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1Om dette dokumentet

1 Om dette dokumentet
Dette dokumentet er basert på den dynamiske elektroniske hjelpen som vises inne i Aliro-programvare-programmet.
Deler av veiledningen gjelder funksjonen for elektronisk navigering.

Vær oppmerksom på at den elektroniske versjonen av denne håndboken (i PDF-format) også inneholder
navigeringskoblinger til relaterte emner.

Andre relaterte dokumenter er:

Komponent Dokument Omfatter

Aliro-
programvare installasjonshåndbok Beskriver installasjonen av programvaren samt viktige

begreper

Aliro-
programvare Dataark for Aliro Inneholder informasjon om programvarens funksjoner og

tekniske data

AP AP01P installasjonshåndbok Beskriver hvordan du installerer maskinvaren for Access
Point-kontrolleren

AP AP01P Dataark for AP Tekniske data for AP

ARxx-MF
-kortleser Illustrert veiledning for leser Illustrert veiledning for montering av kortleseren

ARxx-MF
-kortleser Installasjonshåndbok for leser Installasjonshåndbok for montering og tilkobling av

kortleseren, inklusive tilkobling til system

ARxx-MF
-kortleser Dataark for kortleser Tekniske data for kortleser
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2 Aliro – oversikt

2 Aliro – oversikt
Velkommen til Aliro Access Control – det innovative, neste generasjons adgangskontrollsystemet som utvider det
moderne sikkerhetsbegrepet ved hjelp av følgende funksjoner:

l Enkel og intuitiv "pek og klikk"-funksjonalitet i nettbasert operatørprogramvare
l Forenklet portefølje for maskinvare, som legger til rette for IP ved døren
l Automatisk enhetsregistrering og fleksible maskinvarealternativer
l Programmer som er kompatible med smarttelefoner, og som tilbyr ekstern administrasjon og

sanntidsovervåking
l Oppsett med én lisens med fleksible alternativer for nettbasert oppdatering
l Flerspråklig støtte som enkelt kan tilpasses for hver bruker
l Direkte kortinnehaversamhandling påOLED-leserskjermer
l Støtte for ulike typer dører
l Adgangskontrollsystem som kan tilpasses fullstendig, med forhåndskonfigurerte installasjonsalternativer.

2.1 Oversikten
Oversikt er Aliros hjemmeside, og her får du en generell oversikt over hele adgangskontrollsystemet.
Herfra kan du gå til Funksjoner ellerVeiledede oppgaver, og du kan vise generelle meldinger forSystemstatus.

ADGANG – funksjoner OVERVÅKING – funksjoner MALER – funksjoner

Brukere Hendelseslogg Kortmaler

Områder
Sikkerhetskopiering /

Gjenoppretting
Dørmaler

Dører Systeminnstillinger Maskinvaremaler

Adgangsgrupper Overvåk og kontroller Maler for leserbelysning

Adgangsplaner Opprop

Områdeplan

Roller

Maskinvare

Lysrammeeffekter

Systemstatus
Systemstatusen inneholder detaljerte meldinger om statusen til maskinvaren, serveren og databasen. Se
"Systemstatus" på side 13
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2 Aliro – oversikt

2.2 Aliro-arbeidsområdet
Du kan bruke ulike fleksible verktøy til å utnytte Aliro-arbeidsområdet på en effektiv måte. De fleste av disse
verktøyene finner du på hovedverktøylinjen øverst i Aliro. Du finner detaljer om disse verktøyene nedenfor.

2.2.1 Varslinger
Ved hjelp av funksjonenVarslinger kan du konfigurere Aliro-klienten til å gi deg beskjed om hendelser etter hvert
som de oppstår i systemet. Som ny bruker vil du se linjen i panelet Varslingernederst i brukergrensesnittet.
Obs!Varslingene som vises, er spesifikke for brukeren som for øyeblikket er logget på Aliro-systemet.

Konfigurere varslinger

1. Klikk koblingenKonfigurere varslinger nederst i Aliros brukergrensesnitt.
2. Velg hendelsene du vil bli varslet om, i Hendelsestreet i vinduet som vises.

Obs!Du kan utvide hver enkelt hendelse for å vise og velge spesifikke hendelser. Du kan for eksempel
klikke undermenyenSystem for å vise og velge hendelsenArkiveringen og tømmingen mislyktes.

3. Klikk Lagre.

Vise / skjule vinduet Varslinger

Vise Beskrivelse Obligatorisk handling

Varslinger-
vindu Finnes nederst i brukergrensesnittet. Klikk pilknappen for å utvide/skjule dette

vinduet.

Varslinger-
knapp

Finnes på verktøylinjen øverst i brukergrensesnittet
når det finnes minst én ubekreftet varsling i
systemet.

Klikk for å utvide/skjule vinduet
Varslinger. Denne knappen blir gul når
vinduet skjules.

Overvåke varslinger
De ulike kolonnene som vises i vinduet Varslinger, inneholder detaljert informasjon om hendelsen. Du kan også
velge å bekrefte varslingene etter hvert som de oppstår. Se tabellen nedenfor for mer informasjon.

Kolonner og
knapper Beskrivelse

Kategori Viser hendelsestypen.

Oppstod Viser datoen og klokkeslettet da hendelsen oppstod.

Melding Viser detaljer for hendelsen som oppstod.

Bruker Viser brukeren som forårsaket hendelsen.

Kilde Viser plasseringen der hendelsen ble startet.

Bekreft
valgte

Ved hjelp av denne handlingen kan du velge én eller flere varslingsrader og
bekrefte dem.
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2 Aliro – oversikt

Kolonner og
knapper Beskrivelse

varslinger
I vinduet Varslinger;

1. Velg én varslingsrad, eller klikk Ctrl og velg flere rader.
2. Klikk Bekreft de valgte varslingene.

Bekreft alle
gjeldende
varslinger

Ved hjelp av denne handlingen kan du bekrefte alle varslingene som for
øyeblikket vises. i vinduet Varslinger;

1. Klikk Bekreft alle gjeldende varslinger.

Endre visningsspråk for varslinger
1. Klikk Meny på hovedverktøylinjen øverst i brukergrensesnittet.
2. VelgSpråk.
3. Merk av for ønsket Visningsspråk. Varslingene vises nå på det valgte språket, og Aliro-brukergrensesnittet

endres for denne brukeren.

2.2.2 Oppsett
Aliro-arbeidsområdet kan tilpasses til visningen du ønsker. Arbeidsområdets funksjonalitet lar deg vanligvis vise
vinduspaneler for flere funksjoner samtidig.

Gå til Oppsett:
1. Klikk Oppsett på hovedverktøylinjen i Aliros brukergrensesnitt.

Flervisninger

Ved hjelp av det dynamiske flervisningsverktøyet kan du vise vinduspaneler for relaterte funksjoner mens du
konfigurerer en bestemt funksjon. Hvis du for eksempel bruker flervisningen Brukere, kan du samtidig vise paneler
for brukere, adgangsgrupper, områder, dører og adgangsplaner. Du kan velge blant følgende
flervisningsalternativer:

Flervisning Beskrivelse

Brukere Vis vinduspaneler forBrukere, Adgangsgrupper, Områder, Dører og
Adgangsplaner samtidig.

Områder Vis vinduspaneler forOmråder ogDører samtidig.

Områdeplan Vis vinduspaneler forOmrådeplan, Dører ogOmråder samtidig.

Status Vis vinduspaneler forOvervåk og kontroller ogHendelseslogger samtidig.

Du kan dra og slippe ulike paneler for å endre posisjonen i det gjeldende flervisningsoppsettet.
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2 Aliro – oversikt

Flervisningsmaler

Du kan velge et alternativ fra flervisningsmalene for å vise ett eller flere paneler samtidig. Når malen vises i
arbeidsområdet, kan du velge funksjoner for hvert panel.

Flervisningsmal Beskrivelse

Viser ett panel for en valgt funksjon. Hvis en bestemt funksjon ikke er valgt,
vises Oversikt som standard.

Viser to atskilte loddrette paneler.

Viser to atskilte vannrette paneler.

Viser totalt tre paneler: ett loddrett panel og to vannrette paneler ved siden av.
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2 Aliro – oversikt

2.2.3 Meny
Menyen inneholder forskjellige alternativer for å tilpasse innstillinger i Aliros brukergrensesnitt. Klikk et ønsket
alternativ nedenfor for å vise detaljer.

Språk
Du kan endre visningsspråket for hele Aliros brukergrensesnitt.

1. Gå tilMeny >Språk
2. Velg et foretrukket språk fra listen over alternativer.

Visningsspråket for brukergrensesnittet endres til det valgte språket.

Innstillinger
Du kan bruke alternativene her til å angi visningen av lister, aktivere foretrukne registreringslesere eller aktivere
automatisk avlogging av Aliro. Tabellen nedenfor beskriver hver funksjon og dens konfigurasjon.

1. Gå tilMeny >Preferanser.

Felt Beskrivelse Konfigurasjon

Elementer per side Denne innstillingen konfigurerer
antallet elementer som vises i
Hovedliste1 for hver funksjon.
Flere elementer kan deretter vises
ved hjelp av sidekontroller nederst
i hovedlisten.

1. Angi en verdi i feltet Elementer
per side.

2. Klikk Lagre.

Registreringsleser Denne innstillingen konfigurerer
registreringsleseren slik at den
aktiveres for bruk av brukeren som
for øyeblikket er logget på.
Obs! En registreringsleser kan
aktiveres og brukes av en bruker til
den velges og aktiveres som den
foretrukne leseren av en bruker
som logger på senere.

Det vil si at hvis en bruker for
øyeblikket bruker en bestemt
registreringsleser og den samme
leseren senere velges av en annen
bruker,
kan denne andre brukeren aktivere
leseren for seg selv. I løpet av
denne tidsperioden kan ikke den
første brukeren bruke
registreringsleseren såfremt den

1. Klikk rullegardinlisten i feltet
Registreringsleser for å vise alle
de konfigurerte
registreringsleserne i systemet.

2. Velg en leser og klikk Aktiver.
3. Klikk Lagre.

1Hovedlisten vises som panelet til venstre i hovedvisningen/-vinduet for nesten alle Aliro-funksjoner. Dette er
vanligvis en navneliste med enheter, for eksempel dører, brukere, maskinvare osv., avhengig av funksjonen som
vises.
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2 Aliro – oversikt

ikke aktiveres på nytt av den
første brukeren.

Aktiver periode for
automatisk avlogging

Merk av for dette alternativet hvis
du vil angi hvor lang tid det skal gå
(i minutter) før systemet
automatisk logges av hvis ingen
brukerhandling (klikking eller
skriving) registreres i systemet.
Obs! Eventuelle endringer som
venter i systemet og som ikke har
blitt lagret, blir ignorert etter
tidsperioden for automatisk
avlogging har utløpt.

1. Merk av forAktiver periode for
automatisk avlogging.

2. Angi tidsperioden (i minutter) i
Avloggingsperiode-feltet.

3. Klikk Lagre.

Lagre logger
Du kan lagre systemloggfiler som kan hjelpe teamene ved avdelingen for teknisk kundestøtte ved feilsøking.
Konfigurasjonen nedenfor forklarer hvordan du lagrer en komprimert loggfil.

1. Gå tilMeny >Lagre logger...
2. Klikk Last ned i dialogboksen som vises.
3. Fortsett med å lagre eller åpne den nedlastede ZIP-filen.

Om
Registrere en produktlisens

Som Aliro-systembrukermå du registrere Aliro-systemet med en produktlisensfil.
Du kan gjøre dette på tomåter:

1. Registrering av tilkoblet produktlisens (automatisk)
2. Registrering av frakoblet produktlisens (manuelt)

Registrering av tilkoblet produktlisens (automatisk)
1. DialogboksenOm viser all informasjon om produktlisensen.

Du kan finne denne dialogboksen på verktøylinjen øverst i Aliro på tomåter:
1. Klikk den røde koblingen (... dager igjen for å registrere deg).
2. Klikk Meny > Om.

2. Klikk knappenRegistrer for å vise den neste dialogboksen.
3. Klikk knappen Lisensforespørsel.
4. Oppgi opplysningene dine i de obligatoriske feltene.
5. Klikk Registrer.

Hvis registreringen var vellykket:
1. Klikk Registrer for å fullføre registreringen. Systemet ditt registreres automatisk på tjenesten

Web Service Registrationmed en lisensfil.
Hvis registreringenmislyktes, kan du fortsette herfra ogmanuelt registrere systemet frakoblet:

1. Følg instruksjonene forRegistrering av frakoblet produktlisens nedenfor.

Registrering av frakoblet produktlisens (manuelt)
1. Kontroller at du har fullført trinn 1–5 i den forrige delen.
2. Klikk koblingen Last ned registreringsfil. Det opprettes en registreringsfil.
3. Klikk Last ned.
4. Klikk Lagre for å lagre en lokal kopi av registreringsfilen.
5. Klikk Avbryt for å lukke dialogboksen.
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2 Aliro – oversikt

6. Ta den lagrede registreringsfilen til enmaskin med Internett-tilgang. Åpne en nettleser og åpne
URL-adressen for registreringstjeneste som ble vist under koblingen Last ned
registreringsfil.

7. Klikk Registrer en produktnøkkel.
8. Bla gjennom og velg registreringsfilen (også kalt en produktnøkkelfil).
9. Klikk OK.
10. Lagre den genererte lisensfilen, og ta denmed tilbake til Aliro-klienten.
11. I dialogboksenOm klikker duRegistrer.
12. Klikk Bla gjennom.
13. Bla gjennom og velg den lagrede lokale kopien av lisensfilen.
14. Klikk Åpne. Det vises en dialogboks som bekrefter registreringen.

Obs!En registrert lisens kan ikke endres.

Vise gjeldende produktlisens
1. Gå tilMeny > Ompå verktøylinjen i Aliro.

Detaljer om din gjeldende produktlisens finner du i dialogboksen som vises.

