładny dzień
tygodnia jest określony w polu Dzień.

Co miesiąc Planowana kopia zapasowa będzie wykonywana comiesiąc. Dokładna data
jest określona w polu Dzień.

Dzień
Niedziela
do soboty /
1-28

W przypadku wybrania częstotliwości Co tydzień lub Co miesiąc należy
określić Dzień i datę wykonywania kopii zapasowych.

Godzina - Określa dokładnąGodzinę (gg:mm), o której mają być wykonywane kopie
zapasowe.

Zapisz w -

Określa lokalizację (w odniesieniu do serwera), w której będą zapisywane kopie
zapasowe. Należy pamiętać, że ta ścieżkamusi być dostępna z poziomu
serwera kontroli dostępu. W celu zapisywania plików kopii zapasowej w
lokalizacji sieciowej, na przykład na ścieżce UNC, wykonaj następujące
czynności:

1. Utwórz folder na komputerze w sieci, w którym chcesz zapisywać kopie
zapasowe.

2. Udostępnij ten folder i nadaj uprawnienia do zmiany jego zawartości.
3. W zakładce zabezpieczeń folderu, kliknij Edycja, a następnie kliknij

Dodaj.
4. Kliknij Typy obiektów i zaznacz Komputery, a następnie OK.
5. Wpisz nazwę komputera, który jest serwerem Aliro i kliknij OK.
6. Zaznacz Zmiana, aby zapewnić, że to kontoma uprawnienia do zapisu.

Konto komputera powinno być wyświetlone z symbolem $.
7. Wprowadź ścieżkę UNC do udziału utworzonego w polu Zapisz w, na

przykład \\remotecomputer\backups

4. Kliknij Zapisz.

Wykonywanie ręcznej kopii zapasowej
1. Kliknij Ręczna kopia zapasowa
2. Wybierz opcję z listy rozwijanej Uwzględnij. Szczegółowe informacje są podane poniżej.

Opcja Opis

Wszystko Wszystkie dane Logów zdarzeń i Konfiguracji
systemu zostaną uwzględnione w kopii zapasowej.

Tylko logi zdarzeń
Wszystkie Logi zdarzeń, które znajdują się aktualnie w
bazie danych, zostaną uwzględnione w kopii
zapasowej.

Tylko konfiguracja systemu Wszystkie daneKonfiguracji systemu zostaną
zapisane w kopii zapasowej.

3. Kliknij przyciskWykonaj kopię zapasową teraz.

Odtwarzanie bazy danych
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Odtwarzanie bazy danych z kopii zapasowej powoduje zastąpienie aktualnych danych systemowych przez kopię
zapasową bazy danych z lokalizacji serwera. Tej funkcji można użyć w celu przywrócenia treści bazy danych, które
zostały uprzednio zapisane w kopii zapasowej.
Uwaga: Jeśli użytkownik zdecyduje się na przywrócenie danych z kopii zapasowej, spowoduje to usunięcie
wszystkich istniejących danych.

1. Kliknij Przywróć.
2. Wybierz czy chcesz przywrócić bazę danych z Przechowywanej kopii zapasowej czy Z pliku.

Szczegółowe informacje są podane poniżej.

Opcja Opis

Przechowywana
kopia zapasowa

Wybierz plik przechowywany na serwerze. Te pliki są
przechowywane w lokalizacji, określonej w polu Zapisuj w opcji
Planowa kopia zapasowa.

Z pliku Przeglądaj, aby wybrać Plik kopii zapasowej, którama zostać
przywrócona.

3. Kliknij Przywróć.

Uwaga: Użytkownik zostanie wylogowany z klienta Aliro do czasu zakończenia przywracania. Po
przywróceniu danych będzie konieczne ponowne zalogowanie do klienta.

3.2.3 Monitorowanie i sterowanie
FunkcjaMonitorowanie i sterowanie służy domonitorowania drzwi obiektu. Można również sterować nimi,
wydając określone polecenia dotycząceDrzwi iWłamania.
Używanie monitorowania i sterowania

1. Kliknij Przegląd1, a następnie Monitorowanie i sterowanie2. Zostanie wyświetlony widok
Monitorowanie i sterowanie.

Opis paneli i pasków narzędzi

Przyciski i pola Opis

Nazwa drzwi Wyświetlanie Nazwy drzwi.

Tryb drzwi Wyświetlanie Trybu skonfigurowanego dla drzwi.

Status drzwi Wyświetlanie Statusu drzwi.

Status czytnika Wyświetlanie Statusu czytnika.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Przyciski i pola Opis

Błędy drzwi Wyświetlanie Błędów drzwi zgłoszonych przez drzwi.

Informacje o statusie
alarmów

Dostarczanie Informacji zwrotnych o statusie alarmu, See
"Informacje o statusie alarmów" on page 56

Polecenia drzwi

1. Wybierz Drzwi.
2. Kliknij Informacje zwrotne o statusie alarmu, aby wykonać

wybrane polecenie dotyczące Drzwi lubWłamania.
Uwaga: Możesz wysłać to samo Polecenie drzwi do wielu drzwi,
wybierając wiele drzwi:

1. Naciśnij Shift+kliknięcie, aby wybrać wiele drzwi w kolumnie
Nazwa drzwi .
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3.2.4 Ustawienia systemowe

Ta funkcja umożliwia przeglądanie i edycję różnychUstawień systemowych, które odnoszą się do całego systemu
kontroli dostępu.

Ustawienia ogólne

Nazwa
ustawienia Opis

Język
systemu

Definiuje pole Język dla nowego użytkownika pod rozszerzeniem Szczegóływ widoku
Użytkownik. Również definiowanie pola Język systemowy dla nowo utworzonegomodułu
Access Point, w pozycji rozwijanej Szczegółowe informacjew widokuSprzęt.

Dezaktywuje
karty i kody
osobiste

To okienko zaznaczania umożliwia dezaktywację karty osobistej i kodu osobistego w przypadku
naruszenia fizycznej blokady możliwości ponownego wejścia. Aby ponownie uaktywnić kartę
użytkownika lub kod osobisty, proszę przejść do widoku Użytkownik.

Ustawienia logu zdarzeń

Nazwa ustawienia Opis

Włączanie
czyszczenia w nocy

To okienko zaznaczania jest zaznaczone domyślnie. Jeśli pole jest zaznaczone,
zawsze o północy usuwane są dane zapisane w Logu zdarzeń, które są starsze niż
podana liczba dni (jak zdefiniowano w parametrze Liczba dni przechowywania
danych rejestru zdarzeń).

Zapisz usuwane dane
na dysku

To okienko zaznaczania jest zaznaczone domyślnie. Jeśli włączone jest nocne
czyszczenie danych, ta opcja umożliwia zapisywanie usuwanych danych na dysku,
przed ich usunięciem z bazy danych.

Domyślna ścieżka do
archiwum

To jest ścieżka do folderu, w którym jest zapisywana usuwana część logu zdarzeń,
jeśli taka opcja jest włączona (edycja nie jest możliwa).

Dni przechowywania
danych w logu
zdarzeń

Określa, jak długo przechowywane są logi zdarzeń w bazie danych, zanim zostaną
one usunięte. Na przykład, jeżeli ten parametr jest ustawiony na 90 dni, komunikaty
logu zdarzeń będą przechowywane przez 90 dni, po których zostaną usunięte i
ewentualnie zapisane na dysku.

Dni przechowywania
niepotwierdzonych
danych
powiadomienia o
zdarzeniu

Definiuje, jak długoniepotwierdzone powiadomienia są przechowywane, zanim nie
zostaną usunięte.

Uwaga!Występuje wewnętrzna granica systemowa 11000 niepotwierdzonych
zdarzeń na użytkownika. Gdy liczba zdarzeń przekroczy tę granicę, system usunie
zdarzenia niezależnie od daty.
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Ustawienia sprzętowe

Nazwa
ustawienia Opis

Czas
odpytywania
urządzeń
(ms)
usuwanie

Określa częstotliwość, z którąmoduł Access Point komunikuje się z serwerem kontroli dostępu
odnośnie do zdarzeń. Większa wartość oznacza, żemoduł Access Point będzie reagować
wolniej, ale ruch w sieci i obciążenie serwera zostaną zredukowane. I odwrotnie –mniejsza
wartość oznacza, żemoduł Access Point będzie reagować szybciej, kosztem zwiększonego
ruchu sieciowego i obciążenia serwera. Tę wartość należy zmienić wyłącznie na podstawie
rekomendacji Vanderbilt specjalisty technicznego.

Ustawienia pól własnych

Nazwa
ustawienia Opis

Etykieta pola
własnego N

Umożliwia edycję tekstu etykiety dla każdego z czterechWłasnych pól, które są
wyświetlone na ekranie szczegółów użytkownika.

Ustawienie długości kodu grupy/kodu osobistego

Nazwa
ustawienia Opis

Długość

Umożliwia ustawienie liczby cyfr stosowanych w Kodzie grupy oraz Kodzie osobistym. Można
wybrać od czterech do ośmiu cyfr. Rzeczywiste kody są generowane i włączane/wyłączane w
menu grupy dostępu. Wszystkie kody grupowemają taką samą długość. Należy pamiętać, że dla
zwiększonych i zmniejszonych długości kodów obowiązuje zasada

l Zwiększ długość kodu - jeżeli długość koduma zostać zwiększona, na początku
wszystkich istniejących kodów zostaną dodane zera.

l Zmniejsz długość kodu - jeżeli długość koduma zostać zmniejszona, wszystkie kody
grup zostaną wygenerowane ponownie, a kody osobiste zostaną wyczyszczone. Muszą
one zostać wygenerowanemanualnie dla każdego użytkownika.
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Nazwa
ustawienia Opis

Modyfikuj
długość Kliknij, aby uaktywnić kreatora zmiany długości kodów.

Szablony oświetlenia czytników

Nazwa ustawienia Opis

Domyślny szablon systemu Wyświetla obecny szablon stosowany w systemie.

Przydzielanie szablonów oświetlenia do czytników

1. Kliknij Zastosuj szablon, aby uruchomić kreatora. Otworzy się oknoWybierz szablon oświetlenia
czytnika, który chcesz zastosować.

2. Kliknij przycisk z prawej strony polaDomyślny szablon systemowy. Otworzy się oknoWybierz jeden
szablon oświetlenia czytnika.

