
Aliro
Toegangscontrole

Eenvoudig installeren en beheren
Algemene hardware
Ethernet-, LAN- en/of RS-485-communicatie
Uitgebreide gebruikersinterface ondersteund door Help-bestanden
Beschikbaar in vijftien talen
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Systeemoverzicht

Functies en voordelen
De platte systeemarchitectuur van Aliro bestaat uit afzonderlijke Access Point-modules (AP-modu
les) die samen een toegangsbeheernetwerk vormen dat kan worden uitgebreid tot maximaal 512
deuren.
De AP-modules met of zonder voeding worden elk afzonderlijk gemonteerd in een beveiligde
zone en kunnen direct verbinding maken worden met het netwerk of gebruikmaken van de
bestaande bedrading.
De lezers worden bij de deur gemonteerd en verbonden via een RS-485-, Clock/Data- of Wiegand-
aansluiting. Op de AP-module kunnen vier lezers (RS-485 Siemens-OSDP) worden aangesloten als
in- en uitgangspunt, bijvoorbeeld op verschillende hoogten om ze ook geschikt te maken voor rol
stoelgebruikers of slagbomen van parkeergarages.
Aliro AP-modules kunnen snel en gemakkelijk via een Ethernet-verbinding in een netwerk worden
opgenomen. De automatische apparaatdetectie zorgt ervoor dat alle AP-modules via een veilige
HTTPS-verbinding kunnen worden geconfigureerd. Zo blijft het IT-beheer tot een minimum
beperkt.
Ons assortiment MIFARE®-smartcardlezers uit de VR*/AR-serie is specifiek ontworpen voor gebruik
met Aliro en biedt maximale beveiliging en bescherming met de nieuwste DESFire® EV1-tech
nologie. Ze worden aangesloten via een beveiligd RS-485-protocol. Doordat de verlichting van de
lezer kan worden beheerd, kunnen de kleuren en de sequentie voor verschillende typen gebeur
tenissen worden aangepast.
Wanneer gebruikers via de webinterface of de mobiele app verbinding maken het Aliro-systeem,
kunnen ze het systeemdashboard en de status in real-time bekijken en alle gebeurtenissen in het
verleden raadplegen en analyseren.
Alle gebeurtenissen (binnenkomst en vertrek) worden opgeslagen in de AP-module en op de ser
ver.
Als een gebouw bij een noodgeval moet worden geëvacueerd, kan de Roll call-functie van het sys
teem worden gebruikt om nauwkeurige informatie op te roepen in de vorm van een ver
zamelrapport met een lijst met al het personeel dat aanwezig is in een bepaald gebouw of gebied.
Voor de persoonlijke code en/of groepscode kan een unieke code worden gebruikt voor toegang
tot gebieden tijdens bepaalde perioden zonder dat een toegangscontrolekaart vereist is.
Modules kunnen eenvoudig en betrouwbaar worden geprogrammeerd vanaf elk apparaat met
een webbrowser dat met internet verbonden is.
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AP-modules kunnen bovendien worden ingesteld als registratie-interface (aangesloten op elke
lezer), zodat maximale flexibiliteit bij het programmeren van kaarten wordt gewaarborgd terwijl
tegelijkertijd een deuromgeving wordt beheerd.

* Toekomstige reeks lezers
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Technische gegevens

Aliro

Systeemvereisten voor host
computer

Minimale ver
eisten

Aanbevolen
voor maxi
maal 25 deu
ren

Aanbevolen
voor maxi
maal 100
deuren

Aanbevolen
voor meer
dan 100 deu
ren

Processor Intel® Core™
i3 bij 1,8 GHz
of ver
gelijkbaar

Intel® Core™
i5 bij 2,6 GHz
of ver
gelijkbaar

Intel® Core™
i7 bij 2,6 GHz
met 4 ker
nen of ver
gelijkbaar

Intel® Core™
i7 bij 3,4 GHz
met 6 ker
nen, Intel ®
Xenon® of
vergelijkbaar

Geheugen 4 GB 8 GB* 8 GB* 16 GB*

*Opmerking: voor 32-bits besturingssystemen wordt slechts 4 GB
gebruikt.

Vereisten voor harde schijf 3,25 GB (Aliro, SQL, Silverlight)

Vereisten voor hostcomputer Microsoft .NET Framework, nieuwste versie
Microsoft Silverlight, nieuwste versie
Microsoft SQL Server (2008/2012)

Aliro detecteert en installeert automatisch alle vereiste items.
Opmerking: voor toegangscontrolesystemen met meer dan 100 AP's
of met meer dan 10 GB totaal geheugen wordt het ser
verbesturingssysteem aanbevolen. Het wordt aangeraden een SQL-
server te installeren met een hogere datacapaciteit dan de SQL
Express server.

Besturingssysteem host
computer

Windows 7 SP1 32-bits, biedt ondersteuning voor max. 4 GB aan
geheugen
Windows 7 SP1 64-bits
Windows 8.1 32-bits, biedt ondersteuning voor max. 4 GB aan
geheugen
Windows 8.1 64-bits
Windows Server 2008 SP2 (of hoger)
Windows Server 2008 R2 SP1 (of hoger)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Systeemvereisten voor client
computer

Processor 1,4 GHz
2 GB RAM
Minimaal ondersteunde schermresolutie 1366 x 768

Toegang via webbrowser, Win
dows (met ondersteuning
voor Silverlight)

Internet Explorer, minimale versie 10 (of hoger)
Mozilla Firefox, minimale versie 1.15 (of hoger)

De ondersteuning voor de webbrowser is in Windows 8 alleen
geschikt voor de bureaubladmodus.

Mobiele toepassingen Android
Versie 4.1.0 of later

iPhone
iOS versie 7 of later
iPhone 5 of later

Access Point-modules (AP) 512
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Kaarlezers per AP-module 4

Gebruikers 10.000

Kaarten 100.000

Deuren 1 - 512

Toegangsschema's 1000

Beveiligingsuitzonderingen 100 per deur

Toegangsgroepen per gebrui
ker

10

Groepscodes en/of per
soonlijke codes

Ja, 4 tot 8 cijfers

Gebieden Onbeperkt

Gebeurtenislogboek Ja, met update in real-time

Gebeurtenisbuffer Gebeurtenisbuffer 80.000 in elke AP-module

Dag- en nachtslot Ja

Standaardtalen Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Noors,
Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch en Zweeds

Importeren van kaart
houdergegevens

Ja

Exporteren van gebeur
tenissen

Ja

Door de gebruiker con
figureerbare in- en uitgangen

Ja

Ondersteunde lezerinterfaces RS-485, Clock-Data en Wiegand
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Bestelgegevens

Neem voor de bestelgegevens contact op met uw lokale Vanderbilt-vertegenwoordiger of ga voor
meer informatie naar www.vanderbiltindustries.com.
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