Vise sluttbrukeravtalen (EULA)
1. Gå tilMeny > Om på verktøylinjen i Aliro.
2. Klikk koblingenSluttbrukeravtale (EULA).
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2 Systemstatus

2 Systemstatus
Systemstatusen inneholder detaljerte meldinger om statusen tilMaskinvaren, serveren og databasen.

Skrive ut en systemrapport
Det opprettes enSystemrapport som inneholder et systemsammendrag. Du kan laste ned denne rapporten for
lagring eller visning.

1. Gå til siden Oversikt.
2. Klikk koblingenSkriv ut systemrapport ved siden av Systemstatus.
3. Klikk Last ned. Rapporten vises i et nytt vindu.

Maskinvare

Status Beskrivelse

Tilkoblede Access
Points Viser antallet AP-er som er tilkoblede.

Access Points
initialiseres Viser antallet AP-er som for øyeblikket blir initialisert.

Lesere tilkoblet Viser antallet lesere som er tilkoblede.

Leserkonflikt

Viser antallet lesere som oppfyller ett eller begge av følgende krav:
1. Hører til en buss av en annen type (for eksempel en OSDP-leser til enWiegand-

buss)
2. En leser flyttes fra et adgangspunkt som er frakoblet (som derfor ikke kan

rapportere denne flyttingen), til et annet adgangspunkt som er tilkoblet.

Server

Status Beskrivelse

Prosessorbruk
Viser den aktuelle prosessorbruken på adgangskontrollserveren. Det vises en
advarsel hvis verdien holder seg over 50 % i mer enn 10 sekunder, noe som kan
bety at serverprosessorer er overbelastet.

Minnebruk
Viser den aktuelleminnebruken på adgangskontrollserveren. Det vises en advarsel
hvis verdien er over 90%, noe som kan bety at servermaskinen er i ferdmed å gå
tom for minne.

Diskbruk
Viser den aktuelle diskbruken på stasjonen som adgangskontrollserveren er
installert på. Det vises en advarsel hvis verdien er over 90 %, noe som kan bety at
servermaskinen er i ferdmed å gå tom for plass.

Aktive webklienter Viser antallet webklienter som for øyeblikket er pålogget.

Aktive mobilklienter Viser antalletmobilklienter (Android/iPhone) som for øyeblikket er pålogget.

Standard
administratorkonto
sikret

Vises når standard administratorkonto som ble opprettet under installasjonen, ikke
har endret passordet. Endre passordet for administratorbrukeren for å fjerne
denne advarselen.
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Database

Status Beskrivelse

Forrige
sikkerhetskopiering Viser tidspunktet for den forrige sikkerhetskopieringen av databasen (hvis utført).

Forrige
sikkerhetskopieringsva
righet

Viser hvor lang tid det tok å utføre den forrige sikkerhetskopieringen av databasen
(hvis utført).

Neste
sikkerhetskopiering

Viser tidspunktet når neste sikkerhetskopiering av databasen er planlagt. Hvis ingen
planlagt sikkerhetskopiering er konfigurert, vises det et advarselsikon. Bruk
funksjonen forSikkerhetskopier/Gjenopprett til å konfigurere planlagt
sikkerhetskopiering for å fjerne denne advarselen.
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3 Funksjoner

3 Funksjoner
Aliros mange funksjoner for adgangskontroll kategoriseres i tre hovedgrupper: Adgang, Overvåking ogMaler.

Klikk en bestemt funksjon for å vise en beskrivelse samt konfigurasjonsdetaljer.

MALER – funksjoner OVERVÅKING – funksjoner MALER – funksjoner

Brukere Hendelseslogg Kortmaler

Områder
Sikkerhetskopiering /

Gjenoppretting
Dørmaler

Dører Systeminnstillinger Maskinvaremaler

Adgangsgrupper Overvåkog kontroller Reader Maler for leserbelysning

Adgangsplaner Opprop

Områdeplan

Roller

Maskinvare

Lysrammeeffekter

3.1 Adgang
Ved hjelp av adgangsfunksjonene kan du konfigurere hovedparameterne som kreves for å utarbeide
adgangskontrollsystemet, for eksempelmaskinvare, dører, brukere og adgangsplaner. Du finner mer
informasjon om bestemte funksjoner ved å klikke koblingene nedenfor.

ADGANG – funksjoner

Brukere

Områder

Dører

Adgangsgrupper

Adgangsplaner

Områdeplan

Roller

Maskinvare

Lysrammeeffekter
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3 Funksjoner

3.1.1 Brukere
En bruker er en person som er registrert i adgangskontrollsystemet. Brukerenmå tilordnes en rolle1, avhengig av
brukerens funksjon i Aliro-systemet.

Beskrivelse av panel og verktøylinje

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste
Panelet helt til venstre i denne visningen viser en liste med navn på
lagrede brukere

Hovedpanel Viser ulike brukerfelt i et Hovedpanel.

Opprett Oppretter en ny bruker.

Slett Sletter et merket element.

Lagre Lagrer den gjeldende konfigurasjonen.

Annuller Annullerer endringene siden forrige lagring.

Filtrer Vis/skjul filterpanel for å redusere eller søke i brukerlisten.

Importer Veiviser for import av brukere fra en fil.

Tilbakestill status Tilbakestiller status for alle brukere fra
passeringsblokkeringsområdene.

Relaterte emner
l Opprette en bruker
l Tilordne kort eller koder
l Tilordne adgangsrettigheter
l Trykke et brukerkort

3.1.1.1 Opprette en bruker
1. Klikk Oversikt2, og så Brukere3. Visningen Brukere vises.
2. Klikk knappen Opprett4.
3. Verdien i Status-feltet vises som standard somGyldig.

Status Beskrivelse

Gyldig Gjeldende dato er mellom start- og sluttdatoen, inkludert disse datoene, eller gjeldende dato er
etter startdatoen og inntil videre. I slike tilfeller er ikke brukerenmerket som inaktiv.

1Roller er funksjonelle angivelser. Roller kan tilordnes til ulike brukere av sikkerhetssystemet som har forskjellige
rettigheter og ansvarsområder.
2Klikk for visning i Aliro
3Klikk for visning i Aliro
4Klikk for visning i Aliro
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3 Funksjoner

Status Beskrivelse

Utløpt Gjeldende dato er etter sluttdatoen, og brukeren er ikkemerket som inaktiv.

Venter Gjeldende dato er før startdatoen, og brukeren er ikkemerket som inaktiv.

Inaktiv bruker En bruker kanmerkes manuelt som inaktiv. Dette betyr at ingen av brukerens kort kan brukes
til adgang. Denne innstillingen overstyrer alle andre innstillinger.

4. Angi brukerens fornavn1 og etternavn2.
5. Velg en rolle du vil tilordne til denne brukeren, i rullegardinlisten Rolle3.

For andre roller ennKortinnehaver, konfigurerer du i tillegg følgende felt:

Felt Beskrivelse

Brukernavn Dette er brukernavnet som brukes til å logge på Aliro manuelt.

Passord Dette er passordet som brukes til å logge på Aliro manuelt.

Domenebrukernav
n

Ved å angi en verdi i dette feltet konfigureres automatisk påloggingmedWindows-
autentisering. Verdien skal ha følgende format: domainname\username

For eksempel site340\Smith John, der site340 er domenenavnet ogSmith John er
brukernavnet i det domenet, som kommer til å bruke Aliro mens han/hun er logget på
Windows med den kontoen. Kontakt din IT-administrator for å få ditt brukernavn til
domenet.

l Logg på Aliro automatisk ved å gå til https://webservernavn/accesswin i stedet
for https://webservernavn/access. Vær oppmerksom på at automatisk pålogging
kun er tilgjengelig innenfor LAN-nettverk.

6. Klikk Lagre4.

Det opprettes en ny bruker i systemet.

Tilordne kort eller koder til en bruker

Slik tilordner du kort manuelt
1. Sørg for at Navn-feltene for brukeren konfigureres i visningenBrukere.
2. Klikk knappen Legg til5. Det legges til en ny rad i tabellen ved siden av.
3. Klikk Kortnummer-feltet for den nye raden.
4. Skriv inn et kortnummer.
5. Klikk Lagre6.

Vær oppmerksom på at avmerkingsboksen i kolonnen Inaktiv kan brukes til å deaktivere et bestemt kort manuelt.
Hvis systeminnstillingene er konfigurert til å blokkere en bruker når det oppstår et brudd på passeringsblokkeringen,
blir det automatisk merket av for dette alternativet av systemet.

Tilordne kort ved hjelp av en registreringsleser

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
3Klikk for visning i Aliro
4Klikk for visning i Aliro
5Klikk for visning i Aliro
6Klikk for å vise i Aliro
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Som en forutsetning for å kunne tilordne kort til brukere ved hjelp av en registreringsleser, må du sørge for at
adgangsmodusen for leseren konfigureres til registreringsmodus. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du klikke
her: Registreringsleser.

1. Sørg for at Navn-feltene for brukeren konfigureres i visningenBrukere.
2. Klikk Legg til1. Det legges til en ny rad i tabellen ved siden av.
3. Klikk Kortnummer-feltet for den nye raden.
4. Merk kortet ved registreringsleseren for å fylle innKortnummer-feltet.
5. Klikk Lagre2.

Slik tilordner du koder til en bruker
Det finnes to typer koder: PIN-kode og personlig kode.

l PIN-kode er en firesifret kodemed et kort i sikkerhetsmodusenKort og PIN-kode.
l Personlig kode er en enkeltstående kode som kan brukes i stedet for et kort når sikkerhetsmodusen ved

dørene erPersonlig kode ellerGruppekode. Standardlengden er 4 sifre, men kan endres til opptil 8 sifre på
menyenSysteminnstillinger. Vær oppmerksom på at en reduksjon i kodelengden vil føre til at feltet
Personlig kode blir tømt, og kodenmå genereres på nytt manuelt (for hver bruker).

Tilbakestillingsknappene tømmer feltene, ogGenerer-knappen lager en ny personlig kode.
AvmerkingsboksenPersonlig kode inaktiv kan brukes til å deaktivere bruken av personlige koder manuelt (for
denne brukeren). Hvis systeminnstillingene er konfigurert til å blokkere en bruker når det oppstår et brudd på
passeringsblokkeringen, blir det automatisk merket av for dette alternativet av systemet.

Oppdatere et brukerbilde
Klikk koblingen Oppdater bilde3. Det vises en ny dialogboks.

Slik tar du et nytt bilde:
1. Velg om brukeren er enMann ellerKvinne.
2. Klikk Start webkamera. Det vises en live-video av brukeren.
3. Klikk Ta bilde. Bildet vises.
4. Klikk OK.

Slik oppdaterer du brukerens bilde:
1. Klikk Velg fil.... Angi en plassering for det nye bildet i dialogboksenÅpne.
2. Klikk OK.

Adgangsrettigheter
Du kan tilordne adgangsrettigheter til brukere for adgangsgrupper, områder og dører.

1. Klikk Adgangsrettigheter.

Slik tilordner du adgangsrettigheter for adgangsgrupper:
1. Klikk Legg til i Adgangsgrupper-fanen.
2. Velg en adgangsgruppe i dialogboksen som vises. Klikk OK.
3. Klikk Lagre.

Slik tilordner du adgangsrettigheter til områder:
1. Klikk Legg til underAdgang til område.
2. Velg et område i dialogboksen som vises. Klikk OK.
3. Klikk Lagre.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for å vise i Aliro
3Klikk for visning i Aliro
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Slik tilordner du adgangsrettigheter til dører:
1. Klikk Legg til underAdgang til dør.
2. Velg en dør i dialogboksen som vises. Klikk OK.
3. Klikk Lagre.

Detaljer og Innstillinger
Konfigurer feltene i denne delen for å konfigurere brukerens detaljer og andre bestemte innstillinger. Se
beskrivelsene av felt nedenfor hvis du vil ha detaljert informasjon.

Felt Beskrivelse

Språk
Velg foretrukket språk for denne brukeren. Dette vil bli visningsspråket for
vertswebklienten når brukeren logger på systemet. Det blir også visningsspråket på
skjermen til ARxxS-MF-leseren når brukeren samhandler med leseren.

E-post Oppgi brukerens e-postadresse.

Mobiltelefon Oppgi brukerens mobiltelefonnummer.

Tilpasset felt 1, 2, 3
og 4

Disse tilpassede feltene angis av operatøren. Slik angir du disse feltene:
1. Gå tilOversikt > Overvåking > Systeminnstillinger > Tilpassede felt.
2. Konfigurer de fire tilpassede feltene med etiketter du velger selv. for eksempel

Kjøretøynummer, Passnummer.

Inaktiv bruker Hvis dumerker av for dette alternativet, endres brukerens status til Inaktiv.

Startdato Velg en dato da brukerens Gyldig-status skal starte i systemet. Obs! Dette feltet
vises ikke hvis brukerens rolle erSystemadministrator.

Inntil videre Merk av for dette alternativet for å gi brukeren enGyldig-status for en udefinert
tidsperiode. Obs! Dette feltet vises ikke hvis brukerens rolle erSystemadministrator.

Sluttdato
Velg en dato for å angi når brukerens Gyldig-status skal avsluttes. Fra den valgte
datoen og fremover blir brukerens status satt til Ugyldig. Obs! Dette feltet vises ikke
hvis brukerens rolle erSystemadministrator.

Tilgjengelighet

Hvis dumerker av for dette alternativet, betyr det at når brukeren bruker sitt kort ved
en leser, låses døren opp for tidsavbruddsperioden for ny låsing av
tilgjengelighet, i stedet for den vanlige tidsavbruddsperioden for ny låsing.
Dermed blir det enklere for brukeren å få adgang.
Slik finner du feltet Tidsavbrudd for ny låsing av tilgjengelighet:

1. Oversikt > Adgangsliste > Dører-funksjon > Dørdetaljer på undermenyen.

Unntak for
passeringsblokkering

Hvis dumerker av for dette alternativet, utelates brukeren fra
passeringsblokkerings-områdene i systemet.