3. Szablony zostały wymienione w oknie poniżej nagłówkaNazwa. Wybierz szablon i kliknijOK.

4. Pamiętaj, że:

l Opcja Zastosuj i nadpisz na wszystkich poziomach spowoduje zastosowanie nowego szablonu
do każdego obszaru, drzwi i czytnika, niezależnie od ich poprzednich ustawień.

l Jeżeli opcja Zastosuj i nadpisz na wszystkich poziomach nie zostanie wybrana, wówczas do
nowego szablonu zostaną zaktualizowane tylko obszary, drzwi i czytniki, które wykorzystują
poprzedni domyślny szablon systemowy.

l Można zawsze wrócić do ustawień domyślnych, wybierając Domyślny szablon oświetlenia.

5. Kliknij Dalej, a następnie Zakończ. Nowy szablon zostanie użyty.

Harmonogram wyjątków

Harmonogram wyjątków umożliwia zastosowanie dla dni wymagających zmiany trybu bezpieczeństwa, takich jak
święta publiczne lub wcześniejsze zamknięcie. Na przykład, drzwi, któremają zostać zaprogramowane tak, aby
zachowywały się odpowiednio do określonego trybu podczas wybranych godzin. Można również zaprogramować
ramy czasowe oświetlenia zgodnie z wyjątkami, wskazując wyjątek za pomocą koloru.
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Tworzenie dnia wyjątku

1. Nadaj wyjątkowi Nazwę opisującą, jaki to Typwyjątku.

2. Ustaw Godzinę początkową oraz Godzinę końcową.

3. Wybierz Kolor dla wyjątku.

4. Kliknij, aby zapisać dzień wyjątku.

Ta nowa nazwa zostanie teraz pokazana w rozwijanej liście Wybierz typ wyjątku.

Dodawanie dnia wyjątku do kalendarza

1. Wybierz dzień z Wybierz typ wyjątku.

2. Kliknij naDzień, aby dodać wyjątek.

3. Kliknij Zapisz.

Wyjątek harmonogramu jest teraz stosowany w całym systemie.

Usuwanie dnia wyjątku

1. W kalendarzu kliknij naDzień, z którego należy usunąć dzień wyjątku.

2. Kliknij Zapisz.

Dzień wyjątku zostanie usunięty z kalendarza i z systemu.

Zmiana dnia wyjątku

1. Wybierz nowy Typ wyjątku z rozwijanegomenu.
2. W kalendarzu kliknij naDzień, dla którego chcesz zastosować dzień wyjątku. Po pierwszym kliknięciu

nastąpi usunięcie poprzedniego typu wyjątku.
3. Kliknij ponownie na ten sam Dzień.
4. Kliknij Zapisz.

Dzień wyjątku zostanie zmieniony na nowy typ wyjątku.
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Nazwa Opis

Nazwa Nazwawyjątku.

Typy
Jest osiem różnych typów,można zastosować tylko jeden dziennie. Każdy z typów dniama
takie same opcje: nazwa, godzina początkowa, godzina końcowa i kolor. Typy zostały
wymienione w rozwijanej liście poniżej.

Kolor Kliknij strzałkę, aby wybrać Kolor dla typu wyjątku. Kolor pojawi się w dniu, z którym połączony
jest wyjątek.

Godzina
początkowa
Godzina
końcowa

Godzina początkowa iGodzina końcowawyjątku. Należy pamiętać, że wyjątki nie mogą
obejmować kilku dni.

Rok
Kliknij strzałki, aby zobaczyć bieżące, poprzednie lub przyszłe Lata. Wyjątki można
zaprogramować dla bieżącej daty i przyszłych lat. Wszystkie minione dni są wyszarzone i nie
można dodać do nich dni wyjątków.

Miesiące Miesiące roku są wyświetlane z lewej strony.

Dzień Wybierz Dzień dla wyjątku, klikając go. Dzień zostanie podświetlony kolorem ustawionym w
Typy wyjątku.

3.2.5 Sprawdzanie listy obecności
FunkcjaSprawdzanie listy obecności umożliwia uzyskanie listy obecności oraz informacji o ostatnich znanych
punktach użycia karty przez posiadaczy kart w wybranych obszarach. Główne zastosowania funkcji sprawdzania
listy obecności to sprawdzanie, czy wszyscy posiadacze kart są poza obszarem w przypadku ewakuacji. Te
zestawienia mogą być zebrane w Raporcie ze sprawdzania listy obecności. Punkt zbiórki służy do eliminacji
posiadaczy kart z raportu. Posiadacze będą usuwani z listy obecności, po zbliżeniu ich karty doCzytnika punktu
zbiórki.

Raport ze sprawdzania listy obecności
Raport, który przedstawia lokalizację posiadaczy kart w czasie wykonania raportu.

Tworzenie raportów ze sprawdzania listy obecności
1. Umożliwia wybór sposobu prezentacji raportu ze sprawdzania listy obecności – Lista uporządkowana

według Nazwisk lubNazw obszarów.
2. Wybierz Orientację, Poziomą lubPionową.
3. KliknijGenerujWyświetlenie okna Utworzono raport zbiorczy z systemu potwierdza przygotowanie raportu.
4. Kliknij Pobierz, aby zapisać lub otworzyć raport.

Punkty zbiórki
Punkt zbiórki to zdefiniowany obszar bezpieczny z Czytnikiem zbiórki. Jest to miejsce, w którym posiadacze
kart mogą się zebrać w przypadku ewakuacji. Po zbliżeniu karty czytnik zbiórki potwierdza, że posiadacz karty
znajduje się w tym punkcie. Przy tworzeniu raportu ze sprawdzania listy obecności, tacy posiadacze kart nie będą
uwzględniani.

Do konfiguracji czytnika jako czytnika zbiórki służy opcjaSprzęt > Interfejs czytnika > Tryb dostępu.
Skonfigurowane czytniki są wyświetlane na liścieAccess Point i Czytniki zbiórki.
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3.3 Szablony
Te funkcje służą do definiowaniaSzablonów przy pomocy wstępnie zdefiniowanych wartości i konfiguracji
Sprzętu, Drzwi i Kart. Można łatwo zastosować te szablony do sprzętu, drzwi lub karty, a później przystosować je
do swoich potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji kliknij jedną z funkcji poniżej.

Funkcje SZABLONÓW

Szablony kart

Szablonydrzwi

Szablony sprzętu

Szablonyoświetlenia czytników

3.3.1 Szablony kart
Szablon karty to metoda wizualnego projektowania informacji, które są drukowane na kartach, takich jak imię i
nazwisko użytkownika, zdjęcie i logo firmy.

l Pola danych, takich jak nazwisko użytkownika, są dodawane do szablonu karty, a następnie wypełniane
przy użyciu rzeczywistych danych każdego użytkownika, podczas drukowania karty.

l Do szablonu karty, który jest wspólny dla wszystkich drukowanych kart można dodać zwykły tekst i obrazy,
takie jak nazwa i logo firmy.

3.3.1.1 Tworzenie szablonów kart
Tworzenie szablonów kart

1. Kliknij Przegląd1, a następnie Szablony kart2. Zostanie wyświetlony widok Szablon karty.
2. Kliknij Utwórz. Zostanie wyświetlona strona projektowania nowego szablonu kart.
3. Wprowadź Nazwę szablonu kart.
4. Przeciągaj pola z palety narzędzi po lewej stronie i upuszczaj je na projektowanej powierzchni na środku

strony.
Paleta narzędzi zawieraPanel stosu i Siatkę, którychmożna używać do łatwiejszego wyrównania pól. Podczas
przeciągania pola na panelu stosu lub siatkę, obszar na który można upuścić pole będzie podświetlony na
niebiesko.
Rozwiń temat, aby wyświetlić odpowiednie instrukcje.

Informacje o polach formantów

Formant Pola Opis

Tekst
Wprowadź tekst
etykiety dla pól,
które używają tego
formantu

Tekst Wprowadź Tekst etykiety dla tego pola.

Rozmiar fontu Wprowadź Rozmiar fontu tekstu wyświetlanego dla
tego pola na szablonie karty.

Rodzina fontu Wprowadź Rodzinę fontu tekstu wyświetlanego dla
tego pola na szablonie karty.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Formant Pola Opis

Grubość fontu Wprowadź Grubość fontu tekstu wyświetlanego dla
tego pola na szablonie karty.

Kolor tekstu Wprowadź Kolor tekstu wyświetlanego dla tego pola
na szablonie karty.

Wysokość Wprowadź Wysokość wyświetlania tego pola w
szablonie karty.

Szerokość Wprowadź Szerokość wyświetlania tego pola w
szablonie karty.

Obraz Wysokość Wprowadź Wysokość wyświetlania tego pola w
szablonie karty.

Szerokość Wprowadź Szerokość wyświetlania tego pola w
szablonie karty.

Wybierz
zdjęcie...

Wybierz zdjęcie którema być wyświetlane w tym
polu szablonu karty.

Data Format daty Domyślny format daty to dd/MM/rrrr:
dd to dzieńmiesiąca, od 01 do 31
MM tomiesiąc, od 01 do 12
yyyy to rok w postaci czterocyfrowej liczby
Uwaga: Wszystkie inne wprowadzone formaty daty,
inne niż formaty standardowe, będą wyświetlane tak
jak zostały wprowadzone.

Rozmiar fontu Wprowadź Rozmiar fontu tekstu wyświetlanego dla
tego pola na szablonie karty.

Rodzina fontu Wprowadź Rodzinę fontu tekstu wyświetlanego dla
tego pola na szablonie karty.

Grubość fontu Wprowadź Grubość fontu tekstu wyświetlanego dla
tego pola na szablonie karty.

Kolor tekstu Wprowadź Kolor tekstu wyświetlanego dla tego pola
na szablonie karty.

Wysokość Wprowadź Wysokość wyświetlania tego pola w
szablonie karty.

Szerokość Wprowadź Szerokość wyświetlania tego pola w
szablonie karty.

Panel stosu Orientacja
stosu

Pionowa: Przeciągnij pole na panel stosu, aby
przesunąć je do określonej pozycji, z pozycjami
ułożonymi pionowo.

Pozioma: Przeciągnij pole na panel stosu, aby
przesunąć je do określonej pozycji z pozycjami
ułożonymi poziomo.
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Formant Pola Opis

Siatka
Pola tej siatki
zaczynają być
widoczne, gdy
przynajmniej jedna
siatka zostanie
umieszczona
wewnątrz siatki
głównej

Dopasowuj
automatycznie
do wysokości
wiersza siatki

Automatyczne dopasowanie do wysokości wiersza
siatki

Dopasowuj
automatycznie
do szerokości
wiersza siatki

Automatyczne dopasowanie do szerokości wiersza
siatki

Wyrównanie w
poziomie Lewa strona

Przesuwawybraną siatkę w poziomie
na lewo, w obrębie jej komórki w
siatce głównej

Środek
Przesuwawybraną siatkę w poziomie
na środek, w obrębie jej komórki w
siatce głównej

Prawa strona
Przesuwawybraną siatkę w poziomie
na prawo, w obrębie jej komórki w
siatce głównej

Rozciągnięcie
Zmienia rozmiar wybranej siatki, tak
aby pasowała w poziomie do swojej
komórki w siatce głównej

Wyrównanie w
pionie Góra

Przesuwawybraną siatkę w pionie do
góry, w obrębie jej komórki w siatce
głównej

Środek
Przesuwawybraną siatkę w pionie na
środek, w obrębie jej komórki w siatce
głównej

Dół
Przesuwawybraną siatkę w pionie na
dół, w obrębie jej komórki w siatce
głównej

Rozciągnięcie
Zmienia rozmiar wybranej siatki, tak
aby pasowała w pionie do swojej
komórki w siatce głównej

Margines Rozwiń to pole, aby wprowadzić wartości Lewego,
Prawego, Górnego i Dolnegomarginesu siatki.

Pola użytkownika
Następujące polamożna przeciągnąć i upuścić naWidok z przodu lubWidok z tyłu szablonu karty. Gdy szablon
karty zostanie wybrany do wydrukowania karty użytkownika, te informacje będą w formacie, zgodnym z poniższą
tabelą.
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Pole Typy
pola

Opis

Imię Pole
tekstowe

Wyświetla Imię użytkownika na karcie tak, jak zostało wprowadzone do systemu.

Nazwisko Pole
tekstowe

Wyświetla Nazwisko użytkownika na karcie tak, jak zostało wprowadzone do
systemu.

E-mail Pole
tekstowe

Wyświetla Adres e-mail na karcie, tak jak został wprowadzony do systemu.

Telefon
komórkowy

Pole
tekstowe

Wyświetla Numer telefonu komórkowego na karcie, tak jak został wprowadzony do
systemu.

Język
Pole
tekstowe

Wyświetla preferowany język użytkownika na karcie, tak jak został wprowadzony do
systemu. W tym języku będzie wyświetlany klient WWW hosta, kiedy użytkownik
zaloguje się do systemu Aliro. To będzie również język używany do wyświetlania
komunikatów przez czytnik ARxxS-MF, podczas kontaktu użytkownika z czytnikiem.

Do
odwołania

Pole
tekstowe

Wyświetla Tak na karcie, jeśli jest zaznaczone pole Do odwołania dla danego
użytkownika, a Data Zakończenia dla tego użytkownika nie jest określona. W
przeciwnym razie pole jest wyświetlane jako Nie.

Zwiększona
dostępność

Pole
tekstowe

Wyświetla Tak na karcie, jeśli wybrano Zwiększoną dostępność dla danego
użytkownika. W przeciwnym razie pole jest wyświetlane jako Nie.

Użytkownik
nieaktywny

Pole
tekstowe

Wyświetla Tak na karcie, jeśli dla danego użytkownika zaznaczono pozycję
Użytkownik nieaktywny. W przeciwnym razie pole jest wyświetlane jako Nie.

Wyjątek
blokowania
ponownych
wejść

Pole
tekstowe

Wyświetla Tak na karcie, jeśli dla danego użytkownika zaznaczono pozycjęWyjątek
blokowania ponownych wejść. W przeciwnym razie pole jest wyświetlane jako Nie.

Zdjęcie Pole
zdjęcia

Wyświetla Zdjęcie zapisane na karcie dla danego użytkownika.

Pole własne
1

Pole
tekstowe

Etykieta tych Pól własnych będzie wyświetlana tak, jak została wprowadzona w
Ustawieniach systemowych.

Pole własne
2

Pole własne
3

Pole własne
4
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Pole Typy
pola

Opis

Data
rozpoczęcia

Pole
daty

Wyświetla Datę początkową użytkownika na karcie tak, jak została zapisana dla
użytkownika.

Data
końcowa

Pole
daty

Jeśli Data końcowa jest zdefiniowana dla użytkownika, to pole wyświetla tę datę na
karcie.
Jeśli nie podano daty zakończenia i zaznaczono opcję Aż do dowołania, to
wyświetlane wartość tego pola to Bez wygaśnięcia.

Numer karty Pole
tekstowe

Wyświetla Numer karty użytkownika na karcie.

Dodawanie imienia i nazwiska użytkownika do szablonu karty
1. Przeciągnij Panel stosu z panelu narzędzi po lewej stronie, na środek sekcjiWidok z przodu.
2. Zmień wartość Orientacji stosu, we właściwościach po prawej stronie Widoku z przodu naPozioma.
3. Zmień rozmiarPanelu stosu, aby dopasować go do pól, które będą w nim się znajdowały.
4. Przeciągnij pole Imię z panelu narzędzi po lewej naPanel stosuwWidoku od przodu.
5. Przeciągnij pole Nazwisko z panelu narzędzi po lewej naPanel stosu, umieszczając je tuż pod polem Imię.

Po upuszczenie pole zostanie zaznaczone na niebiesko.

Dodaj zdjęcie do szablonu karty
1. Przeciągnij Zdjęcie z panelu narzędzi po lewej stronie, na środek sekcjiWidok z przodu.
2. ZmieńWysokośći Szerokość (we właściwościach po prawej stronie) lub przeciągaj narożniki, aż uzyskasz

żądany rozmiar zdjęcia.
3. Kliknij przyciskWybierz zdjęcie…, aby wybrać zdjęcie, którema zostać wydrukowane.

Dodawanie daty końcowej użytkownika do szablonu karty:
1. Przeciągnij Datę końcową z panelu narzędzi po lewej stronie, na środek sekcjiWidok z przodu.
2. Zmień Format daty na żądany format.

Zmiana fontu tekstu w szablonie kart
1. Kliknij wWidoku z przodu lubWidoku z tyłu dowolny element tekstowy, którymmoże być Pole

użytkownikalub Formant tekstowy.
2. ZmieńRozmiar fontu, aby tekst był większy lubmniejszy.
3. ZmieńRodzinę fontu, aby używać innego fontu.
4. ZmieńGrubość fontu, aby pogrubić tekst.

Usuwanie pola z Szablonu karty:
1. Kliknij dowolny element wWidoku z przodu lubWidoku z tyłu.
2. Po wybraniu elementu, który chcesz usunąć, przeciągnij ten element do ikony Kosza po prawej stronie

widoku. Albo po prostu wybierz element, a następnie kliknij ikonęKosza.

Cofanie lub ponowne wykonywanie zmian
1. Kliknij strzałkęCofnij strzałka po prawej stronie widoku aby cofnąć zmiany.
2. Kliknij strzałkęWykonaj ponownie, po prawej stronie widoku, aby wykonać ponownie zmiany.

3.3.2 Szablony drzwi
Szablon drzwi umożliwia użytkownikowi przygotowanie ustawień drzwi, ze zdefiniowaną konfiguracją Informacji
o drzwiach, Czytników, Styku drzwi, Przycisków wyjścia, Zamków, Otwieraczy drzwi, Trybów
bezpieczeństwa i Wyjątków bezpieczeństwa. Po zapisaniu, można zastosować szablon do każdych nowo
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utworzonych drzwi. Ta wyjątkowa funkcja umożliwia użytkownikowi łatwe konfigurowanie standardowych drzwi, a
także zapewnia powtarzalność konfiguracji.

3.3.2.1 Tworzenie szablonów drzwi
1. Kliknij Przegląd1, a następnie Szablony drzwi2. Zostanie wyświetlony widok Szablon drzwi.
2. Kliknij Utwórz. Zostanie wyświetlona nowa stronaSzablon drzwi.
3. Wprowadź Nazwę i Zastosowanie dla tego szablonu.
4. Przejdź dalej, aby skonfigurować inne ustawienia drzwi dla tego szablonu. Kliknij pozycję rozwijaną dla

każdej sekcji, aby zobaczyć jej pola.
5. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Opis
1. Kliknij pozycję rozwijaną Informacje szczegółowe.
2. Skonfiguruj pola w tej sekcji i kliknij Zapisz.

Pole Opis

Czas odblokowania (s)
Określa czas (w sekundach), przez który drzwi
powinny być odblokowane, przez ponownym
zablokowaniem po prawidłowym wejściu.

Dostępny czas odblokowania
(s)

Ten okres (w sekundach) jest podobny do
CzasuOdblokowania (s), ale dotyczy
użytkowników, którzy mają potrzebę
Zwiększonej dostępności.

Czas otwarcia (s)

Jest to okres (w sekundach) uzupełniający
Czas odblokowania (s) , po zakończeniu
którego drzwi powinny być zamknięte. Po
upływie tego okresu, klient Aliro umieszcza w
logach zdarzeń informację o zbyt długim
przytrzymaniu drzwi.

Oczekiwanie na pierwszy
prawidłowy dostęp, aby
odblokować

W przypadku skonfigurowania tej opcji, drzwi
zostaną odblokowane zgodnie ze swoim
harmonogramem dostępu, dopiero po
pierwszym ważnym zbliżeniu karty.

Czas ostrzeżenia o
przytrzymaniu drzwi (s)

Ten okres (w sekundach) jest dodawany do
Czasu odblokowania (s) i Czasu otwarcia (s).
Po upływie tego łącznego okresu, z urządzenia
sprzętowego jest wysyłany alarm Drzwi
przytrzymane, a zdarzenie jest raportowane w
Logu zdarzeń.

Czytniki
1. Kliknij pozycję rozwijanąCzytniki.
2. Kliknij, aby Dodaćwiersz czytnika do tabeli. Jeśli chcesz usunąć wiersz czytnika, kliknij Usuń.
3. Skonfiguruj pola w tej sekcji i kliknij Zapisz.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Pole Opis

Nazwa
Nazwa czytnika skonfigurowanego dla tego
wiersza.

Aktywacja automatycznego
otwieracza drzwi

Ta opcja umożliwia konfigurację czytnika do
Aktywacji automatycznego otwieracza drzwi.