Korttrykking
Konfigurer feltene i denne delen for å kunne trykke brukerkort. Se beskrivelsene av felt nedenfor hvis du vil ha
detaljert informasjon.

Felt Beskrivelse

Rullegardinlisten
Korttrykkingsmal Velg en kortmal for trykking.
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Felt Beskrivelse

Forside Viser forsiden for den valgte kortmalen.

Bakside Viser baksiden for den valgte kortmalen.

Trykk kort...

Når du klikker, vises vinduet Forhåndsvisning. Dette vinduet viser kort som er
konfigurert til denne brukeren, samt en forhåndsvisning av hvert kort.
Klikk Skriv ut... for å skrive ut det valgte kortet.
Avbryt stanser utskriften.

Skriv ut kvittering...
Dette alternativet skriver ut en kvittering for trykte kort.
Klikk denne knappen for å vise en forhåndsvisning av utskriftskvitteringen. Velg
kortene som krever en kvittering, og klikk Skriv ut.

3.1.1.2 Tilordne kort
En bruker kan få ett eller flere kort tilordnet.
Disse kan registreres manuelt eller ved hjelp av en registreringsleser.

Tilordne kort manuelt

1. Sørg for at Navn-feltene for brukeren konfigureres.
2. Klikk Legg til. Det legges til en ny rad i tabellen ved siden av.
3. Klikk Kortnummer-feltet for den nye raden.
4. Skriv inn et kortnummer.
5. Klikk Lagre.

Tilordne kort ved hjelp av registreringsleseren

Som en forutsetning for å kunne tilordne kort til brukere ved hjelp av en registreringsleser, må du sørge for at
adgangsmodusen for leseren konfigureres til registreringsmodus. Se delenMaskinvare.

1. Klikk Oversikt > Funksjoner > Adgang > Brukere.
2. Klikk elementet Brukere. Siden for konfigurasjon av brukere vises.
3. Velg en eksisterende bruker fra navnelisten til venstre, eller klikk Opprett for å opprette en ny bruker.

Siden for konfigurasjon av bruker vises.
4. Sørg for at Navn-feltene for brukeren konfigureres.
5. Klikk Legg til. Det legges til en ny rad i tabellen ved siden av.
6. Klikk Kortnummer-feltet for den nye raden.
7. Merk kortet ved registreringsleseren for å fylle innKortnummer-feltet.
8. Klikk Lagre.
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3.1.2 Områder
Et område er et sted der adgangen kontrolleres av minst én dør og én inngangsleser.

l Et standardområde, som kalles Usikret eksternt område, eksisterer i systemet, og dette området refererer
til det usikrede området utenfor bygningen. Dette områdetmå konfigureres manuelt når du konfigurerer
systemet.

l Alle brukere i systemet gis automatisk adgangsrettigheter til det usikrede, eksterne området.
l Områder kan slås sammen og ha felles dører.
l Ett eller flere delområder1 kan finnes i et overordnet område2.
l Når en bruker gis adgangsrettigheter til et område, får han/hun adgang til alle inngangsleserne i området.
l En bruker må bli tildelt adgangsrettigheter til overordnede områder og delområder for seg.

Obs! Områder kan bare opprettes i visningen Områdeplan .
Du kan bruke visningen Område til følgende funksjoner:

l Vise detaljer om eksisterende områder.
l Utføremanuelle kommandoer for eksisterende områder.

Beskrivelse av panel

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste
Panelet helt til venstre i denne visningen viser en liste med navn på
lagrede områder.

Tilbakestill status Tilbakestiller status for alle brukere fra
passeringsblokkeringsområdene.

Manuelle kommandoer Bruker manuelle kommandoer på valgte områder.

Vise detaljer om eksisterende områder:
1. Klikk for å velge området i hovedpanelet.

Områdedetaljene vises i panelet ved siden av, som oppgitt nedenfor:

Felt Beskrivelse

Navn Navn på området, slik det er konfigurert i visningenOmrådeplan.

Beskrivelse Beskrivelse av området, slik det er konfigurert i visningenOmrådeplan.

Inngangslesere Dørene og leserne som er konfigurert for dette området, slik de er konfigurert i visningen
Områdeplan.

Konfigurere området Usikret eksternt område
Et standardområde, som kalles Usikret eksternt område, eksisterer i systemet, og dette området refererer til det
usikrede området utenfor bygningen.
Inngangslesere for det usikrede eksterne området blir automatisk konfigurert i visningenOmrådeplan, under

1Et område innenfor et overordnet område
2Et område som omslutter et såkalt delområde. Delområdet er et område inne i det overordnede området. Se også
Delområde.
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konfigurasjon av område.

Relaterte emner
l Opprette et område

3.1.3 Dører
En dør er en fysisk kontrollert inngangsenhet som tillater eller avslår adgangmellom områder.

I adgangskontroll kan en dør representere ikke bare en standard dør, men også en port, bom osv. Du kan opprette en
dør i visningen Maskinvare eller visningen Dør. Se delene nedenfor for mer informasjon.

Relaterte emner
l Opprett dører i visningen Dør
l Opprett dører i visningen Maskinvare
l Endre dørkonfigurasjon
l Bruk dørmal på dør

3.1.3.1 Opprette dører
1. Klikk Oversikt1, og så Dører2. VisningenDør vises.
2. Klikk Opprett3 for å vise feltene og undermenyene for dørkonfigurasjon.
3. Fortsett med å konfigurere delene som vises.

Fremgangsmåten beskrives nedenfor.

Beskrivelse av panel og verktøylinje

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste Panelet til venstre i denne visningen viser en hovedliste
med navn på dører og Access Points.

Hovedpanel Viser ulike felt for konfigurasjon av dør.

Opprett Oppretter en ny dør.

Slett Sletter et merket element.

Lagre Lagrer den gjeldende dørkonfigurasjonen.

Annuller Annullerer endringene siden forrige lagring

Manuelle kommandoer Bruker manuell kommando på valgt dør
Følgende kommandoer kan brukes:

l Tillat adgang – Låser opp døren for brukeren.
Dette er likestilt med å bruke et gyldig kort.

l Åpne – Endrer den gjeldende dørmodusen til
Åpen.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
3Klikk for visning i Aliro
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Paneler og knapper Beskrivelse

l Blokker – Endrer den gjeldende dørmodusen til
Blokker.

l Sikre – Endrer den gjeldende dørmodusen til
Sikre.

l Opphev sikring – Endrer den gjeldende
dørmodusen til Opphev sikring.

l Annuller – Annullerer den forrigemanuelle
kommandooperasjonen.

Følgende parametere gjelder for demanuelle
kommandoeneÅpne, Blokker, Sikre ogOpphev
sikring.

l Til neste planlagte endring –Bruktemanuelle
kommandoer forblir aktive til neste planlagte
endring.

l Inntil videre –Bruktemanuelle kommandoer
forblir aktive til denmanuelle kommandoen
Annuller tas i bruk.

l Varighet (i minutter):Hvor lenge denmanuelle
kommandoen gjelder.

Endre Åpner en veiviser som lar deg gjøre endringer for valgt
dør.

Identifikasjon

1. Klikk Identifikasjon1 på undermenyen.
2. Konfigurer feltene i denne delen, og klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Navn Oppgi et relevant Navn for døren.

Beskrivelse Beskrivende sammendrag av dørenmed
relevante detaljer.

Mal for
leserbelysning

Viser den gjeldende aktivemalen for denne
døren

Dørmal

Velg enDørmalmed forhåndsdefinert
konfigurasjon som tas i bruk for den valgte
døren.
Når døren bruker enmal, må endringer av
døren gjøres viaDørendringer eller
Dørmal.

Opprett dørmal Klikk for å opprette en ny Dørmal fra
gjeldende dørkonfigurasjon.

Standard sikkerhetsmoduser

1Klikk for visning i Aliro
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Standard
dørmoduser Beskrivelse

Åpne Døren er fysisk helt åpen ved hjelp av en døråpner.

Sikring opphevet Døren er ulåst og kan åpnes.

Sikret Døren er låst, og den kan bare låses oppmed et gyldig kort.

Blokkert Døren er låst, og brukeren har ingen adgang.

Beskrivelse av feltet Standard lesermoduser

Standard lesermoduser og
alternativer Beskrivelse

Leser Leserens logiske navn

Modus

Kort og PIN-
kode

Døren kan låses oppmed kort
og PIN-kode.

Kort Døren kan låses opp bare med
kort.

Personlig
kode

Dører kan låses oppmed
personlig kode. Denne
modusen godtar også kort.

Gruppekode

Dører kan låses oppmed en
gruppekode. Dennemodusen
godtar også Kort eller Personlig
kode.

Deaktivert Leseren er deaktivert.

Beskrivelse av feltet Andre standardmoduser
Oppføringene i denne tabellen er en kombinasjon av inngangs- og utgangs-punkter som er definert for en logisk
dør, for eksempel utgangsknapper, dørlåser, dørkontakter, motorlåser osv.

Standard moduser og alternativer Beskrivelse

Punkt Navnet på inngangs-
/utgangspunktet.

Modus
Aktivert Punktet er aktivert.

Deaktivert Punktet er deaktivert.

Sikkerhetsmoduser
1. Klikk Sikkerhetsmoduser på undermenyen.
2. Konfigurer tidsintervallene forSikkerhetsmodus i denne delen for bestemte dager.
3. Velg enPlanlagt dørmodus.
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Planlagt
dørmodus Beskrivelse

Åpne Døren er fysisk helt åpen ved hjelp av en døråpner.

Sikring opphevet Døren er ulåst og kan åpnes.

Sikret Døren er låst, og den kan bare låses oppmed et
gyldig kort.

Blokkert Døren er låst, og brukeren har ingen adgang.

4. KonfigurerPlanlagte lesermoduser ogPlanlagte andre moduser, som beskrevet i tabellen nedenfor.

Beskrivelse av feltet Planlagte lesermoduser

Felt Beskrivelse

Kortleser Det logiske navnet på
Leseren.

Modus

Kort og PIN-
kode

Døren kan låses oppmed
kort og PIN-kode.

Kort Døren kan låses opp bare
med kort.

Personlig
kode

Dører kan låses oppmed
personlig kode. Denne
modusen godtar også kort.

Gruppekode

Dører kan låses oppmed en
gruppekode. Denne
modusen godtar også Kort
eller Personlig kode.

Deaktivert Leseren er deaktivert.

Beskrivelse av feltet Planlagte andre moduser
Oppføringene i denne tabellen er en kombinasjon av inngangs- og utgangs-punkter som er definert for en logisk
dør, for eksempel utgangsknapper, dørlåser, dørkontakter, motorlåser osv.

Felt Beskrivelse

Punkt Navnet på inngangs-/utgangspunktet.

Modus
Aktivert Punktet er aktivert.

Deaktivert Punktet er deaktivert.

Planlagte unntak
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Felt Beskrivelse

Navn Navnet på unntaket.

Sikkerhetsmoduser

Sikkerhetsmoduser

Felt Beskrivelse

Ingen endring i
sikkerhetsmodusen

Sikkerhetsmodusen forblir slik
den er definert av den gjeldende
standarden og dørplanen, og
derfor påvirker ingen endringer i
planlagte unntak
sikkerhetsmodusen.

Standard unntaksmodus

Sikkerheten økes automatisk i
løpet av datoene og
tidspunktene for det planlagte
unntaket, som definert i
tabellen nedenfor.

Tilpasset sikkerhetsmodus

Dør- eller lesermodusen kan
være unikt definert for datoen
og tidspunktet for
unntaksperiodene.

Standard unntaksmodus brukes når:
• Først tatt i bruk i døren, og
• Operatørendringer utføres, og
• Automatiske endringer utføres, for eksempel via tidsplanen

Tabellen nedenfor beskriver hvordan standard unntaksmodus angis i
forhold til dørmodusen når et planlagt unntak er i bruk:

Gjeldende dørmodus Standard unntaksmodus

Dørsikkerhetsmodus

Blokkert Blokkert

Sikret Sikret

Sikring opphevet Sikret

Åpne Sikret

Lesermodus

Kort og PIN-kode Kort og PIN-kode

Kort Kort
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Felt Beskrivelse

Gjeldende dørmodus Standard unntaksmodus

Personlig kode Kort

Gruppekode Kort

Deaktivert Deaktivert

Andre moduser (Aktiver/Deaktiver)

Utgangsknapp Ingen endring

Dørlås Ingen endring

Dørkontakt Ingen endring

Lokale unntak

1. Klikk Lokale unntak på undermenyen.
2. Klikk for å Legge til en lokale unntaksrad.
3. Konfigurer feltene som beskrevet. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se beskrivelsen av felt nederst i

denne delen.
4. Hvis du vil fjerne et lokale unntak, merker du det og klikker Fjern.
5. Klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Startdato Unntaksperiodens startdato.

Sluttdato Unntaksperiodens sluttdato.

Startklokkeslett Unntaksperiodens sluttklokkeslett.

Sluttklokkeslett Unntaksperiodens sluttklokkeslett.

OBS!Et Lokale unntak er aktivt fraStartdato/-tidspunkt til Sluttdato/-tidspunkt. Det betyr at lokale unntaket
begynner når angitt startminutt begynner, og slutter når angitt sluttminutt er over. Dette gjør at perioder med lokale
unntak kan sorteres i sekvens uten å overlappe. Se et eksempel nedenfor:
Startdato Startklokkeslett Sluttdato Sluttklokkeslett Kommentar
25.06.2014 11:00 25.06.2014 11:00 Starter kl. 11:00:00, slutter kl. 11:00:59
25.06.2014 11:01 25.06.2014 11:59 Starter kl. 11:01:00, slutter kl. 11:59:59

l Flere unntaksperioder kan defineres, men demå ikke overlappe andre perioder.
l For hver valgte unntaksperiode kan brukeren definere et sett med sikkerhetsmoduser som skal gjelde i løpet

av denne sikkerhetsperioden.