Styki drzwi
1. Kliknij pozycję rozwijanąStyki drzwi.
2. Kliknij, aby Dodaćwiersz Styku drzwi do tabeli. Jeśli chcesz usunąć wiersz, kliknij Usuń.
3. Skonfiguruj pola w tej sekcji i kliknij Zapisz.

Pole Opis

Nazwa Nazwa Styku drzwi.

Przyciski wyjścia
1. Kliknij pozycję rozwijanąPrzyciski wyjścia.
2. Kliknij, aby Dodaćwiersz Przycisku wyjścia do tabeli. Jeśli chcesz usunąć wiersz, kliknij Usuń.
3. Skonfiguruj pola w tej sekcji i kliknij Zapisz.

Pole Opis

Nazwa Nazwa Przycisku wyjścia.

Aktywacja otwieracza drzwi
Konfiguruje ten przycisk do Aktywacji otwieracza
drzwi i otwierania drzwi, gdy zostanie naciśnięty
przycisk wyjścia.

Używaj limitu czasu dla
zwiększonej dostępności

Okres (w sekundach) stosowany przy wyborze
opcji Używaj okresu dla zwiększonej
dostępności umożliwia odblokowanie drzwi na
Czas odblokowania przy zwiększonej
dostępności1.

Wysoki priorytet
odblokowywania

Konfiguracja tego przycisku wyjścia do punktu
wejścia, zdefiniowanego do Funkcji
odblokowywania o wysokim priorytecie1.

Zamki
W tej sekcji są konfigurowane zarówno Zamki drzwi jak i Elektrozamki.

Zamki drzwi
1. Kliknij pozycję rozwijaną Zamki.

1Ten okres (w sekundach) jest podobny do CzasuOdblokowania (s), ale dotyczy użytkowników, którzy wymagają
Zwiększonej Dostępności.
1Skonfigurowane wejście jest zdefiniowane jako przycisk wyjścia z automatycznym otwieraczem drzwi i ma
oddzielny czas odblokowania; ta funkcja konfiguruje wejście jako wejście awaryjnego odblokowania/blokowania,
bez uwzględniania Harmonogramów, Trybów czytnika itd.
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2. Kliknij, aby Dodaćwiersz Zamek drzwi do tabeli. Jeśli chcesz usunąć wiersz, kliknij Usuń.
3. Skonfiguruj pola Zamki drzwi odpowiednio do potrzeb. Więcej informacji jest podanych w opisach pól

poniżej.
4. Kliknij Zapisz.

Pole Opis

Nazwa Nazwa Zamka drzwi.

Ponowne
zamknięcie

Opcje i opisy

Przy otwieraniu
drzwi

Po odblokowaniu, ponowne zablokowanie
gdy drzwi są otwarte. Oprócz czasu
otwarcia drzwi można skonfigurować
opóźnienie.

Przy zamykaniu
drzwi

Po odblokowaniu, ponowne zablokowanie
tylko gdy drzwi są zamknięte.

Impuls

Impulsy do przekaźnika w celu
odblokowania Zewnętrzny zamek
zablokuje się automatycznie, bez
angażowania AP.

Zablokuj ponownie
po czasie otwarcia
(ms)

W przypadku opcji Przy otwarciu drzwi, to jest opóźnienie
ponownego zablokowania po otwarciu drzwi.
W przypadku Impulsu jest to czas impulsu.

Elektrozamki
1. Kliknij pozycję rozwijaną Zamki.
2. Kliknij Dodaj, aby dodać wiersz elektrozamka do tabeli. Jeśli chcesz usunąć wiersz, kliknij przycisk Usuń.
3. Skonfiguruj pola Elektrozamki odpowiednio do potrzeb. Więcej informacji jest podanych w opisach pól

poniżej.
4. Kliknij Zapisz.

Pole Opcje i opis

Nazwa Nazwa elektrozamka.

Działanie odblokowywania

Opcje i opisy

Brak Brak działania

Włączanie

Włączanie przekaźnika
lub wyjścia, aby
odblokować
elektrozamek.
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Pole Opcje i opis

Wyłączanie

Wyłączanie przekaźnika
lub wyjścia, aby
odblokować
elektrozamek.

Impuls

Wysyłanie impulsu do
przekaźnika lub wyjścia
(włączenie, a potem
wyłączenie), aby
odblokować
elektrozamek.

Odwrócony
impuls

Wysyłanie
Odwróconego impulsu
do przekaźnika lub
wyjścia (wyłączenie, a
potem włączenie), aby
odblokować
elektrozamek.

Czas impulsu
odblokowywania (ms)

W przypadku Impulsu lub Odwróconego
impulsu, jest to czas impulsu.

Czas opóźnienia
odblokowywania (ms)

Spodziewany czas odblokowania elektrozamka.

Działanie blokowania

Opcje i opisy

Brak Brak działania

Włączanie

Włączanie przekaźnika
lub wyjścia, aby
zablokować
elektrozamek.
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Pole Opcje i opis

Wyłączanie

Wyłączanie przekaźnika
lub wyjścia, aby
zablokować
elektrozamek.

Impuls

Wysyłanie impulsu do
przekaźnika lub wyjścia
(włączenie, a potem
wyłączenie), aby
zablokować
elektrozamek.

Odwrócony
impuls

Wysyłanie
Odwróconego impulsu
do przekaźnika lub
wyjścia (wyłączenie, a
potem włączenie), aby
zablokować
elektrozamek.

Czas impulsu blokowania
(ms)

W przypadku Impulsu lub Odwróconego
impulsu, jest to czas impulsu.

Czas opóźnienia
blokowania (ms)

Spodziewany czas zablokowania elektrozamka.

Otwieracz drzwi
1. Kliknij pozycję rozwijanąOtwieracz drzwi.
2. Skonfiguruj pola odpowiednio do potrzeb. Więcej informacji jest podanych w opisach pól poniżej.
3. Kliknij Zapisz.

Pole Opis

Nazwa Nazwa Otwieracza drzwi.

Czynność otwierania

Opcje i opisy

Brak Brak działania

Włączanie

Włączanie
przekaźnika lub
wyjścia, aby
odblokować
Otwieracz drzwi.

Wyłączanie

Wyłączanie
przekaźnika lub
wyjścia, aby
odblokować
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Pole Opis

Otwieracz drzwi.

Impuls

Wysyłanie
impulsu do
przekaźnika lub
wyjścia
(włączenie, a
potem wyłączenie)
aby odblokować
Otwieracz drzwi.

Odwrócony impuls

Wysyłanie
Odwróconego
impulsu do
przekaźnika lub
wyjścia
(wyłączenie, a
potem włączenie),
aby odblokować
Otwieracz drzwi.

Czynność zamykania

Opcje i opisy

Brak Brak działania

Włączanie

Włączanie
przekaźnika lub
wyjścia, aby
zablokować
Otwieracz drzwi.

84

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



3 Funkcje

Pole Opis

Wyłączanie

Wyłączanie
przekaźnika lub
wyjścia, aby
zablokować
Otwieracz drzwi.

Impuls

Wysyłanie
impulsu do
przekaźnika lub
wyjścia
(włączenie, a
potem wyłączenie)
aby zablokować
Otwieracz drzwi.

Odwrócony impuls

Wysyłanie
Odwróconego
impulsu do
przekaźnika lub
wyjścia
(wyłączenie, a
potem włączenie),
aby zablokować
Otwieracz drzwi.

Czas impulsu otwierania
(ms)

W przypadku Impulsu lub Odwróconego
impulsu, jest to czas impulsu.

Czas impulsu zamykania
(ms)

W przypadku Impulsu lub Odwróconego
impulsu, jest to czas impulsu.

Czas opóźnienia otwierania
(ms)

Spodziewany czas odblokowania otwieracza
drzwi.

Czas opóźnienia zamykania
(ms)

Przewidywany czas zamknięcia przez otwieracz
drzwi.

Tryby bezpieczeństwa
1. Kliknij pozycję rozwijaną Tryby bezpieczeństwa.
2. Skonfiguruj pozycje czasoweHarmonogramu dostępuw tej sekcji dla określonych dni.
3. Skonfiguruj sekcjeDomyślny tryb drzwi, Domyślny tryb czytnika i Domyślne inne tryby, zgodnie z

opisami w tabeli poniżej.
4. Kliknij Zapisz.
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Sekcja Pola Opcje i opis

Domyślny tryb drzwi Otwarte
Drzwi są fizycznie szeroko
otwarte za pomocą otwieracza
drzwi.

Niezabezpieczone Drzwi są niezablokowane i
można je otworzyć.

Zabezpieczone
Drzwi są zablokowane i mogą
być odblokowane wyłącznie
za pomocą ważnej karty.

Zablokowane
Drzwi są zablokowane, a
możliwość dostępu
użytkowników jest wyłączona.

Domyślne tryby czytnika Czytnik Logiczna nazwa czytnika.

Tryb Dostępne tryby to Karta, Karta
i PIN, oraz wyłączenie.

Domyślne inne tryby Punkty Nazwa punktu
wejścia/wyjścia.

Tryb Tryb punktu, który jest
włączony lub wyłączony.

Wyjątki od harmonogramu

Wyjątki od harmonogramu

Pole Opis

Nazwa Nazwawyjątku.

Tryby
bezpieczeństwa

Tryby bezpieczeństwa

Pole Opis

Brak zmiany w trybie
bezpieczeństwa

Ten tryb bezpieczeństwa
pozostaje taki, jak zdefiniowany
przez bieżący domyślny
harmonogram i harmonogram
drzwi, dlatego w trybie
bezpieczeństwa nie działa
modyfikacja wyjątku
harmonogramu.

Standardowy tryb wyjątku

Bezpieczeństwo jest
automatycznie zwiększane w
dniach i godzinach wyjątku
harmonogramu, jak
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Pole Opis

Pole Opis

zdefiniowano w tabeli poniżej.

Niestandardowy tryb
zabezpieczeń

Tryb drzwi lub czytnikamoże
zostać unikalnie zdefiniowany
dla okresów wyjątku daty i
godziny.

Standardowy tryb wyjątkuma zastosowanie, gdy:
• Najpierw ma zastosowanie do drzwi, oraz
• Zostały przeprowadzone jakieś zmiany operatora, oraz
• Przeprowadzono automatyczne zmiany, na przykład poprzez harmonogram
czasu

Poniższa tabela opisuje, w jaki sposóbStandardowy tryb wyjątku jest
ustawiony względem Trybu drzwi, gdy używany jest wyjątek harmonogramu:

Bieżący tryb drzwi Standardowy tryb wyjątku

Tryb bezpieczeństwa drzwi

Zablokowane Zablokowane

Zabezpieczone Zabezpieczone

Niezabezpieczone Zabezpieczone

Otwarte Zabezpieczone

Tryb czytnika

Karta i PIN Karta i PIN

Karta Karta

Kod osobisty Karta

Kod grupy Karta

Wyłączone Wyłączone

Inne tryby (Włącz/Wyłącz)

Przycisk wyjścia Bez zmiany

Zamek drzwi Bez zmiany

Styk drzwi Bez zmiany

Wyjątki bezpieczeństwa
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Pole Opis

Data początkowa Data początkowa okresu wyjątku.

Data końcowa Data końcowa okresu wyjątku.

Godzina początkowa Godzina początkowa okresu wyjątku.

Godzina końcowa Godzina końcowa okresu wyjątku.

3.3.2.2 Zmiana konfiguracji szablonu drzwi
Ten kreator umożliwia dokonanie następujących zmian wybranego szablonu drzwi:

l Dodaj nowe ustawienia - za pomocą tej opcji można dodać nową funkcjonalność drzwi.
l Usuń istniejące ustawienie - za pomocą tej funkcji można wybierać i usuwać elementy z listy

funkcjonalności drzwi.
Uwaga: Wszystkie zmiany istniejącychSzablonów drzwi będą automatycznie dziedziczone przez wszystkie
drzwi, korzystające z zmienionych szablonów.

88

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



3 Funkcje

3.3.3 Szablony sprzętu
Szablon sprzętu umożliwia przygotowanie konfiguracji sprzętu, z określoną konfiguracją modułuAccess Point,
jegowejść, wyjść i przekaźników. Po zapisaniu, można zastosować szablon do nowo utworzonego urządzenia
sprzętowego, a nawet dostosowywać go w miarę potrzeby. Ta wyjątkowa funkcja umożliwia użytkownikowi łatwe
konfigurowanie standardowego urządzenia sprzętowego, a także zapewnia powtarzalność konfiguracji.

3.3.3.1 Tworzenie szablonów sprzętu
1. Kliknij Przegląd1, a następnie Szablony sprzętu2. Zostanie wyświetlony widok Szablon sprzętu.
2. Kliknij Utwórz. Zostanie wyświetlona nowa stronaSzablon sprzętu.
3. Wprowadź Nazwę iOpis dla tego szablonu.
4. Przejdź do konfiguracji w sekcjach moduł Access Point, Wejście(-a), Przekaźnik(-i) iWyjście(-a). Kliknij

pozycję rozwijaną dla każdej sekcji, aby zobaczyć jej pola. Informacje na temat tych sekcji są podane
poniżej.

Access Point

Pole Opis

Język systemowy
Ustawia Język systemowy urządzenia sprzętowego, w którym są przedstawiane
komunikaty systemowe. Te komunikaty nie są związane z użytkownikiem lub kartą.

Strefa czasowa Ustawianie Strefy czasowej urządzenia sprzętowego.

Używaj czasu
letniego

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć opcję Używaj czasu letniego dla urządzenia
sprzętowego.

Używaj protokołu
DHCP w celu
uzyskania
adresów

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wymagane jest wypełnienie pól wymienionych
poniżej.
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone serwer DHCP zostanie użyty do automatycznego
wypełnienia poniższych pól.

Brama sieci Adres Bramy sieci.

Maska sieci Maska sieci używana w celu dostępu do sieci zdalnej urządzenia sprzętowego

Preferowany
serwer DNS

Adres IP pierwszego serwera DNS.

Alternatywny
serwer DNS

Adres IP drugiego serwera DNS.

Adres hosta Wprowadź adres IP hosta Aliro, aby podłączyć sprzęt do systemu Aliro.

Wykrywanie jest
dozwolone

Jeśli to pole jest zaznaczone, urządzenie sprzętowe zostanie wyświetlone na liście
głównej po lewej stronie w widoku Sprzętu, po kliknięciuWykrywanie.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Wejście

Pole Opis

Włączono

Funkcjonalność

Opcje i opisy

Nieużywane

Styk drzwi
Określa ten punkt wejścia jako czujnik Styku drzwi,
który monitoruje otwarcie lub zamknięcie drzwi.

Styk zamka
Określa ten punkt wejścia czujnik Styku zamka, który
sprawdza, czy jest wykonana czynność zamykania.

Przycisk wyjścia Określa to wejście jako przycisk Wyjścia.

Informacje o statusie
alarmów

Konfiguruje to wejście do sygnalizowania Informacji
zwrotnych o statusie alarmu z Panelu sygnalizacji
włamań, który określa czy obszar jest uzbrojony, czy
rozbrojony.

Przełącznik
uruchamiany łokciem

Konfiguruje to wejście jako przycisk Wyjścia z prawami
zwiększonej dostępności, znany pod nazwąPrzełącznik
uruchamiany łokciem.

Wysoki priorytet
odblokowywania

Jeśli to wejście jest zdefiniowane jako przycisk Wyjścia
z automatycznym otwieraczem drzwi i ma oddzielny czas
odblokowania, Odblokowanie o wysokim priorytecie
konfiguruje to wejście jako wejście awaryjnego
odblokowywania/blokowania, bez uwzględniania
harmonogramów dostępu, trybów czytnika i tak dalej.

Wykrywanie sabotażu
Konfiguruje to wejście naWykrywanie sabotażu
dokonanego w dowolnym urządzeniu sprzętowym.

Przycisk uzbrajania
Definiuje to wejście jakoPrzycisk uzbrajania, który
uzbraja obszar.

Awaria zasilania
Konfiguruje to wejście tak, aby oznaczałoAwarię
zasilania. Logi zdarzeń są generowane przy wyzwoleniu
takiego zdarzenia.

Włączone
powiadomienia

Włączone powiadomienia zapewniają, że powiązane urządzenie sprzętowe wyzwala
wejście w przypadku wystąpienia zdarzenia.

Przekaźnik
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Pole Opis

Włączono

Funkcjonalność

Opcje i opisy w postaci listy rozwijanej

Obejście alarmu Obejście alarmu służy do konfiguracji punktu wyjścia,
do obejścia obszaru uzbrojonego.

Zamek drzwi
Konfiguracja tego punktu wyjścia do
blokowania/odblokowywania drzwi, jeśli jest
skonfigurowany jakoBlokada drzwi.

Otwieracz drzwi
Konfiguracja tego punktu wyjścia do otwierania drzwi,
jeśli jest skonfigurowany z Otwieraczem drzwi.

Powiadomienie o
zdarzeniu

Uzbrajanie/rozbrajanie
wykrywania włamań

Konfigurowanie tego punktu wyjścia do sygnalizowania
Uzbrajania/rozbrajania doPanelu sygnalizacji
włamań, który dostarcza informacji o swoim statusie za
pomocą funkcji Informacje zwrotne o statusie alarmu1.

Wstępne ostrzeżenie o
uzbrojeniu wykrywania
włamań

To jest wyjście ostrzeżenia o uzbrojeniu wykrywania
włamań, które zazwyczaj jest podłączone do
urządzenia, które ostrzega przed uzbrojeniem obszaru.

Elektrozamek

Określa punkt jako połączone urządzenie wejścia-
wyjścia, które sygnalizuje wystąpienie zablokowania.
Punkt jest skonfigurowany jako punkt wyjścia dla
Elektrozamka oraz jako punkt wejścia dla styku zamka.

Nieużywane Wyjście nie jest zdefiniowane dla każdej funkcjonalności.

Wiegand - brzęczyk
Wyjście jest zdefiniowane dla brzęczyka czytnika
Wiegand.

Wiegand - dioda
zielona

Wyjście jest zdefiniowane dla zielonej diody czytnika
Wiegand.

Wiegand - dioda
czerwona

Wyjście jest zdefiniowane dla czerwonej diody
czytnika Wiegand.

Wiegand - dioda żółta
Wyjście jest zdefiniowane dla żółtej diody czytnika
Wiegand.

Włączone
powiadomienia

Włączone powiadomienia zapewniają, że powiązane urządzenie sprzętowe wyzwala
przekaźnik w przypadku wystąpienia zdarzenia.

Powiadomienie o
zdarzeniu

1Funkcjonalność Punktu wejścia urządzenia sprzętowego, polegająca na tym że wejście służy do sygnalizacji z
Panelu sygnalizacji włamań, który określa czy obszar jest uzbrojony czy rozbrojony.
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Wyjście

Pole Opis

Włączono

Funkcjonalność

Opcje i opis w postaci listy rozwijanej

Obejście alarmu Obejście alarmu służy do konfiguracji punktu wyjścia,
do obejścia obszaru uzbrojonego.

Zamek drzwi
Konfiguracja tego punktu wyjścia do
blokowania/odblokowywania drzwi, jeśli jest
skonfigurowany jakoBlokada drzwi.

Otwieracz drzwi
Konfiguracja tego punktu wyjścia do otwierania drzwi,
jeśli jest skonfigurowany z Otwieraczem drzwi.

Powiadomienie o
zdarzeniu

Uzbrajanie/rozbrajanie
wykrywania włamań

Konfigurowanie tego punktu wyjścia do sygnalizowania
Uzbrajania/rozbrajania doPanelu sygnalizacji
włamań, który dostarcza informacji o swoim statusie za
pomocą funkcji Informacje zwrotne o statusie alarmu1.

Wstępne ostrzeżenie o
uzbrojeniu wykrywania
włamań

To jest wyjście ostrzeżenia o uzbrojeniu wykrywania
włamań, które zazwyczaj jest podłączone do urządzenia,
które ostrzega przed uzbrojeniem obszaru.

Elektrozamek

Określa punkt jako połączone urządzenie wejścia-
wyjścia, które sygnalizuje wystąpienie zablokowania.
Punkt jest skonfigurowany jako punkt wyjścia dla
Elektrozamka oraz jako punkt wejścia dla styku zamka.

Nieużywane Wyjście nie jest zdefiniowane dla każdej funkcjonalności.

Wiegand - brzęczyk
Wyjście jest zdefiniowane dla brzęczyka czytnika
Wiegand.

Wiegand - dioda
zielona

Wyjście jest zdefiniowane dla zielonej diody czytnika
Wiegand.