Detaljer

1. Klikk Detaljer på undermenyen.
2. Konfigurer feltene i denne delen, og klikk Lagre.
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Felt Beskrivelse

Opplåsingstid (sek)
Angi varigheten (i sekunder) som
døren skal være ulåst, før du låser
den igjen etter gyldig inngang.

Åpningstid (sek)

Denne varigheten (i sekunder)
kommer i tillegg tilOpplåsingstid
(sek), og etter at disse sekundene har
løpt, lukkes dørrammen. Etter denne
varigheten varsler Aliro-klienten i
hendelsesloggen at døren er holdt
åpen for lenge.

Varslingstid for dør holdt åpen
(sek)

Denne varigheten (i sekunder)
kommer i tillegg tilOpplåsingstid
(sek) ogÅpningstid. Etter denne
totale varigheten, sendes det en alarm
om dør holdt åpen fra
maskinvareenheten, og denne
hendelsen blir rapportert i
hendelsesloggen.

Tilgjengelig opplåsingstid (sek)

Denne tidsvarigheten (i sekunder) er
den samme som forOpplåsingstid
(sek), men er spesifikk for brukere
med behov forSpesialadgang.

Vent på at første gyldige
adgang låses opp

Når døren er konfigurert med dette
alternativet, låses den opp i henhold til
adgangsplanen, men bare etter bruk
av det første gyldige kortet.

Deaktiver manuelle
kommandoer

Dette alternativet gir degmulighet til å
aktivere/deaktiveremanuelle
kommandoer for døren. Manuelle
kommandoer er deaktivert for døren
som standardinnstilling.

Kortlesere

1. Klikk Lesere på undermenyen.
2. Klikk Legg til for å legge til en ny leser for denne døren i tabellen. Hvis du vil slette en leserrad, klikker du

Fjern.
3. Konfigurer feltene i denne delen, og klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Lesertilordning for dørmal

Velg en egnet leser.
Obs! Dette feltet viser alle
tilgjengelige lesere for den
valgte dørmalen.
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Felt Beskrivelse

Navn Navnet på leseren som er
konfigurert til denne raden.

Aktiver automatisk
døråpner

Dette konfigurerer leseren til å
aktivere den automatiske
døråpneren.

Mal for leserbelysning
Dennemalen definerer
virkemåten for
spesialbelysning for leseren

Dørkontakter

1. Klikk Dørkontakter på undermenyen.
2. Klikk Legg til for å legge til en ny dørkontaktinngang i tabellen. Hvis du vil fjerne en dørkontaktinngang,

klikker du Fjern.
3. Konfigurer feltene i denne delen, og klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Kontakttilordning for
dørmal

Velg en egnet dørkontakt.
Obs! Dette feltet viser alle
tilgjengelige dørkontakter
for den valgte dørmalen.

Navn Navnet på dørkontakten.

Utgangsknapper

1. Klikk Utgangsknapper på undermenyen.
2. Klikk Legg til for å legge til en utgangsknapp i tabellen. Hvis du vil fjerne en utgangsknapp, klikker du Fjern.
3. Konfigurer feltene i denne delen, og klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Utgangsknapptilordning for
dørmal

Velg en egnet
utgangsknapp.

Obs! Dette feltet viser alle
tilgjengelige
utgangsknapper for den
valgte dørmalen.

Navn Navnet på
utgangsknappen.

Aktiver døråpner
Konfigurerer denne
knappen til å aktivere

29

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



3 Funksjoner

Felt Beskrivelse

døråpneren og åpne døren
når utgangsknappen
trykkes.

Bruk tidsavbrudd for
tilgjengelighet

Denne tidsvarigheten (i
sekunder) tillater at døren er
ulåst så lenge som verdien
for Tilgjengelig
opplåsingstid1.

Opplåsing med høy
prioritet

Konfigurerer denne
utgangsknappen til
inngangspunktet som er
definert for funksjonen
Opplåsingmed høy
prioritet1.

Låser
Denne delen konfigurerer både dørlåser ogmotorlåser.

Dørlåser
1. Klikk Låser på undermenyen.
2. Klikk Legg til for å legge til en dørlåsutgang i tabellen. Hvis du vil fjerne en dørlåsutgang, klikker du Fjern.
3. KonfigurerDørlåser-feltet som beskrevet. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se beskrivelsen av felt

nedenfor.
4. Klikk Lagre.

Beskrivelse av Dørlåser-feltet

Felt og alternativer Alternativer og beskrivelse

Låstilordning for dørmal
Velg en egnet dørlås.

Obs! Dette feltet viser alle tilgjengelige dørlåser for den valgte dørmalen.

Navn Navnet på dørlåsen.

Lås på nytt Alternativer og beskrivelser

1Denne tidsvarigheten (i sekunder) er den samme som opplåsingstiden (sek), men er spesifikk for brukeremed
behov for spesialadgang.
1Den konfigurerte inngangen er definert som en utgangsknappmed en automatisk døråpner, og i tillegg har den en
egen opplåsingstid. Funksjonen konfigurerer inngangen som en nødopplåsings- eller nødlåsingsinngang uten
hensyn til adgangsplaner, lesermoduser osv.

30

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



3 Funksjoner

Felt og alternativer Alternativer og beskrivelse

Når dør åpnes
Etter opplåsing låses døren på nytt når den
åpnes. En forsinkelse kan konfigureres på
toppen av den åpne døren.

Når dør lukkes
Etter opplåsing låses døren på nytt når den
lukkes

Pulser
Pulserer releet for opplåsing. Den eksterne
låsen låses automatisk uten å involvere AP-
et.

Lås på nytt etter (min/sek) ForNår dør åpnes, er dette tiden døren låses etter når den er åpnet.
ForPulser, er dette pulseringstiden.

Motorlåser
1. Klikk Låser på undermenyen.
2. Klikk Legg til for å legge til enmotorlåsrad i tabellen. Hvis du vil slette en rad, klikker du Fjern.
3. KonfigurerMotorlåser-feltet som beskrevet. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se beskrivelsen av felt

nedenfor.
4. Klikk Lagre.

Beskrivelse av Motorlåser-feltet

Felt Beskrivelse

Motorlåstilordning for dørmal

Velg en egnetmotorlås.

Obs! Dette feltet viser alle tilgjengeligemotorlåser for den valgte dørmalen.

Navn Navnet påmotorlåsen.

Døråpner

1. Klikk Døråpner på undermenyen.
2. Konfigurer feltene som beskrevet. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se beskrivelsen av felt nedenfor.
3. Klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Konfigurer døråpner Merk av for dette alternativet for å konfigurere en døråpnerenhet.

Navn Navnet på døråpneren.

Åpningshandling

Alternativer og beskrivelser

Ingen Ingen handling.

Slå på
Slå releet eller utgangen på for å
låse opp døråpneren.
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Felt Beskrivelse

Slå av
Slå releet eller utgangen av for å
låse opp døråpneren.

Pulser
Pulser releet eller utgangen (på
og deretter av) for å låse opp
døråpneren.

Omvendt pulsering
Pulser releet eller utgangen på
omvendt måte (av og deretter på)
for å låse opp døråpneren

Pulseringstid for åpning (min/sek) ForPulser eller Omvendt pulsering er dette pulseringstiden.

Forsinkelsestid for åpning (min/sek) Tidsrommet når døråpneren skal være ulåst.

Lukkingshandling

Alternativer og beskrivelser

Ingen Ingen handling.

Slå på
Slå releet eller utgangen på for å
låse døråpneren.

Slå av
Slå releet eller utgangen av for å
låse døråpneren

Pulser
Pulser releet eller utgangen (på
og deretter av) for å låse
døråpneren.

Omvendt pulsering
Pulser releet eller utgangen på
omvendt måte (av og deretter på)
for å låse døråpneren.

Pulseringstid for lukking (min/sek) ForPulser eller Omvendt pulsering er dette pulseringstiden.

Forsinkelsestid for lukking (min/sek) Hvor lang tid det antas at lukking av døråpneren tar.

Passeringsblokkering

1. Klikk Passeringsblokkering på undermenyen.
2. Konfigurer feltene i denne delen som beskrevet. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se beskrivelsen av

felt nedenfor.
3. Klikk Lagre.

Felt og alternativer Beskrivelse

Passeringsblokkeringstype Deaktivert Reglene for passeringsblokkering gjelder ikke, men det
blir likevel registrert hvor brukeren befinner seg.
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Felt og alternativer Beskrivelse

Delvis
passeringsblokkering

Adgang er tillatt til tross for reglene for
passeringsblokkering, og bare et varsel genereres når
reglene brytes.

Fullstendig
passeringsblokkering

Adgang avslås, og statusen for alle brukerkort blir
umiddelbart satt til Inaktiv. Det genereres et varsel når
reglene for passeringsblokkering brytes. Den eneste
metoden for å returnere brukerens kort til statusen
Aktiv, er å endre brukerens status fra Aliro-klienten.

Tidsbegrenset
passeringsblokkering

Adgang avslås for den tidsperioden som er angitt i feltet
Adgang avslått i. Det genereres et varsel når reglene
for passeringsblokkering brytes.

Adgang avslått i Tidsperiode (angitt i timer ogminutter) der adgang
avslås.

Varighet

Varighet angir hvor lang tid det må gå før reglene for
passeringsblokkering ikke lenger gjelder for brukere i et
område. Denne funksjonen fungerer med både delvis
og fullstendig passeringsblokkering. Hvis du setter
varigheten til 0, deaktiveres denne funksjonen.

Inngangslesere
Klikk for å legge til og konfigurere en inngangsleser
for denne døren. Hvis du vil fjerne denne leseren for
denne døren, klikker du Fjern.

Utgangslesere
Klikk for å legge til og konfigurere en utgangsleser for
denne døren. Hvis du vil fjerne denne leseren for denne
døren, klikker du Fjern.

Inntrengning1

1. Klikk Inntrengning for å utvide delen.
2. Merk av forKonfigurer inntrengningssystem for å aktivere feltene i denne delen.
3. Konfigurer tidsintervallene for armeringstidsplan i denne delen for bestemte dager.
4. Klikk for å legge til et nytt unntak for armeringstidsplan.
5. Konfigurer feltene i denne delen som beskrevet i tabellen nedenfor.
6. Hvis du vil fjerne et Unntak for armeringstidsplan, merker du det og klikker Fjern.

Felt Beskrivelse

Startdato Unntaksperiodens startdato.

Sluttdato Unntaksperiodens sluttdato.

Startklokkeslett Unntaksperiodens sluttklokkeslett.

Sluttklokkeslett Unntaksperiodens sluttklokkeslett.

1Den logiske termen som omfatter handlinger som brukes til å kontrollere et inntrengningssystem.
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OBS!Et Unntak for armeringstidsplan er aktivt fraStartdato/-tidspunkt t.o.m. Sluttdato/-tidspunkt. Det betyr
at unntaket for armeringstidsplan begynner når angitt startminutt begynner, og slutter når angitt sluttminutt er
over. Dette gjør at perioder med unntak for armeringstidsplan kan sorteres i sekvens uten å overlappe. Se et
eksempel nedenfor:
Startdato Startklokkeslett Sluttdato Sluttklokkeslett Kommentar
25.06.2014 11:00 25.06.2014 11:00 Starter kl. 11:00:00, slutter kl. 11:01:00
25.06.2014 11:01 25.06.2014 11:59 Starter kl. 11:01:00, slutter kl. 12:00:00

l Flere unntaksperioder kan defineres, men demå ikke overlappe andre perioder.
l For hver valgte unntaksperiode kan brukeren definere et sett med sikkerhetsmoduser som skal gjelde i løpet

av denne sikkerhetsperioden.
7. Konfigurer Inntrengnings-feltene som beskrevet. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se beskrivelsen av

feltet Inntrengning nedenfor.
8. Klikk for å Lagre endringene.

Felt Beskrivelse

Unntak for inntrengningsmodus Velg Armer eller Desarmer hendelse for valgt Unntak.

Unntak for automatisk
etterarmering (min)

Samme beskrivelse som Forsinkelse for automatisk etterarmering
(min), men gjelder for valgt Unntak.

Forsinkelse for automatisk
etterarmering (min)

Når en bruker desarmerer inntrengningssystemet i løpet av en
tidsperiode som er definert av en adgangsplan for automatisk
armering, forsøker systemet automatisk å armeres på nytt etter denne
forsinkelsen.

Forsinkelse for manuell
forhåndsarmering (sek)

Forsinkelse for manuell forhåndsarmering brukes når armering utføres av
en bruker ved en leser- eller armeringsknapp, eller armering utføres av en
ekstern handling.

Obs!: Systemet venter til varigheten for forsinkelsen for
forhåndsarmering har utgått før obligatorisk armering startes. I løpet av
en forsinkelse for forhåndsarmering får brukerne et forhåndsvarsel.
Brukeren kan avbryte armering ved å fremvise et gyldig kort eller ved å
trykke på utgangsknappen.

Forsinkelse for automatisk
forhåndsarmering (sek)

Forsinkelse for automatisk forhåndsarmering brukes når armering
utføres av adgangsplan.

Obs! Systemet venter til varigheten for forsinkelsen for
forhåndsarmering har utgått før obligatorisk armering startes. I løpet av
en forsinkelse for forhåndsarmering får brukerne et forhåndsvarsel.
Brukeren kan avbryte armering ved å fremvise et gyldig kort eller ved å
trykke på utgangsknappen.

Avmerkingsboksen Lås opp hvis
desarmering mislykkes

Hvis en desarmeringmislykkes, for eksempel hvis tilbakemeldingen om
alarmstatus fortsatt vises etter et tidsavbrudd, angir denne innstillingen
om døren skal låses opp eller om den skal forbli låst for å hindre brukere i
å gå inn i et armert område og forårsake en inntrengningsalarm. Når det
er merket av for dette alternativet, låses døren opp selv om området
fortsatt er armert. I dette tilfellet blir ikke alarmen kontrollert av
innstillingene i Aliro. Kontakt leverandøren av det eksterne
inntrengningssystemet for mer informasjon om alarmen.
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Felt Beskrivelse

Avmerkingsboksen Vent på første
gyldige adgang som kan
desarmeres

Når det er merket av for dette alternativet, forblir døren lukket og armert
til en gyldig adgang gjennomføres, selv om dør-/lesermodusen er satt til
å låses opp på et tidligere tidspunkt.