Wiegand - dioda
czerwona

Wyjście jest zdefiniowane dla czerwonej diody
czytnika Wiegand.

Wiegand - dioda żółta
Wyjście jest zdefiniowane dla żółtej diody czytnika
Wiegand.

Włączone
powiadomienia

Powiadomienie o
zdarzeniu

1Funkcjonalność Punktu wejścia urządzenia sprzętowego, polegająca na tym że wejście służy do sygnalizacji z
Panelu sygnalizacji włamań, który określa czy obszar jest uzbrojony czy rozbrojony.
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3.3.4 Szablony oświetlenia czytników
Przy instalacji systemu Aliro jest stosowany Domyślny szablon oświetlenia, którego niemożna edytować. Ten
szablon obejmujeRamkę świetlną, Diodę LED i Podświetlenie klawiatury. Obowiązuje on aktualnie dla
czytników ARxxS-MF.

l Ramka świetlna - pozwala ustawić, w jaki sposób ramka świetlna jest używana w czytnikach, zarówno w
trybie bezczynności, oraz gdy wystąpią inne zdarzenia. Dostępne są trzy opcje:

l Podążanie za diodą - Ustawienie domyślne, podczas którego ramka świetlna ustala priorytet ponad
dowolnymi skonfigurowanymi zdarzeniami. Kolor domyślny jest ustawiony naBrak koloru, co
zostaje odzwierciedlone w domyślnym szablonie oświetlenia.

l Zdarzenie - Ramka świetlna jest podświetlana w zależności od różnych trybów drzwi, zdarzeń lub
harmonogramów dostępu.

l Kolor wyjątku harmonogramu - jeżeli inny niżWyłączony. Po wybraniu wyłączony, żaden kolor nie
jest aktywowany.

l Kolor domyślny - Definiuje kolor, jeżeli inny niżWyłączony.
l LED - może być sterowana oddzielnie, z harmonogramem dostępu lub bez. Ustawienie domyślne to

WYŁĄCZONA.
l Podświetlenie klawiatury - włącza podświetlenie klawiszy z harmonogramem dostępu lub bez. Domyślnie

jestWYŁĄCZONY i dotyczy tylko czytników klawiatury.

Przykład ustawień ramki świetlnej
Indywidualna ramka świetlnamoże być następująca:

1. Ustawić Kolor domyślny na niebieski.
2. Dodać zdarzenie z Harmonogramu dostępu, na przykładGodziny pracy i ustawić na purpurowy.
3. Zaznacz Podążanie za diodą.

Wynik:
l W nocy ramka świetlna jest niebieska, jeżeli nie nastąpi żadne zdarzenie.
l Podczas godzin pracy ramka świetlna jest purpurowa.
l Jeżeli ktoś przyłoży kartę lub nastąpi zdarzenie zmieniające LED, ramka świetlna zmieni odpowiednio kolor.

Wybór szablonu
Istnieją trzy sposoby zastosowaniaSzablonów oświetlenia czytników do obiektów takich, jak obszary, drzwi lub
czytniki:

Zastosuj szablon, wykorzystując kreator
1. Wybierz szablon z listy i kliknij Zastosuj szablon. Nastąpi uruchomienie kreatora i wyświetlenie listy

obiektów z bieżącymi ustawieniami dla wyświetlanych funkcji.
2. W razie konieczności zmieńSzablon, naciskając przycisk z prawej strony pola.
3. Wybierz Poziom w rozwijanymmenu: Drzwi, Obszar lubCzytnik drzwi.
4. Zdefiniuj, którePozycjemają zostać włączone. Są one wymienione w wyskakującym oknie, które

wyświetla się po kliknięciu przycisku z prawej strony pola, i różnią się w zależności od wybranego poziomu
w poprzednim kroku.

5. Na poniższej liście kliknąć pozycję, dla której należy zastosować szablon. Pamiętaj, że poprzedni szablon
jest wyświetlany w nawiasach kwadratowych. Gdy:

l Szary - szablon zostanie zastąpiony.
l Czarny - szablon nie zostanie zastąpiony.

6. Kliknij Dalej, a następnie Zakończ.

Pamiętaj, żeObszary, Drzwi i Czytniki zostaną uruchomione z użyciem nowego szablonu, gdy zostanie on
zastosowany.

Zastosuj szablon w funkcji Drzwi
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Indywidualne szablony oświetlenia można zastosować doCzytników:
1. Kliknij, aby rozszerzyć Czytniki.
2. Wybierz Szablon oświetlenia czytnika do użycia. Szablony są wymienione w rozwijanej liście poniżej.
3. Kliknij Zapisz.

Zastosuj szablon, wykorzystując kreatora w Ustawieniach systemu
1. Użyj kreatora w Ustawieniach systemowych, aby określić, w jaki sposóbmają być zastosowane szablony.
2. Aby uzyskać instrukcje, otwórz pliki pomocy.

Szablony oświetlenia czytników, które znajdują zastosowanie dlaObszary, Drzwi i Czytniki są wyświetlanie w
odpowiednich polach dla tych funkcji. Szablony wyświetlane dla czytników mogą być edytowane. Szablony dla
obszarów i dla drzwi są tylko do odczytu, lecz można je edytować zgodnie z powyższymi instrukcjami.

3.3.4.1 Tworzenie szablonów oświetlania czytnika
1. Kliknij Przegląd1, a następnie Szablony oświetlania czytnika2. Zostanie wyświetlony widok Szablonu

oświetlania czytnika.
2. Kliknij Utwórz. Zostanie wyświetlona nowa stronaSzablonu oświetlania czytnika.
3. Wprowadź Nazwę iOpis dla tego szablonu.
4. Przejdź dalej i skonfiguruj sekcje Ramka świetlna, Sterowanie LED i Podświetlanie klawiatury. Kliknij

pozycję rozwijaną dla każdej sekcji, aby zobaczyć jej pola. Informacje na temat tych sekcji są podane
poniżej. Należy pamiętać, że funkcje ramki świetlnej są uporządkowane według ważności:

1. Podążanie za diodą.
2. Zdarzenia - ułożone od najwyższego do najniższego, użyj strzałek, aby przejść w górę lub w dół.

Pamiętaj, że zdarzenia są posortowane według priorytetu, gdzie to znajdujące się u góry ma
najwyższy priorytet, a to umieszczone najniżej ma najniższy priorytet.

3. Kolor wyjątku harmonogramu, jeżeli inny niżWyłączony. Po wybraniu wyłączony, żaden kolor nie
jest aktywowany.

4. Kolor domyślny, jeżeli inny niżWyłączony.
5. Kliknij Zapisz3.
6. Opcjonalnie kliknij Zastosuj szablon4, aby dostosować określone obszary, drzwi i czytniki. Można

również skorzystać z kreatora w Ustawienia systemu do wybierania ustawień ogólnych dla systemu.

Opis paneli i pasków narzędzi

Panele i przyciski Opis

Nazwa Wyświetlanie różnych szablonów, w tym domyślnego.

Utwórz Tworzenie nowego szablonu oświetlania czytnika

Usuń Usuwanie wybranej pozycji.

1Kliknij, aby pokazać w Aliro
2Kliknij, aby pokazać w Aliro
3Kliknij, aby pokazać w Aliro
4Kliknij, aby pokazać w Aliro
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Panele i przyciski Opis

Zapisz Zapisywanie bieżącej konfiguracji.

Anuluj Anulowanie zmian od ostatniego zapisu.

Zastosuj szablon

Uaktywniony, gdy szablon oświetlenia czytnika został
wybrany na liście. Używany do stosowania szablonu
oświetlenia dla jednego lub kilku obszarów, drzwi lub
czytników.

Ramka świetlna

Pole Opcje i opis

Podążanie za
diodą

Zaznacz, gdy ramka świetlna powinna wykonywać Podążanie za diodą. Ten wybór ma
wyższy priorytet niż jakakolwiek konfiguracja zdarzeń.
Opis diod LED
W systemie Aliro diody LED w czytniku są zapalane w ustandaryzowany sposób. Występują
pewne specyficzne dla systemu zdarzenia, które generują różne kolory:

l Żądanie Dostęp udzielony lub Przycisk wyjścia - normalnie zielony.
l Odmowa dostępu, z różnych przyczyn, jak brak praw, naruszenie harmonogramu,

wygaśnięcie karty, nieaktywny użytkownik, nieważna karta - normalnie czerwony.
l Nowe wprowadzenie kodu PIN - normalnie miga na żółto.

Dla innych rodzajów zdarzeń, takich jakWymuszenie drzwi i Drzwi przytrzymane, które są
wymienione w Szablonie oświetlenia czytnika, można dopasować ramkę świetlną.

Opcje dla Podążanie za diodą
Ta opcja jest wybrana domyślnie. Ramka świetlna dostosowuje się do zachowania LED.

Opcja podążania za diodą Opis

WYŁĄCZONA

Określone zdarzenie nastąpi w określonej priorytetem
kolejności. Jeżeli nie zostaną stworzone żadne
zdarzenia i nie zostanie wybrany kolor domyślny,
ramka świetlna nigdy nie zostanie podświetlona,
jedynie diody.

WŁ. - żadne zdarzenie nie jest
dodane

Każde zdarzenie aktywuje ramkę świetlną jak diodę
LED. To jest stan początkowy przy tworzeniu nowego
szablonu oświetlenia czytnika.

WŁ. - zdarzenia są dodane

Określone zdarzenie nastąpi w określonej priorytetem
kolejności. Specyficzne dla systemu zdarzenia, takie
jak Przyznanie dostępu i Odmowa dostępu,
zostaną pominięte.

WŁ. - i zdarzenia Tylko
podążanie za diodą LED

Zdarzenia z opcją Tylko podążanie za diodąw
Czynności startowej będą wciąż ustępowały
priorytetowi zdarzeń systemowych, takich jak
Przyznanie dostępu i Odmowa dostępu.

Kolor domyślny
Definiuje Kolor jeżeli inny niż Wyłączony. Ten wybór ma najniższy priorytet. Po wybraniu
wyłączony, żaden kolor nie jest aktywowany.
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Pole Opcje i opis

Kolor wyjątku
harmonogramu

Kolor wyjątku harmonogramu pomija kolor domyślny w czasie Wyjątku harmonogramu ,
pod warunkiem, że nie wyświetlono koloru wyższego priorytetu.