Armeringsknapp Navnet på inngangspunktet som kan brukes til å starte armering.
(valgfritt)

Tilbakemelding om alarmstatus
Navnet på inngangen som brukes til å registrere armert/desarmert status
for et eksternt inntrengningssystem. Hvis systemet for dørinntrengning
er konfigurert, er ASF-inngang (Alarm Status Feedback) obligatorisk.

Tidsavbrudd

I løpet av en armeringssekvens brukes armeringsutgangen til å be det
eksterne inntrengningssystemet om å armere eller desarmere området,
og etter at ASF-inngangen er brukt til å registrere en endring i
inntrengningsstatusen innen den angitte tidsavbruddsperioden, til å
fastslå om forsøket på armering/desarmering var vellykket eller ikke.
Tidsavbrudd er angitt i millisekunder fordi et eksternt system kanskje
kan reagere påmindre enn 1 sekund.

Varighet for rød lampe

Hvis du setter varigheten for den røde lampen til 0, fører det til at den
røde lampen fortsetter å lysemens ASF-inngangen angir armering. Hvis
du setter varigheten for den røde lampen til 1–99 sekunder, fører det
til at lampen lyser i den angitte varigheten, og deretter slutter den å lyse
når ASF-inngangen angir armering.

Armeringsutgang

Navnet på utgangspunktet som brukes til å be det eksterne
inntrengningssystemet om å armere eller desarmere området. Hvis
systemet for dørinntrengning er konfigurert, er armeringsutgang
obligatorisk.

Armeringshandling

Ingen Ingen handling

Slå på Slår på armeringsutgangen for å armere det eksterne
inntrengningssystemet.

Slå av Slår av armeringsutgangen for å armere det eksterne
inntrengningssystemet.

Pulser Pulserer armeringsutgangen (på og deretter av) for å armere det
eksterne inntrengningssystemet.

Omvendt
pulsering

Pulserer armeringsutgangen på en omvendt måte (av og deretter på)
for å armere det eksterne inntrengningssystemet.

Pulseringstid for armering
(min/sek)

Konfigurert pulseringstid for å slå armeringshandlingen på eller av. Dette
gjelder bare når armeringshandlingen er Pulser eller Omvendt
pulsering.
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Felt Beskrivelse

Desarmeringshandling

Ingen Ingen handling.

Slå på Slår på armeringsutgangen for å desarmere det eksterne
inntrengningssystemet.

Slå av Slår av armeringsutgangen for å desarmere det eksterne
inntrengningssystemet.

Pulser Pulserer armeringsutgangen (på og deretter av) for å desarmere det
eksterne inntrengningssystemet.

Omvendt
pulsering

Pulserer armeringsutgangen på en omvendt måte (av og deretter på)
for å desarmere det eksterne inntrengningssystemet.

Pulseringstid for desarmering
(min/sek)

Konfigurert pulseringstid for å slå desarmeringshandlingen på eller av.
Dette gjelder bare når desarmeringshandlingen er Pulser eller
Omvendt pulsering.

3.1.3.2 Endre dørkonfigurasjon
Du kan endre dørkonfigurasjonen på tomåter:

l Med visningenDører
l Med veiviseren forEndring

Begrensninger for endringer
Om en dørkonfigurasjon kan endres, avhenger av om den er koblet tilmaskinvare og/eller dørmal.Matrisen
nedenfor beskriver scenariet døravhengighet, tilmaskinvare og dørmal, og dermedmuligheten til å endre
dørkonfigurasjoner.

Koblet til
maskinvare

Koblet
til
Dørmal

Mulighet til å legge til/redigere/fjerne dørfunksjoner

Med visningen
Dør

Med veiviseren for
Endring

Med
Visningen
Dørmal

Dørscenario
1

û
û ü ü û

Dørscenario
2

ü û ü* ü û

Dørscenario
3

ü ü û** ü ü

* I dette scenarioet kan du ikke legge til / fjerne dørelementer i visningenDør, siden knappene Legg til og Fjern er
utilgjengelige. Når du skal legge til eller fjerne dørelementer, må du bruke veiviseren forEndring.
** I dette scenarioet kan ingen dørinnstillinger i visningenDør redigeres. De eneste feltene som er tilgjengelige, er
Navn, Dørmal ogOpprett dørmal.

Om veiviseren Dørendringer
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Denne veiviseren lar deg gjøre følgende endringer på valgt dør:
l Opphev kobling til maskinvare – Denne delen lar deg koble døren fra et konfigurert fysisk Access Point,

uten at dumister konfigurerte adgangsrettigheter til døren. Senere kan du koble døren til et nytt Access Point.
l Endre maskinvare – Denne delen lar deg endre tilordning av eksisterendemaskinvare eller velge ny

maskinvare og endre punkttilordningen for den.
l Endre dørkonfigurasjon – Denne delen lar deg legge til, endre eller fjerne dørfunksjonalitet.

Du kan for eksempel legge til nye utgangsknapper eller dørkontakter i denne delen.

Fjerne dører
1. Gå til Oversikt >  Dører.
2. Velg døren som skal slettes i hovedlisten.
3. Klikk Slett.

Obs! Systemet vil ikke automatisk koble avhengige elementer fra døren. Dumå fjerne alle avhengigheter på døren
manuelt, for eksempel områdeplan, brukeradgangsrettigheter og adgangsgrupper før du kan slette døren fra
systemet.

3.1.4 Adgangsgrupper
Adgangsgrupper brukes til å angi adgangsrettigheter for dører og/eller områder sommange brukere benytter. Ved
hjelp av adgangsgrupper kan du oppdatere adgangsrettighetene for flere brukere i én operasjon.

3.1.4.1 Opprette adgangsgrupper
1. Klikk Oversikt1, og så Adgangsgrupper2. VisningenAdgangsgruppe vises.

Beskrivelse av panel og verktøylinje

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste
Panelet til venstre i denne visningen viser en
hovednavnliste av alle konfigurerte adgangsgrupper.

Hovedpanel Viser ulike felt for konfigurasjon av adgangsgrupper.

Opprett Oppretter en ny adgangsgruppe.

Slett Sletter et merket element.

Lagre Lagrer den gjeldende konfigurasjonen.

Annuller Annullerer endringene siden forrige lagring.

Konfigurere en adgangsgruppe
1. Klikk Opprett3. Feltene for konfigurasjon av adgangsgruppe vises.
2. Angi et navn4 for adgangsgruppen. Etter arbeidstid kan definere adgang til områder i en bygning utover

normal arbeidstid, eller Ansatte kan definere adgang til vanlige områder i en bygning i løpet av normal
arbeidstid.

3. Definer tider for adgang til område og/eller adgang til dør:

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
3Klikk for visning i Aliro
4Klikk for visning i Aliro
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l For adgangsrettigheter til områder:
1. I Adgang til områder klikker du Legg til1
2. Velg et område i dialogboksen som vises. Klikk OK.
3. Velg en adgangsplan som skal knyttes til det valgte området.

l For adgangsrettigheter til dører:
1. I Adgang til dør klikker du Legg til2.
2. Velg en dør i dialogboksen som vises. Klikk OK
3. Velg en adgangsplan som skal knyttes til den valgte døren.
4. Klikk Lagre3.

4. Klikk Lagre.

Konfigurere en gruppekode
Hver adgangsgruppe kan ha en gruppekode aktivert eller deaktivert. Standardkoden består av fire sifre. Antallet
sifre i koden (4-8) er imidlertid angitt i Systeminnstillinger og kan endres. Vær oppmerksom når du endrer lengden,
fordi:

l En økning vil legge til nuller i starten,mens
l En reduksjon vil generere kodene på nytt

Husk at den samme lengden også blir brukt forPersonlig kode. Koden genereres alltid av systemet – den blir ikke
angitt manuelt. Vær oppmerksom på at dersom sikkerhetsmodusen for en dør settes tilGruppekode, vil alle kort
eller koder også fungere for brukerne i adgangsgruppen.

Felt Beskrivelse

Bruk
Gruppekode

Merk av for dette alternativet hvis koden skal aktiveres for adgangsgruppen.
Sikkerhetsmodusen for dørenmå være angitt for å tillate en gruppekode.

Kode Den aktuelle gruppekoden genereres av systemet. Klikk påGenerer ny for å opprette en ny
eller erstatte en gammel gruppekode.

Brukerhandlinger ved døren
1. Angi riktige og spesifiserte sifre.
2. Trykk på avmerkingstasten✓ innen 5 sekunder.
3. Døren låses opp.
l Hvis brukeren trykker på✗ -tasten eller det ikke blir trykket på avmerkingstasten innen 5 sekunder, forkastes

koden og leseren går tilbake til normal status.
l Brukeren har tre forsøk på å angi de riktige sifrene. Deretter blokkeres leseren og det vises enmelding. Hvis

en gyldig kode deretter oppgis to ganger, låser systemet opp døren og leseren går tilbake til normal status.

3.1.5 Adgangsplaner
Adgangsplaner er et sett med tidsintervaller som brukes til å angi når adgang gis. De er ofte knyttet til forskjellige
dager i en kalender og ulike tidsperioder i løpet av en dag.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
3Klikk for visning i Aliro
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3.1.5.1 Opprette en adgangsplan
1. Klikk Oversikt1, og så Adgangsplaner2. VisningenAdgangsplan vises.

Beskrivelse av panel og verktøylinje

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste
Panelet til venstre i denne visningen viser en hovednavnliste
av alle konfigurerte adgangsplaner.

Hovedpanel
Hovedområde som viser ulike felt for konfigurasjon av
adgangsplaner.

Opprett Oppretter en ny adgangsplan.

Slett Sletter et merket element.

Lagre Lagrer den gjeldende konfigurasjonen.

Annuller Annullerer endringene siden forrige lagring.

1. Klikk Opprett3. Feltene for konfigurasjon av adgangsplan vises.
2. Angi et navn for adgangsplanen i Navn4.

Emnene nedenfor inneholder instruksjoner for ulike konfigurasjoner av adgangsplaner. Utvid et emne for å vise
emnets instruksjoner.

Opprette tidsintervall for adgangsplan
1. Angi dagene som krever en adgangsplan.
2. Klikk og dra på tidslinjen for den dagen eller de dagene for åmarkere adgangsperioden i grønt. Den valgte

varigheten vises i Valgt tidsintervall-feltet.
3. Klikk Lagre5

Opprette en heldagsadgangsplan
1. Merk av forHele dagen for dagen som krever adgang. Hele tidslinjen for den valgte dagen blir grønn.
2. Klikk Lagre6

Endre et tidsintervall
1. Registrer tidsintervallet som skal endres.
2. Dra endene av den grønne uthevingen for å øke eller redusere tidsintervallet.
3. Klikk Lagre7

Fjerne et tidsintervall
1. Klikk og velg tidsintervallet.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
3Klikk for visning i Aliro
4Klikk for visning i Aliro
5Klikk for visning i Aliro.
6Klikk for visning i Aliro.
7Klikk for visning i Aliro.
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2. Klikk Fjern

.
Kopiere et tidsintervall til flere dager

1. Merk et tidsintervall for en bestemt dag.
2. Klikk Kopier for den samme dagen.
3. Klikk Lim inn for dagene som krever dette tidsintervallet. Det opprinnelige tidsintervallet blir kopiert.
4. Klikk Lagre1

Konfigurere startdato for adgangsplan
1. Åpne undermenyenAvansert.
2. I Startdato:-feltet angir du datoen da denne adgangsplanen skal tre i kraft og gjentas fra.
3. Hvis du ikke vil konfigurere en sluttdato for adgangsplanen, merker du av for Inntil videre.

Konfigurere sluttdato for adgangsplan
1. Åpne undermenyenAvansert.
2. Sørg for at du angir en startdato.
3. Fjernmerket for Inntil videre for å viseSluttdato-feltet.
4. I Sluttdato-feltet angir du datoen da denne adgangsplanen skal avsluttes.
5. Klikk Lagre2 for å lagre alle konfigurasjoner.

1Klikk for visning i Aliro.
2Klikk for visning i Aliro

40

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



3 Funksjoner

3.1.6 Områdeplan
Det første trinnet i opprettingen av en områdeplan, er å angi områdene grafisk sammenmed eksisterende dører.
Aliro gir deg tilgang til grafikkverktøy slik at du kan gjøre dette i visningenOmrådeplan.

3.1.6.1 Opprette områdeplaner
1. Klikk Oversikt1, og så Områdeplan2. VisningenOmrådeplan vises.
2. Klikk Opprett.
3. Angi et Navn for områdeplanen.
4. Bruk kommandoene som er beskrevet nedenfor, til å opprette og/eller legge til områder og dører.
5. Klikk Lagre.

Du kan eventuelt også endre til flervisningenOmrådeplan iOppsett for også å viseDører ogOmråder.

Beskrivelse av panel og verktøylinje

Paneler og knapper Alternativer Beskrivelse

Tegnebrett
Det midterste området vises,
og her kan du bruke
tegneverktøyene.

Egenskapspanel

Panel til høyre som vises når
du bruker eller klikker et
element på tegnebrettet.
Panelet viser relaterte
egenskaper for det valgte
elementet.

Hovedliste

Panel helt til venstre i denne
visningen, som viser en liste
med navn på lagrede
områdeplaner.

Opprett Viser en visningmed en ny
områdeplan.

Slett

Sletter den valgte
områdeplanen.
Obs! Slett-knappen på hvert
enkelt panel for dør-
/områdeegenskaper sletter
et valgt element på
områdeplanen.

Lagre Lagrer den gjeldende
konfigurasjonen.

Annuller Annullerer endringene siden
forrige lagring.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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Paneler og knapper Alternativer Beskrivelse

Navn Navnet på områdeplanen.

Angi bakgrunn

Bla gjennom

En bildefil fra en
nettverksplassering kan angis
som bakgrunnsbilde for
områdeplanen.

Ingen

Ingen bakgrunnsbilder blir
angitt for områdeplanen.
Velg størrelse på lerretet (dvs.
det hvite tegnepanelet på
skjermen) og klikk OK.

Skrivebeskyttet

Merk av for dette alternativet
for å hindre redigering av
designet eller egenskapene
for den eksisterende
områdeplanen.

Flytt/velg

Klikk denne knappen og klikk
og dra et objekt på
tegnebrettet. Med den kan du
velge / flytte / endre størrelse
på et objekt på lerretet.

Mangekantet område
Kan brukes til å tegne og
definere et mangekantet
område.

Rektangulært område
Kan brukes til å tegne og
definere et rektangulært
område.

Dør
Kan brukes til å plassere en
dør som allerede eksisterer i
systemet, i et område.

Glidebryter-verktøy Kan brukes til å zoome inn
eller ut av tegnebrettet.

Midtstilt visning
Tilbakestiller tegnebrettet til
midtstilt visning slik at hele
brettet vises.

Områder

Opprett et rektangulært område:
1. Klikk Rektangulært område.
2. Klikk og dra et område på tegnebrettet. Området vises skyggelagt med blå farge.
3. På panelet Områdeegenskaper, angir duNavn ogBeskrivelse for området.
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4. Deretter må du legge til Dør(er) til området.
Les mer om hvordan du legger til dører i områdeplanen.

5. Klikk Lagre.

Det lagrede området blir også lagt til i hovedpanelet i visningenOmråde.

Opprett et mangekantet område
1. Klikk Mangekantet område.
2. Klikk ogmarker de ulike kantlinjene for det mangekantede området på tegnebrettet. Området vises

skyggelagt med blå farge.
3. På panelet Områdeegenskaper, angir duNavn ogBeskrivelse for området.
4. Legg til Dør(er) til området.

Les mer om hvordan du legger til dører i områdeplanen.
5. Klikk Lagre.

Det lagrede området blir også lagt til i hovedpanelet i visningenOmråde.

Endre størrelsen på områder:
1. Klikk Flytt/velg.

2. Klikk og dra i et hjørne av området for å endre størrelsen.
3. Klikk Lagre.

Legg til punkter/hjørner i områder:
1. Klikk Flytt/velg.

2. CTRL + klikk en ønsket plassering på kanten av et område. Det vises et nytt punkt der du klikket.
3. Du kan endre områdefiguren ved å legge til slike punkter og endre størrelsen på området. Alle punkt kan

fjernes ved hjelp av Delete-tasten på tastaturet.

Slett punkter/hjørner fra områder
1. Klikk Flytt/velg.

2. Velg punktet/hjørnet som skal slettes.
3. Klikk Slett på panelet Områdeegenskaper.

Punktet/hjørnet blir slettet fra området.

Slett områder fra en områdeplan
1. Klikk Flytt/velg.

2. VelgOmråde på områdeplanen.
3. Klikk Slett på panelet Områdeegenskaper.

Området blir slettet fra områdeplanen og fra visningspanelet Områder.

Dører

Legg til dører i områder
Du kan bare legge til eksisterende dører i områder. Dette gjør du ved å bruke visningenOmrådeplan eller
flervisningenOmrådeplan.
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Legg til dører ved hjelp av visningen
Områdeplan

Legg til dører ved hjelp av flervisningen
Områdeplan

1. Klikk Plasser eksisterende dør

og dra over en områdekantlinje der
døren skal plasseres. Vinduet
Tilgjengelige dører vises.

2. Velg en eksisterende dør i listen som
vises. Klikk OK.

3. I panelet Døregenskaper på visningen
Områdeplan velger du riktig område fra
rullegardinlisten ved siden av for hver
Inngangsleser.

4. Klikk Lagre.

1. Fra Aliros hovedverktøylinje øverst
går du til Oppsett > flervisningen
Områdeplan.

2. Klikk og dra en eksisterende dør fra
hovedpanelet i visningen Dør til en
områdekantlinje i områdeplanen.

3. I panelet Døregenskaper på
visningenOmrådeplan velger du riktig
område fra rullegardinlisten ved siden
av for hver Inngangsleser.

4. Klikk Lagre.

Obs!
l Det er ikkemulig å redigereDørnavn ogBeskrivelse i visningenOmrådeplan.
l En dør kan brukes påmaksimalt to områder:

o En dør kan være i ett Område og i Usikret eksternt område
eller

o en dør kan være i to Områder.
l Et lagret område kan bare brukes på énOmrådeplan.

Slett dører fra en områdeplan:
1. Klikk Flytt/velg.

2. Velg en Dør på områdeplanen.
3. Klikk Slett på panelet Områdeegenskaper.
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3.1.7 Roller
Roller er et sett med tillatelser som gir eller nekter brukere adgang til deler av Aliro-systemet. Roller kan tilordnes til
ulike brukere av sikkerhetssystemet som har forskjellige rettigheter og ansvarsområder.

Systemtillatelser Detaljer Systemadministrator Område-
administrator

Område-
operatør

Standard
kortinnehaver

Pålogging på
webklient Pålogging via vertswebside ü ü ü

Visning og bruk

Oversikt-funksjon ü ü ü

Brukere-funksjon ü ü ü

Hendelseslogg-funksjon ü ü ü

Varslinger-funksjon ü ü ü

Systeminnstillinger-funksjon ü ü û

Områder-funksjon ü ü û

Maskinvaremaler-funksjon ü û û

Adgangsgrupper-funksjon ü ü û

Områdeplaner-funksjon ü ü û

Sikkerhetskopier/Gjenopprett -funksjon ü ü û

Maskinvare-funksjon ü û û

Dører-funksjon ü ü û

Kortmaler-funksjon ü ü û

Roller-funksjon ü ü û

Områdeplan-funksjon ü ü û

Tillatelser

Områdeoperatører
Mulighet til å opprette nye eller redigere
eller slette eksisterende brukeremed
rollen Områdeoperatør tilordnet

ü ü ü

Områdeadministratorer
Mulighet til å opprette nye eller redigere
eller slette eksisterende brukeremed
rollen Områdeadministrator tilordnet

ü ü û

Systemadministratorer
Mulighet til å opprette nye eller redigere
eller slette eksisterende brukeremed
rollen Systemadministrator tilordnet

ü û û

Standard kortinnehavere
Mulighet til å opprette nye eller redigere
eller slette eksisterende brukeremed
rollen Standard kortinnehaver tilordnet

ü ü ü
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3.1.7.1 Tilordne en rolle til en bruker
1. Fra Oversikt1, velger du Brukere2. VisningenBrukere vises.
2. Klikk Opprett3 for en ny bruker, eller velg en eksisterende bruker fra Hovedlisten4 på venstre side.
3. Oppgi Fornavn ogEtternavn.
4. Velg en rolle du vil tilordne til denne brukeren, i rullegardinlistenRolle. For andre roller ennKortinnehavermå

du konfigurere ekstra felt forBrukernavn, Passord ogDomenebrukernavn.
5. Klikk Lagre5.

Den valgte rollen tilordnes til brukeren.

3.1.8 Maskinvare
Maskinvare forAccess Point (AP) er basisenheten i Aliros adgangskontrollsystem. Før du oppretter dører eller
utfører andre adgangskontrolloperasjoner, må du konfigurere AP-et i systemet. Hvis du vil lesemer om hvordan du
gjør dette, se delenKonfigureremaskinvare.

Relaterte emner
l Konfigureremaskinvare
l Endremaskinvarekonfigurasjon

3.1.8.1 Konfigurere maskinvare
1. Klikk Oversikt6, og så Maskinvare7. VisningenMaskinvare vises.

Beskrivelse av panel og verktøylinje

Paneler og knapper Beskrivelse

Hovedliste Venstre panel i denne visningen, som viser en Hovedliste for navn påmaskinvare og
dører.

Hovedpanel Viser ulike felt for konfigurasjon av maskinvare i et Hovedpanel.

Slett Sletter et merket element.

Lagre Lagrer den gjeldende maskinvarekonfigurasjonen.

Annuller Annullerer endringene siden forrige lagring.

Registrer Registrerer all tilgjengelig maskinvare i nettverket.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
3Klikk for visning i Aliro
4Klikk for visning i Aliro
5Klikk for visning i Aliro
6Klikk for visning i Aliro
7Klikk for visning i Aliro
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Paneler og knapper Beskrivelse

Last opp
fastvare

Laster opp en fastvareavbildning fra den lokalemaskinen til den valgte maskinvaren.

Opprett dører Viser dørvisningen for å opprette dørkonfigurasjoner.

Endre Veiviser for å endre konfigurasjonen til valgt maskinvare.

Registrere maskinvare
Obs!Hvis du har installert brannmur på datamaskinen, må du åpne UDP-trafikken for port 51526 (innkommende) og
port 20000 (utgående).
Etter at registreringen er fullført, kan du tilbakestille denne endringen.

1. Klikk Registrer1, som du finner på verktøylinjen øverst.

De registrerte maskinvareenhetene vises i hovedlisten av denne visningen. Visningsfargen for hver enhet
avhenger av enhetens status.

Visningsfarge for
maskinvare

Status Beskrivelse

Blå (kursiv) Registrert Maskinvare er tilgjengelig, men en vertsadresse er ikke angitt i Aliro-verten for
å koble den til dennemaskinvaren.

Rød Frakoblet Registrert maskinvare er tilkoblet, men kommuniserer ikkemed Aliro-verten.

Svart Tilkoblet Registrert maskinvare er tilkoblet og kommuniserer med Aliro-verten.

Grå Ukjent Maskinvare er frakoblet, men statusen er midlertidig ukjent fordi systemet
forsøker å hente konfigurasjon av maskinvare for AP.

Konfigurere en registrert maskinvare til statusen Tilkoblet
1. Klikk på en registrertmaskinvare i hovedlisten, merket med blått. FelteneNettverksparameter og

Vertsparameter for dennemaskinvaren vises i panelet ved siden av.

Flervalgsinstruksjoner:
- Trykk Skift + klikk for å velge flereAP-er.
- Konfigurer feltene som vises. Se tabellen nedenfor.
- Klikk Oppdater valgte Access Points.
- Velg enkeltståendeAP-er, og endre om nødvendig standardinnstillingene for Innganger/Utganger/
Lesergrensesnitt før du oppretter en dør.

2. Konfigurer som beskrevet nedenfor.

Beskrivelser av felt

1Klikk for visning i Aliro
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Felt Beskrivelse

Navn Endre navnet påmaskinvareenheten (hvis nødvendig).

Serienummer Dette er enhetens unike serienummer, som brukes til kommunikasjonmellom Aliros
vertsserver ogmaskinvareenheten. Dette feltet fylles ut automatisk ved registrering.

Fastvareversjon Maskinvareenhetens fastvareversjon. Dette feltet fylles ut automatisk ved
registrering.

Maskinvareversjon Maskinvareenhetens maskinvareversjon. Dette feltet fylles ut automatisk ved
registrering.

MAC-adresse Maskinvareenhetens MAC-adresse. Dette feltet fylles ut automatisk ved
registrering.

Vertsadresse Oppgi Aliro-vertens IP-adresse for å koble Access Point til Aliro.
Obs! Hvis dette feltet ikke konfigureres på riktig måte, endres ikke statusen for
Access Point til Tilkoblet.

Avmerkingsboksen Bruk
DHCP til å hente
adresser

Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, må du fylle ut feltene nedenfor.
Hvis det er merket av for dette alternativet, brukes DHCP-serveren til å fylle ut
feltene nedenfor automatisk.

IP-adresse IP-adressen til maskinvareenheten.

Nettverksgateway Dette er din adresse til nettverksgateway, og er obligatorisk, selv om den ikke er
nødvendig for nettverkstilkoblingen.

Nettverksmaske Nettverksmaske som brukes til å få tilgang til maskinvareenhetens eksterne
nettverk.

Foretrukket DNS-server IP-adressen til den første DNS-serveren.

Alternativ DNS-server IP-adressen til den andre DNS-serveren.

3. Klikk Lagre1 etter at du har konfigurert feltene på denne siden.

Maskinvareenheten blir svart i hovedlisten, noe som angir at den har statusen Tilkoblet. Flere
konfigureringsalternativer blir tilgjengelig etter at maskinvareenheten er tilkoblet.

Konfigurere en tilkoblet maskinvareenhet
Du kan konfigurere delene på følgende undermenyer for maskinvareenheten:

Identifikasjon
1. Klikk Identifikasjon2 på undermenyen. Beskrivelsene av felt for denne delen vises i tabellen nedenfor.

Beskrivelser av felt

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro

48

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17.9.2015



3 Funksjoner

Felt Beskrivelse

Navn Som standard vises nummeret for eller navnet påmaskinvareenheten.

Serienummer Enhetens serienummer. Felt som fylles ut automatisk. Kan ikke redigeres av bruker.

MAC-adresse Enhetens MAC-adresse. Felt som fylles ut automatisk. Kan ikke redigeres av bruker.

Status Enhetens status. Felt som fylles ut automatisk. Kan ikke redigeres av bruker.

Modell Enhetens modell. Felt som fylles ut automatisk. Kan ikke redigeres av bruker.

Maskinvareversjon Enhetens maskinvareversjon. Felt som fylles ut automatisk. Kan ikke redigeres av
bruker.

Fastvareversjon Enhetens fastvareversjon. Felt som fylles ut automatisk. Kan ikke redigeres av bruker.
Denne feltverdien endres ved nedlasting av en ny fastvareversjon.

Malegenskaper
Ved hjelp av denne konfigurasjonen kan du velge og bruke en forhåndskonfigurertmaskinvaremal for denne
maskinvareenheten.