Zdarzenie
(maks. 10)

Opcja dla Tryb drzwi

Pamiętaj, że te tryby są związane z tylko wybranymi drzwiami i nie będąmiały
zastosowania do każdych drzwi w systemie.

Otwarte Powybraniu Tryb drzwi, tryby te znajdują się w rozwijanej
liście z prawej strony. Po wybraniu i uaktywnieniu jednego z
tych trybów, Ramka świetlna będzie działać odpowiednio do
ustawień skonfigurowanych w Czynności startowej i będzie
kontynuować pracę do czasu ustawionego wWarunku
zakończenia.

Niezabezpieczone

Zabezpieczone

Zablokowane

Opcja dla Zdarzenia

Pamiętaj, że te tryby są związane z tylko wybranymi drzwiami i nie będąmiały
zastosowania do każdych drzwi w systemie.

Drzwi zablokowane

Powybraniu Zdarzenie, tryby te znajdują się w rozwijanej liście
z prawej strony. Po wybraniu i uaktywnieniu jednego z tych
zdarzeń, Ramka świetlna będzie działać odpowiednio do
ustawień skonfigurowanych w Czynności startowej i będzie
kontynuować pracę do czasu ustawionego wWarunku
zakończenia.

Wymuszenie drzwi

Drzwi przytrzymane

Drzwi przytrzymane
zbyt długo

Wejście aktywne

Trwa uzbrajanie

Naruszenie zasad
blokowania
ponownych wejść

Dostęp przyznany
przez operatora

Drzwi zablokowane
za pomocą polecenia
ręcznego
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Pole Opcje i opis

Opcje i opis stanu Harmonogramu dostępu

Harmonogram
dostępu

Każdy utworzony Harmonogram dostępu został wymieniony
w rozwijanej liście. Ramka świetlna będzie działała
odpowiednio do ustawień skonfigurowanych w wybranym
harmonogramie dostępu.

Działanie
rozpoczynające

Opcje i opis

Efekt ramki świetlnej

Każdy utworzony Efekt ramki
świetlnej jest wymieniony w
rozwijanej liście z prawej strony.
Przy Czynności startowej,
ustawienia w tej ramce świetlnej są
stosowane do chwili spełnienia
Warunku zakończenia.

Tylko podążanie za diodą
Ramka świetlnawykorzystuje
ustawienia Tylko podążanie za
diodą.

Kolor statyczny

Przy Czynności startowej, ramka
świetlnamaKolor statyczny do
momentu spełnieniaWarunku
zakończenia .

Wyłączone
Gdy ramka świetlna jest Wył.,
żaden kolor nie jest wyświetlany.

Warunek
zakończenia

Opcje i opis

Pamiętaj, że po wybraniu Harmonogramu dostępu opcje te są niedostępne.

Zakończenie
zdarzenia

Efekt ramki świetlnej jest aktywny do chwili Zakończenia
zdarzenia.

Czas trwania
Efekt ramki świetlnej jest aktywny do chwili ustawionego
Czasu trwania. Czas trwania jest ustawiany w polu z prawej
strony i jest aktywny przez czas podanych sekund.

Sterowanie LED

Pole Opis

Czerwony Zaznacz, aby wybrać Czerwony .

Pomarańczowy Zaznacz, aby wybrać Pomarańczowy .
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Pole Opis

Dioda LED włączona Zaznacz dla Dioda LED włączona.

Tylko podczas
następującego
harmonogramu
dostępu

Zaznacz, aby uaktywnić sterowanie diody Tylko podczas poniższego
harmonogramu dostępu. Każdy utworzony Harmonogram dostępu jest
wymieniony i wybierany z rozwijanej listy.

Dioda LED wyłączona Zaznacz dla Dioda LED wyłączona. Jest to ustawienie domyślne.

Podświetlenie klawiatury

Pole Opis

Włączone podświetlenie
klawiatury

Zaznacz, aby uaktywnić Włączone podświetlenie klawiatury.

Tylko podczas
następującego
harmonogramu dostępu

Zaznacz, aby uaktywnić podświetlenie Tylko podczas poniższego
harmonogramu dostępu. Każdy utworzony Harmonogram dostępu jest
wymieniony i wybierany z rozwijanej listy.

Wyłączone
podświetlenie
klawiatury

Zaznacz, aby uaktywnić Wyłączone podświetlenie klawiatury. Jest to ustawienie
domyślne.
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Słowniczek: Access Point (AP) – Czytnik rejestrujący

4 Słowniczek

A

Access Point (AP)
Punkt sprzętowy, kontrolujący środowisko
drzwi, z którego użytkownik może skorzystać
w celu uzyskania dostępu do obszaru.

Administrator
Użytkownik posiadający uprawnienia do
zmian ustawień systemu i obsługi uprawnień
dostępu, a także przydzielania praw do
kontroli systemu innym użytkownikom. Te
prawamogą być zdefiniowane w taki sposób,
aby obejmowały funkcje takie jak
monitorowanie i kontrola, ustawienia i prawa
dostępu.

Administrator obiektu
Rola, która daje prawo do przeglądania i
modyfikowania wszystkich sprzętowych
elementów systemu Aliro.

Administrator systemu
Rola, która daje użytkownikowi pełny i
nieograniczony dostęp do przeglądania i
modyfikowania Aliro.

Adres hosta
Adres, za pomocą którego hosty są
identyfikowane w sieci.

Adres IP
Adres zgodny z protokołem internetowym (IP)
– oznaczenie numeryczne urządzeń, które są
podłączone do sieci, korzystającej z protokołu
IP w celu komunikacji.

Alarm
Urządzenie, które wydaje sygnał alarmowy, w
przypadku wystąpienia niestandardowego
stanu w systemie Aliro.

Archiwizacja
Czynności zapisywania danych z logu
zdarzeń w pliku CVS przed ich usunięciem z
bazy danych.

B

Baza danych
Uporządkowany zbiór przechowywanych
danych. W systemie Aliro używana jest baza
danychMS SQL.

Blokowanie ponownych wejść
Uprzednio zdefiniowany schemat logiczny,
który uniemożliwia użycie karty dostępu do
ponownego wejścia do danego obszaru, bez
uprzedniego opuszczenia tego obszaru. Ta
funkcja uniemożliwia wykorzystanie karty
dostępu przez inną osobę, która znajduje się
poza chronionym obszarem.

Brama sieci
Urządzeniemechaniczne, które kieruje
ruchemmiędzy sieciami.

C

CPU
Procesor główny (CPU) to element sprzętowy
komputera, który zapewnia wykonywanie
instrukcji wprowadzanych za pomocą
oprogramowania lub systemu.

Czas letni
Praktyka zmiany ustawień zegarów, dzięki
której wieczorem jest dłużej dostępne światło
dnia.

Czas lokalny
Czas, który jest dostosowany do lokalnej
strefy czasowej, oparty na UTC.

Czyszczenie
Czynność automatycznego usuwania danych
z logów zdarzeń, skompilowanych w bazie
danych. Te danemożna archiwizować.

Czytnik
Urządzenie, które interpretuje fizyczne dane
uwierzytelniające.

Czytnik rejestrujący
Czytnik, który może odczytywać informacje
użytkownika z karty. Taki czytnik jest
zazwyczaj podłączony do komputera.
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Czytniki wejściowe
Czytniki umieszczone w takim miejscu, aby
użytkownik mógł wejść do obszaru.

D

DHCP
Protokół dynamicznego konfigurowania
hostów (DHCP) to standardowy protokół
sieciowy, używany do definiowania
parametrów interfejsów i usług w Internecie.

Dostęp
Zasada przyznawania lub odmowy dostępu do
obszaru, który jest kontrolowany przez
system Aliro.

Dostęp do drzwi
Drzwi do których użytkownik ma dostęp
zgodnie z harmonogramem dostępu.

Dostęp do obszaru
Prawowejścia do obszaru.

Dostęp osobisty
Indywidualne uprawnienia każdego
użytkownika do wchodzenia do różnych
obszarów i(lub) edycji ustawień i
kontrolowania systemu Aliro.

Drukowanie kart
Tworzenie kart, których przednia i tylna strona
są projektowane i drukowane.

Drzwi
Sterowane fizycznie urządzenie wejściowe,
które umożliwia przyznanie lub odmowę
dostępumiędzy obszarami. W przypadku
systemów kontroli dostępów ten terminmoże
oznaczać bramę, wjazd, drzwi wewnętrzne
lub wejściowe itd.

E

Elektrozamek
Zamek z napędzanym elektrycznie dociskiem
hakowym, łączącym drzwi i futrynę.

G

Gość
Osoba, która jest tymczasowow kontakcie z
systemem bezpieczeństwa.

Grupa dostępu
Połączenie dostępów do drzwi i(lub) dostępów
do obszarów z harmonogramami dostępu,
które określają w jakich godzinach i przez
które drzwi, jest dozwolony dostęp.

H

Harmonogram dostępu
Zestaw okresów, w których dostęp jest
skonfigurowany, często powiązanych z
różnymi dniami w kalendarzu.

I

Inicjalizacja
Rozpoczęcie procesu w Aliro.

Interfejs czytnika
Interfejs czytnika, który umożliwia
użytkownikowi przesyłanie informacji do
systemu Aliro.

J

Język systemowy
Język, który jest wybrany dla interfejsu
użytkownika i plików pomocy. Aliro oferuje
jedenaście różnych języków.

K

Karta
Karta zaprogramowana do interakcji z
systemem Aliro, typowo używana do
otwierania drzwi w celu uzyskania dostępu.

Klient mobilny
Aplikacja dla systemów iOS i Android, która
umożliwia zdalny dostęp do systemu Aliro za
pomocą smartfonu.

Klient WWW
Klient, który łączy się z systemem Aliro za
pomocą przeglądarki WWW.

Kontrola dostępu
Selektywne ograniczenie dostępu do obszaru
lub innego zasobu. Dostępmoże być
udzielony na podstawie użycia danych
uwierzytelniających, warunków lub różnych
trybów dostępu, które są kontrolowane przez
system bezpieczeństwa.
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Kopia zapasowa
Proces kopiowania i zapisywania danych
systemowych. Zapisanie danych
systemowych umożliwia ich odzyskanie w
przypadku utraty.