1. Klikk Velg og bruk maskinvaremal.... Klikk Lagre 1.

Nedlasting av fastvare
Ved hjelp av denne konfigurasjonen kan du laste ned fastvareavbildninger for lesere ogmaskinvareenheter. Hvis du
vil gjøre dette, må du først angi en fastvareavbildningsfil sommå kopieres fra en lokal klient til Aliros webserver.
Deretter må du finne denne fastvareavbildningen fra Aliro, og laste den ned til maskinvareenheten. Den enkle
fremgangsmåten for å gjøre dette, er forklart nedenfor.

1. Klikk Nedlasting av programvare på undermenyen. Beskrivelsene av felt for denne delen vises i tabellen
nedenfor.

2. Klikk Last opp fastvare2 på den øverste verktøylinjen på denne siden. Velg fastvareavbildningsfilen som skal
lastes ned til webserveren.

3. Deretter klikker du rullegardinlisten i denne delen, og velger den samme fastvareavbildningsfilen fra listen
som vises.

4. Klikk Last ned.... Det vises en dialogboks med nedlastingsfremdriften til den er fullført.

Beskrivelser av felt

Felt Beskrivelse

Nedlastingsfil Velg blant fastvareversjonene som vises.

Nedlastingsknapp Laster ned den valgte fastvareversjonen fra webserveren til den valgte
maskinvareenheten.

Navn Navnet på fastvareavbildningsfilen.

Type Adgangsavbildning – Avbildningen gjelder for en Access Point-enhet. Fullstendig
avbildning inkluderer operativsystem og program.
Leseravbildning – Valgt fastvareavbildning gjelder for en leserenhet.
Avbildning for leserdatabase

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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Felt Beskrivelse

Fullstendig avbildning

Versjon Fastvareavbildningens versjonsnummer.

Last ned fastvare
til alle lesere

Velg dette feltet for å laste ned valgt fastvare til alle lesere koblet til denne
maskinvareenheten. Dette alternativet vises bare når en leserfastvareavbildning har blitt
valgt.

Last ned fastvare
til enkeltlesere

Velg dette feltet for å laste ned valgt fastvare til enkeltstående lesere. Dette alternativet
vises bare når en leserfastvareavbildning er valgt.

Detaljer
1. Klikk Detaljer1på undermenyen. Beskrivelsene av felt for denne delen vises i tabellen nedenfor.

Beskrivelser av felt

Felt Beskrivelse

Systemspråk Angir systemspråket for maskinvareenheten for
systemmeldinger, det vil si meldinger som ikke gjelder
brukere eller kort.

Tidssone Angir maskinvareenhetens tidssone.

Bruk sommertid Merk av for dette alternativet for å konfigurere denne
maskinvareenheten til å bruke sommertid.

Forseglingsmodus Alternativer og beskrivelser

Automatisk tilbakestilling Automatisk tilbakestilling angir at
maskinvareenheten stilles automatisk tilbake til de
opprinnelige innstillingene etter at enheten har gått til
manipuleringsmodus.

Deaktivert Deaktivert angir at maskinvareenheten stilles
manuelt tilbake etter at enheten har gått til
manipuleringsmodus

Kommunikasjonsinnstillinger
1. Klikk Kommunikasjonsinnstillinger2 på undermenyen. Beskrivelsene av felt for denne delen vises i

tabellen nedenfor.
Beskrivelser av felt

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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Felt Beskrivelse

Bruk DHCP til å
hente adresser

Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, må du fylle ut feltene nedenfor.
Hvis det er merket av for dette alternativet, brukes DHCP-serveren til å fylle ut feltene
nedenfor automatisk.

IP-adresse IP-adressenummer til maskinvareenheten.

Nettverksgateway Adresse for nettverksgateway ...

Nettverksmaske Nettverksmaske som brukes til å få tilgang til maskinvareenhetens eksterne nettverk

Foretrukket DNS-
server

IP-adressen til den første DNS-serveren.

Alternativ DNS-
server

IP-adressen til den andre DNS-serveren.

Kommunikasjon
aktivert

Merk av for Kommunikasjon aktivert mellom Access Point og Aliro-verten. Hendelser fra
Access Points formidles til verten.

Er hub for flere
Access Points

Et skrivebeskyttet felt som beskriver om det valgte Access Point har RS485-
kommunikasjonmed hub for flere Access Points med andre Access Points.
Hvis det er merket av for dette alternativet, anses dette Access Point som det primære
Access Point for verten som kommuniserer med de andre Access Points.

Kan registreres Hvis det er merket av for dette alternativet, vises maskinvareenheten i hovedlisten til
venstre i visningenMaskinvare hvis du klikker Registrer.

MAC-adresse Maskinvareenhetens MAC-adresse. Dette feltet fylles ut automatisk ved registrering.

Vertsadresse Oppgi Aliro-vertens IP-adresse for å koblemaskinvaren til Aliro.

Brukernavn for
webserver

Brukernavn for pålogging for Access Point webgrensesnitt.

Passord for
webserver

Passord for pålogging for Access Point webgrensesnitt.

Lesergrensesnitt 1 og 2
1. Klikk Lesergrensesnitt 11 eller Lesergrensesnitt 22 på undermenyen. Beskrivelsene av felt for begge

disse delene vises i tabellen nedenfor.

Beskrivelser av felt

Felt og
alternativer

Alternativer Beskrivelse

Rullegardinlisten
Lesertype

Wiegand AngirWiegand-protokoll for dette lesergrensesnittet.

OSDP Angir OSDP-protokoll for dette lesergrensesnittet.

Clock/Data Angir Clock-Data-protokoll for dette lesergrensesnittet.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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Felt og
alternativer

Alternativer Beskrivelse

Navn Lesernavn som definert i maskinvareenheten. Det anbefales at navnet
ikke endres.

Kortformat Liste over tilgjengelige kortformater som støttes av Access Points.

Adgangsmodus Adgang Leseren utfører adgangsfunksjoner i dennemodusen, for eksempel
Åpne dør, Lås dør osv. Hendelser som utløses av leseren i denne
modusen, vises i hendelsesloggen.

Kortregistrering Leseren utfører bare kortregistreringsfunksjoner i dennemodusen.
Hendelser som utløses av leseren i dennemodusen, vises ikke i
hendelsesloggen.

Samlingssted Leseren vil bli brukt som et samlingssted sammenmed funksjonen for
oppropsrapportering. Leseren utfører bare
samlingsstedspunktfunksjoner i dennemodusen, og
passeringsblokkering er ikke tilgjengelig.

Forseglingsmodus Deaktivert Angir at maskinvareenheten stilles automatisk tilbake til de opprinnelige
innstillingene etter at enheten har gått til manipuleringsmodus.

Automatisk
tilbakestilling

Angir at maskinvareenheten stilles manuelt tilbake etter at enheten har
gått til manipuleringsmodus.

Maskinvare-ID Denne ID-en er spesifikk for hver maskinvareenhet. Dette er et felt som
fylles ut automatisk og kan ikke endres.

Serienummer Maskinvareenhetens serienummer. Dette er et felt som fylles ut
automatisk og kan ikke endres.

Modell Maskinvareenhetens modell.

Fastvareversjon Refererer til fastvareversjonen som for øyeblikket lastes ned til denne
leseren.

Innganger
1. Klikk Innganger1 på undermenyen.

Beskrivelsene av felt for denne delen vises i tabellen nedenfor.
Beskrivelser av felt

Felt og alternativer Beskrivelse

Navn Navnet på inngangen, som ideelt sett bør gjenspeile inngangens
plassering og funksjon i systemet.

Invertert Inngangssignalets logikk er omvendt.

1Klikk for visning i Aliro
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Felt og alternativer Beskrivelse

Aktivert Inngangen er aktivert.

Funksjonalitet Alternativer og beskrivelser

Ikke i bruk Ingen funksjonalitet er konfigurert

Dørkontakt Definerer dette inngangspunktet som en dørkontaktsensor som
overvåker dørens åpne eller lukkede status.

Lås kontakt Definerer dette inngangspunktet som en låskontaktsensor som
kontrollerer at låshandlingen utføres.

Utgangsknapp Definerer denne inngangen som en utgangsknapp.

Tilbakemelding om
alarmstatus

Konfigurerer denne inngangen til et signal for Tilbakemelding om
alarmstatus fra et inntrengningspanel som definerer at et område
er armert eller desarmert.

Vinkelbryter Definerer denne inngangen som en utgangsknappmed
adgangsrettighet Vinkelbryter.

Opplåsing med høy
prioritet

Hvis denne inngangen er definert som en utgangsknappmed en
automatisk døråpner, og i tillegg har en egen opplåsingstid, vil
opplåsing av høy prioritet konfigurere inngangen som en
nødopplåsings- eller nødlåsingsinngang uten hensyn til
adgangsplaner, lesermoduser osv.

Forseglingsregistrering Konfigurerer denne inngangen til å registrere manipulering for
maskinvareenheten.

Armeringsknapp Definerer denne inngangen som en armeringsknapp som
armerer et område.

Strømbrudd Konfigurerer denne inngangen til å angi strømbrudd.
Hendelseslogger genereres når en slik hendelse utløses.

Aktiver varslinger Hvis det er merket av for alternativet Aktiver varslinger, utløser
inngangen en hendelse når statusen endres.

Utganger
1. Klikk Utganger1 på undermenyen. Beskrivelsene av felt for denne delen vises i tabellen nedenfor.

Beskrivelser av felt

Felt Alternativer og beskrivelse

Navn Navnet på utgangen, som ideelt sett bør gjenspeile utgangens plassering og funksjon i
systemet.

Funksjonalitet Alternativer og beskrivelser for rullegardinliste

1Klikk for visning i Aliro
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Felt Alternativer og beskrivelse

Alarmforbikobling Konfigurerer utgangspunktet som skal kobles forbi et armert
område.

Dørlås Konfigurerer dette utgangspunktet til å låse / låse opp en dør.

Døråpner Konfigurerer dette utgangspunktet til å åpne en dør.

Hendelsesvarsling Konfigurerer at dette utgangspunktet utløses av den valgte
hendelsesvarslingstypen.

Armer/desarmer
inntrengningsområde

Konfigurerer dette utgangspunktet til å varsle om
armering/desarmering til inntrengningspanelet som
tilbakestiller statusen ved hjelp av funksjonen Tilbakemelding
om alarmstatus.1.

Forvarsel om
armering av
inntrengningsområde

Dette er en forhåndsalarmeringsutgang, som er koblet til en
enhet som varsler før et inntrengningsområde armeres.

Motorlås Definerer dette punktet som en kombinert utgangs-
/inngangsenhet, som varsler når låsing er utført. Punktet
konfigureres som et utgangspunkt for motorlås, og som et
inngangspunkt for låskontakt.

Ikke i bruk Utgangen er ikke definert for noen funksjoner.

Wiegand – summer Utgangen er definert forWiegand-lesersummer.

Wiegand – grønn Utgangen er definert for lampekontrollenWiegand – grønn.

Wiegand – rød Utgangen er definert for lampekontrollenWiegand – rød.

Wiegand – gul Utgangen er definert for lampekontrollenWiegand – gul.

Hendelsesvarsling Alternativer og beskrivelse for rullegardinliste

Udefinert hendelsestype Ingen hendelse angis av denne utgangen.

Kort utløpt Varsler om at brukeres kort utløpte.

Ingen adgangsrettigheter
for dør

Varsler om at brukeren ikke har adgangsrettigheter for
døren.

Ukjent kort Varsler om et ukjent kort.

Brudd på tidsplan Varsler om et brudd på en tidsplan.

Brudd på
passeringsblokkering

Varsler om brudd på passeringsblokkering.

1Dette er en inngangspunktfunksjon for maskinvareenheten som angir at inngangen som varsles fra et
inntrengningspanel, definerer om et område er armert eller desarmert.
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Felt Alternativer og beskrivelse

Venter på aktivering Varsler om aktivering som venter.

Inaktivt kort Varsler om at kortet er inaktivt.

Gyldig adgang – tvang Varsler om at brukeren er under tvang.

Gyldig adgang med kort Varsler om gyldig adgangmed kort.

Gyldig adgang med kort
og PIN-kode

Varsler om gyldig adgangmed kort og PIN-kode.

Gyldig adgang med REX Varsler om gyldig adgangmed utgangsknapp.

Dør tvangsåpnet Varsler om at en dør er tvangsåpnet.

Dør holdt åpen Varsler om at en dør er holdt åpen.

Dør aldri åpnet Varsler om at en dør aldri ble åpnet.

Sikring av dør opphevet
med manuell kommando

Varsler om at sikringen av en dør ble opphevet med en
manuell kommando.

Kan ikke låse motorlås Varsler om at motorlåsen ikke ble låst.

Kan ikke låse opp
motorlås

Varsler om at motorlåsen ikke ble låst opp.

Dør låst opp, PC for
utgangsforespørsel

Varsler om at utgangsforespørsel ble sendt fra PC-en.

Dør tilbakestilt av operatør Varsler om at døren ble tilbakestilt av en operatør.

Armering startet av
adgangsplan

Varsler om at armering ble startet av en konfigurert
adgangsplan.

Armering bekreftet Varsler om at armering ble bekreftet.

Armering mislyktes Varsler om at armeringmislyktes.

Armering startet fra
inntrengningspanel

Varsler om at armering ble startet fra
inntrengningspanel.

Desarmering startet fra
inntrengningspanel

Varsler om at desarmering ble startet.

Desarmering bekreftet Varsler om at desarmering ble bekreftet.

Desarmering mislyktes Varsler om at desarmeringmislyktes.

Armering avbrutt Varsler om at armering ble avbrutt.

Forvarsel om armering Varsler, i form av en advarsel, om at et område skal
armeres.

Forsegling av AP-deksel Varsler ommanipulering av AP-deksel.
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Felt Alternativer og beskrivelse

Veggforsegling av AP Varsler ommanipulering av AP på vegg.

Forsegling av AP Varsler ommanipulering av AP.

Leserforsegling Varsler ommanipulering av leseren.

Maskinvare-ID Denne ID-en er spesifikk for hver maskinvareenhet. Dette er et felt som fylles ut
automatisk, og det kan ikke endres av en Aliro-bruker.