L

Log zdarzeń
Log, w którym są rejestrowane różne
zdarzenia w systemie bezpieczeństwa.
Dotyczy to:·Zdarzeń administracyjnych,
takich jak edycja ustawień lub wykonanie
ręcznego polecenia przez administratora.·
Zdarzeń dotyczących użytkowników, na
przykład odblokowania drzwi przez
zarejestrowanego użytkownika.

M

Mapowanie sprzętu
Czynność tworzenia powiązania pomiędzy
sprzętem i funkcjami logicznymi. Przykładowo
moduł AP musi być powiązany z nazwą drzwi.

Maska sieci
32-Bitowamaska, która jest używana do
podziału adresu IP na podsieci i specyfikacji
hostów dostępnych w sieci.

Moduł Access Point w trybie offline
Moduł AP, który jest w trybie offline, a zatem
niemoże kontaktować się z Aliro.

Moduł Access Point w trybie online
Moduł AP, który jest w trybie online i może
kontaktować się z Aliro.

Monitorowanie
Nadzór nad systemem kontroli dostępu,
obszarami, użytkownikami i mieniem, w
ramach którego dane są zbierane,
przechowywane, kompilowane i
prezentowane.

N

Numer karty
Indywidualny numer karty.

O

Obraz
Zdjęcie zarejestrowanego użytkownika.

Obszar
Powierzchnia budynku, do której dostęp jest
kontrolowany przy pomocy przynajmniej 1
drzwi i 1 czytnika wejściowego.

Obszar główny
Obszar, który otacza tak zwany podobszar.
Podobszar to obszar wewnątrz obszaru
głównego. Zwany jest również Podobszarem.

Operator obiektu
Rola, która daje użytkownikowi prawo do
zarządzania dostępem użytkowników i
zdarzeniami systemowymi.

Oprogramowanie układowe
Wprowadzone na stałe programy i struktury
danych, które kontrolują różne urządzenia
elektroniczne, używane w systemie Aliro.

Osobisty numer identyfikacyjny (PIN)
Osobisty numer identyfikacyjny.

Otwieracz drzwi
Elektryczne urządzenie, które służy do
utrzymywania drzwi w pozycji otwartej. W
systemie Aliro można używać oddzielnego
wyjścia AP.

P

Planista obiektu
Graficzne przedstawienie obszarów i drzwi.

Pobieranie oprogramowania układowego
Odbieranie oprogramowania układowego z
określonego źródła do systemu Aliro.

Podobszar
Obszar, który znajduje się wewnątrz Obszaru
Głównego.

Pole użytkownika
Pola, w których Aliro przechowuje informacje
o użytkownikach.

Pole własne
Pola w interfejsie użytkownika, których nazwy
można zmieniać, zgodnie z osobistymi
preferencjami za pomocą funkcji użytkownika.
Pola własnemożna edytować w ustawieniach
systemowych.
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Polecenie ręczne
Polecenie, które umożliwia użytkownikowi
przejęcie kontroli nad ustawieniami pracy
automatycznej Aliro.

Powiadomienie
Komunikat informujący odbiorcę o tym, że coś
się zdarzyło w systemie bezpieczeństwa.

Powiązany sprzęt
Wynik wykonaniamapowania sprzętu.
Przykładowo, logiczna funkcja styku drzwi
może zostać zmapowana na wejście modułu
AP o nazwieWejście 3.

Prawa dostępu
Różne uprawnienia użytkownika dotyczące
grup dostępu, dostępu do obszarów i dostępu
do drzwi.

Przekaźnik
Sterowany elektrycznie przełącznik, który po
aktywacji kontroluje na przykład zamki w
drzwiach, elektrozamki, zabezpieczenia przed
ponownym wejściem i alarmy w systemie
Aliro.

Przywracanie
Czynność przywracania czegoś do użytku lub
poprzedniego stanu.

R

Rola
Są to określenia dotyczące funkcji. Rolemogą
być przypisywane różnym użytkownikom
systemu bezpieczeństwa, którzy mają różne
uprawnienia i zakresy odpowiedzialności.

Rozbrajanie
Funkcja, która rozbraja obszar i dezaktywuje
alarm.

S

Sabotaż
Przełącznik, który aktywuje ostrzeżenie lub
alarm przy zmianie jego oryginalnego
położenia.

Serwer
Komputer, na którym jest zainstalowane
oprogramowanie i który umożliwia dostęp do
systemu Aliro z każdego komputera,
podłączonego do tej samej sieci.

Serwer DNS
System nazw domen (DNS), to system
nadawania nazw komputerom i urządzeniom,
które są podłączone do Internetu lub sieci
prywatnej.

Serwer WWW
Serwer, z którym łączy się klient WWW, który
z kolei komunikuje się z serwerem/serwerami
zaplecza Aliro.

Sieć
System komunikacji, który umożliwia
połączonym ze sobą komputerom przesyłanie
danych i informacji.

Sprzęt
Elektroniczne i mechaniczne komponenty
produktu.

Status alarmu
Status alarmu, dotyczący postępowania w
przypadku jakiegokolwiek odstępstwa od
normalnych ustawień Aliro.

Status systemu
Status sprzętu, serwera i bazy danych Aliro,
wyświetlany na stronie przeglądu.

Strefa czasowa
Różne strefy czasowe, które są traktowane
jako czas standardowy dla celów prawnych,
handlowych i społecznych.

Styk drzwi
Służy domonitorowania czy drzwi są otwarte
czy zamknięte. Jest podłączony do wejścia
AP.

Sygnalizacja włamań
Określenie logiczne, dotyczące działań
używanych w celu kontroli za pomocą
systemu sygnalizacji włamań.

System kontroli dostępu
System bezpieczeństwa, który wybiórczo
ogranicza dostęp do obszaru lub innego
zasobu. Dostępmoże być udzielony na
podstawie użycia danych uwierzytelniających,
warunków lub różnych trybów dostępu, które
są kontrolowane przez system
bezpieczeństwa.
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System sygnalizacji włamań
System, który monitoruje obszary i sieci pod
kątem nieuprawnionego dostępu i zgłasza
wszystkie działania, które zostały uznane za
odbiegające od normy.

Szablon drzwi
Wcześniej zdefiniowane ustawienia drzwi,
któremogą zostać zastosowane do
pojedynczych drzwi lub do wielu drzwi w
systemie Aliro.

Szablon karty
Ustalony wcześniej projekt karty, używany do
drukowania kart.

Szablon sprzętu
Wcześniej zdefiniowane ustawienia sprzętu,
któremogą zostać zastosowane do rożnych
urządzeń sprzętowych w systemie Aliro.

T

Tryb bezpieczeństwa
Różne tryby bezpieczeństwa to: otwarte,
niezabezpieczone, zabezpieczone i
zablokowane. Te tryby dotyczą środowiska
drzwi. Określają czy drzwi są zamknięte, czy
nie a także, czy użytkownik może otworzyć
drzwi, zbliżając kartę do odpowiedniego
czytnika.

Tryb czytnika
Określa, czy czytnik ma być używany do
kontroli dostępu, czy jako czytnik rejestrujący.

Tryb drzwi
Różne typy programowania drzwi, w celu
przydzielenia użytkownikowi prawa dostępu
do obszaru.

Tryb zabezpieczenia antysabotażowego
Zabezpieczenie antysabotażowe jest
włączone.

Typ czytnika
Rodzaj czytnika, który jest podłączony do
systemu Aliro. Czytniki mogą być zgodne ze
standardami OSDP, Wiegand i Clock/Data.

U

Uprawnienia
Różne prawa, które użytkownik ma do
obszarów dostępu, edycji ustawień i
sterowania systemem Aliro.

Ustawienia komunikacji
Parametry, które umożliwiają komunikację
między modułem AP i systemem Aliro.

Ustawienia systemowe
Funkcja, która umożliwia przeglądanie i edycję
różnych ustawień Aliro.

Uzbrajanie
Funkcja, która uzbraja obszar i aktywuje
alarm.

Uzbrajanie czytników
Czytniki, podłączone domodułu AP, które
służą do uzbrajania lub rozbrajania obszaru
wykrywania włamań.

Użycie kodu przymusu
Kod przymusu to ukryty sygnał, który
posiadacz karty może wysłać przy okazji
obsługi karty przez czytnik, aby powiadomić
operatora, że robi to pod przymusem.

Użytkownik
Osoba w kontakcie z systemem
bezpieczeństwa. Może to być Posiadacz
karty lub Użytkownik systemu.

W

Wejście
Złącza, które służą do odbierania sygnałów ze
sprzętu zewnętrznego.

Wyjątek bezpieczeństwa
Możliwość tymczasowej ręcznej zmiany
harmonogramu dostępu, bez zmiany ustawień
ogólnych.

Wyjście
Złącze, które wysyła sygnały do sprzętu
zewnętrznego.

Wykorzystanie CPU
Tawartość, wyświetlana na panelu statusu
przeglądu systemu, informuje o tym, jak
bardzo zajęty jest klient.
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Wykorzystanie dysku
Szacunkowewykorzystanie miejsca przez
dane zapisane w katalogu lub w pliku. Ta
informacja jest wyświetlana na panelu
przeglądu statusu systemu.

Wykorzystanie pamięci
Ilość miejsca dostępnego w pamięci / zajętego
przez dane w pamięci. Ta informacja jest
wyświetlana na panelu przeglądu statusu
systemu.

Z

Zamek
Mechaniczne lub elektryczne urządzenie
zamykające, które jest kontrolowane przez
system kontroli dostępu.

Zamek drzwi
Liczbamilisekund oraz sposób, w który drzwi
pozostają otwarte, przed ich ponownym
zamknięciem. Patrz również Zamek.

Zaplanowana kopia zapasowa
Kopia danych systemowych, która jest
wykonywana w określonym czasie.

Zarejestrowane usterki
Odchylenia od tego, co byłoby uznawane za
normę, skompilowane w postaci logu zdarzeń.

Zdarzenie
Ten termin oznacza różne zdarzenia,
zarejestrowane przez system
bezpieczeństwa. Dotyczy to:·Zdarzeń
administracyjnych, takich jak edycja ustawień
lub wykonanie ręcznego polecenia przez
administratora.·Zdarzeń dotyczących
użytkowników, na przykład odblokowania
drzwi przez zarejestrowanego użytkownika.

Zwiększona dostępność
Możliwość zaprogramowania poszczególnych
kart w taki sposób, aby otwierały drzwi i
odblokowywały je oraz utrzymywały otwarte
przez dłuższy czas, umożliwiający
użytkownikowi bezpieczne wejście.
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