Vedlikehold
1. Klikk Vedlikehold1 på undermenyen. Beskrivelsene av kommandoer for denne delen vises i tabellen

nedenfor.

Kommando Beskrivelse

Initialisering Slik initialiserer dumaskinvareenheten

Avbryt initialisering Stopper initialisering

Forespørsel om beskrivelse AP-et må gi en beskrivelse av seg selv

Aktiver summer Aktiverer maskinvaresummer i 10 sekunder

Deaktiver summer Deaktiverer maskinvaresummer

Opprette en dør fra visningen Maskinvare
Denne operasjonen oppretter en ny dør, og kobler den til det valgte Access Point. Obs! Du kan opprette flere dører
samtidig for ulike AP-er ved hjelp av flervalgsalternativet. Hvis du vil gjøre dette, trykker duSkift + klikk på de
utvalgteAP-ene i hovedlisten.

1. Klikk Opprett Dører2.
2. I dialogboksen som vises, angir du navn på dør. Hvis du har konfigurert dørmaler, kan du velge en dørmal.

Den opprettede døren vises ved siden av dette Access Point i hovedlisten.
Når de obligatoriske konfigurasjonene er utført, klikker du Lagre3.

3.1.8.2 Endre maskinvarekonfigurasjon
Denne veiviseren lar deg gjøre følgende endringer på valgt maskinvare:

l Erstatt maskinvare – lar deg erstatte eksisterendemaskinvare.
l Opphev kobling til dør – lar deg koble dennemaskinvaren fra døren uten åmiste konfigurerte

brukeradgangsrettigheter til døren. Du kan senere koble dennemaskinvaren til en annen dør.
l Endre dørkonfigurasjon – lar deg legge til / endre / fjerne dørfunksjonalitet. Du kan for eksempel legge til

nye utgangsknapper eller dørkontakter.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
3Klikk for visning i Aliro
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3.1.9 Om lysrammeeffekter
Denne funksjonen legger til rette for et tilpasset fargeutvalg for lysrammen. Fargeutvalget kan brukes i alle typer
maler for leserbelysning.

Relaterte emner
l Opprette lysrammeeffekter
l Ommaler for leserbelysning
l Opprette maler for leserbelysning

3.1.10 Opprette lysrammeeffekter
Denne funksjonen legger til rette for et tilpasset fargeutvalg for lysrammen som brukes i bestemtemaler for
leserbelysning.

1. Klikk Oversikt1, og deretter Lysrammeeffekter2. Visningen Lysrammeeffekter vises.
2. Klikk Opprett. Det vises en ny side for Lysramme.
3. Oppgi et navn og en beskrivelse for denne lysrammeeffekten.
4. Velg Farge 1 og Farge 2.
5. VelgPå-periode angitt i sekunder. Verdien i På-periode fastslår hvor mange sekunder hver farge skal vises i

lysrammen.
6. VelgAv-periode angitt i sekunder. Verdien i Av-periode fastslår hvor mange sekunder lysrammen

alternativt er slått av etter at hver farge har blitt vist, før den starter på nytt og lysrammen går tilbake til farge 1
igjen. Sett til 0 for å hoppe over valget med å slå lysrammen av i det hele tatt.

7. Klikk Lagre3.

1Klikk for å vise i Aliro
2Klikk for å vise i Aliro
3Klikk for å vise i Aliro
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3.2 Overvåking
Ved hjelp av overvåkings-funksjonene i Aliro kan du observere og overvåke systemet ved åmotta detaljert
informasjon om både bruker- og systemhendelser. Du kan også konfigurere bestemte systemrelaterte innstillinger.
Hvis du vil hamer informasjon, klikker du en funksjon nedenfor.

OVERVÅKING – funksjoner

Hendelseslogg

Sikkerhetskopiering / Gjenoppretting

Systeminnstillinger

Overvåkog kontroller

Opprop

3.2.1 Hendelseslogger
En viktig del av Aliro er å ha en oversikt over hva som skjer i systemet. Dette finner du i Hendelseslogger. Aliro
bruker hendelsesovervåking i sanntid og/eller søk etter hendelser i en logg. Innstillingene for beggemetoder kan
utføres enkelt ved å velge Live ellerRapport.

Gå til Hendelseslogg-funksjonen:

1. Klikk Oversikt1, og så Hendelseslogg2. Et Hendelseslogg-vindu viser hendelseslogglister i
standardfelt.

2. Hvis du vil legge til eller fjerne felt i hendelsesloggen, høyreklikker du feltlinjen og velger blant feltene som
beskrives i tabellen nedenfor.

Felt for Live-
hendelseslogg Beskrivelse

Kategori Hendelsestypekategorien sommeldingen for live-hendelsesloggen hører til.

Oppstod Datoen og klokkeslettet da hendelsen oppstod.

Melding En kort beskrivelse av hendelsen som oppstod.

Bruker Viser brukeren som forårsaket hendelsen.

Kilde Viser klientplasseringen for stedet der hendelsen ble generert.

Registrert

Viser datoen og klokkeslettet for den rapporterte hendelsen, når den registreres i
serverdatabasen. Som oftest er denne verdien den samme som iOppstod-feltet. Hvis
verdien ikke samsvarer, kan det være et signal om at serveren opplevde en forsinkelse i
mottaket av informasjon om en registrert hendelse, eller at AP-et har en annen tidssone enn
serveren.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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Funksjoner og kontroller som er relatert til live-hendelsesloggen, som er tilgjengelige påmenylinjen i dette vinduet,
beskrives nedenfor.

Knappefunksjonsdetaljer

Knapp Beskrivelse

Filtrer Viser et panel til venstre, der du kan velgeVisningsmodus for hendelsesloggen. Filtrerer
også hendelser etterHendelsestekst ellerHendelsestype.

Stopp

midlertidig
Gjenoppta

Klikk Stopp midlertidig for midlertidig å fryse visningen av nye hendelser i vinduet Live-
hendelseslogg. Knappeteksten endres tilGjenoppta når du klikker den.
Klikk Gjenoppta for å fortsette å vise alle live-hendelseslogger som har blitt generert siden du
stoppet midlertidig.
Vær oppmerksom på at denne knappen er deaktivert for visningsmodusenRapport.

Fjern
Fjerner alle hendelsesloggmeldinger i vinduet Live-hendelseslogg. Meldinger blir imidlertid
lagret i databasen.
Vær oppmerksom på at denne knappen er deaktivert for visningsmodusenRapport.

Eksporter

CSV-fil
Genererer en .CSV-filmed de viste hendelsene.

Eksporter

PDF-fil
Genererer en .PDF-fil med de viste hendelsene.

3.2.1.1 Live-hendelseslogger
Live-hendelseslogger viser en sanntidsliste med hendelser på skjermen. Denne listen kan tilpasses basert på
ulike filtervilkår. Du kan også eksportere CSV- eller PDF-rapporter av de viste live-hendelsesloggene.

3.2.1.2 Konfigurere Live-hendelseslogger
1. Klikk Oversikt1, og så Hendelseslogg2. Visningen Live-hendelseslogg vises. Hendelseslogglister

vises med standardfelt.
2. Hvis du vil legge til eller fjerne felt i live-hendelsesloggen, høyreklikker du feltlinjen og velger blant feltene

som beskrives nedenfor.

Filtrere hendelseslogg
A. Filtrere etter hendelsestekst

1. Klikk Filtrer for å vise et panel til venstre.
2. Fem filtre for hendelsestekst vises nå: AP, Bruker, Dør, Område ogGenerelt. Alle disse, bortsett

fra Generelt-filtret, har en valgknapp som kan klikkes, og dermed kan du velge et relevant element fra
listen. I tillegg til valgknappene, kan du også angi fritekst for å filtrere hendelsene. Flere elementer i
samme boks må atskilles av et semikolon.

3. AP-filtret vil alltid vise alle hendelser som samsvarer med noen av søkeelementene, uten at filteret
påvirkes av de andre fire filterne.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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4. Bruker-, Dør- ogOmråde-filterne viser også alle samsvarende hendelser for alle søkeelementer, hvis
ikke det er merket av forBruker ved dør/områdeHvis dumerker av for Bruker ved dør/område,
vises bare hendelsene som samsvarer kombinasjonen av Bruker ogDør,ellerBruker ogOmråde.

5. Generelt-filtret kan brukes til å vise hendelser som samsvarer med den fullstendige kombinasjonen av
sine valgte vilkår, ved å brukeAND-knappen, eller ved å vise hendelser som samsvarer med noen av
filtrets valgte vilkår ved hjelp av OR-knappen.

B. Filtrere etter hendelsestype
1. Klikk Filtrer for å vise et panel til venstre.
2. Under Filter for hendelsestekst utvider duHendelser-menyen.
3. Alle kategorier underHendelser er som standard valgt. Hvis du vil redigere dette filteret, merker du av

for eller fjerner merket for noen av kategoriene som vises. Vinduet Live-hendelseslogg ved siden av
viser filtrerte resultater.
Utheve hendelseslogger med farge
Du kan bruke bestemte farger for hendelsestyper. Når en
slik praksis tas i bruk, vises disse hendelsenemed ulike
farger i hendelsesloggen, og dermed blir det enklere å
kategorisere dem.

1. Klikk og utvid en bestemt hendelse, for eksempel
System.

2. Merk av for en bestemt hendelsestype for å velge
den for visning i hendelsesloggen.

3. Klikk sirkelen ved siden av avmerkingsboksen.
4. Velg en farge fra rullegardinlisten som vises, slik

at den fargen gjelder for en bestemt
hendelsestype. Se skjermbildet til venstre.

Viktig merknad om hendelsen Gyldig adgang –
tvang
Tvang er et skjult signal som kortinnehaveren kan sende
under merking av kortet for å varsle operatøren om at
han/hun er under tvang.

Forutsetninger for konfigurering av Tvang:
l I funksjonenDør:

Leserenmå være satt til Kort- og PIN-modus.
l I funksjonenHendelseslogg:

Velg hendelsenGyldig adgang – tvang i filteret
for hendelsestype, og velg dessuten en
uthevingsfarge for denne hendelsen.

Brukerhandling for å sende et Tvang-signal
En kortinnehaver kan sende et Tvang-signal til en
operatør ved å angi PIN-koden for tvang til leseren.
Denne unike PIN-koden er kortinnehaverens vanlige PIN-
kode + 1.
Hvis for eksempel den vanlige PIN-koden er 2356, vil
PIN-koden for tvang være 2357.
Obs!Hvis PIN-koden er 9999, vil PIN-koden for tvang
være 9990, og ikke 10000.
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Hvis systemet er konfigurert riktig for Tvang, vil leseren
vise en uthevet Gyldig adgang – tvang-hendelse i
systemet, spesifikt for kortinnehaveren, når brukeren
angir en gyldig PIN-kode for tvang.

Opprette og eksportere live-hendelseslogg
1. Klikk Stopp midlertidig for midlertidig å fryse visningen av nye hendelser i listen Live-hendelseslogg.
2. Kontroller at den viste listen Live-hendelseslogg inneholder alle detaljer for rapporten.
3. Klikk Eksporter CSV-fil for å opprette en rapport som eksporteres og lagres som enCSV-fil.

Eller klikk Eksporter PDF-fil for å opprette en rapport som eksporteres og lagres som en PDF-fil.
4. Hvis du vil fortsette å visemeldinger fra live-hendelseslogger, klikker du Gjenoppta.

3.2.1.3 Hendelsesloggrapporter
Når du har valgt type rapport, kan du søke i hendelsene i en hendelsesloggdatabase.

3.2.1.4 Konfigurere hendelsesloggrapporter
1. Klikk Oversikt1, og så Hendelseslogg2. Som standard vises visningen Live-hendelseslogg.
2. Klikk Filtrer for å vise et panel til venstre.
3. VelgRapport i Visningsmodus-delen.
4. I Fra- og Til-feltene angir du startdato og -klokkeslett, samt sluttdato og -klokkeslett. Dette angir dato-

/klokkeslettintervallet som genererte hendelsesloggmeldinger skal hentes etter.
5. Klikk Kjør.

De hentede hendelsesloggmeldingene vises i vinduet til høyre.

Obs! Det kan vises maksimalt 5000meldinger på skjermen. EnmeldingDet finnes flere
hendelsesloggposter som samsvarer med filterkriteriene. Spesifiser søkekriteriene for å redusere
antallet resultater. vises nederst på rapporten dersom valgt dato- og tidsintervall inneholder mer enn 5000
loggmeldinger. Du kan redusere antallet meldinger i rapporten både ved å avgrense dato- og tidsintervallet
samt ved å bruke filter.

Filtrere hendelsesloggrapporter

1. Fem filtre for hendelsestekst vises nå: AP, Bruker, Dør, Område ogGenerelt. Alle disse, bortsett fra
Generelt-filtret, har en valgknapp som kan klikkes, og dermed kan du velge et relevant element fra listen. I
tillegg til valgknappene, kan du også angi fritekst for å filtrere hendelsene. Flere elementer i samme boks må
atskilles av et semikolon.

2. AP-filtret vil alltid vise alle hendelser som samsvarer med noen av søkeelementene, uten at filteret påvirkes
av de andre fire filterne.

3. Bruker-, Dør- ogOmråde-filterne viser også alle samsvarende hendelser for alle søkeelementer, hvis ikke
det er merket av forBruker ved dør/områdeHvis dumerker av for Bruker ved dør/område, vises bare
hendelsene som samsvarer kombinasjonen av Bruker ogDør,ellerBruker ogOmråde.

4. Generelt-filtret kan brukes til å vise hendelser som samsvarer med den fullstendige kombinasjonen av sine
valgte vilkår, ved å brukeAND-knappen, eller ved å vise hendelser som samsvarer med noen av filtrets
valgte vilkår ved hjelp av OR-knappen.

1. Under Filter for hendelsestekst utvider duHendelser-menyen.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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2. Alle kategorier underHendelser er som standard valgt. Hvis du vil redigere dette filteret, merker du av for
eller fjerner merket for noen av kategoriene som vises. Vinduet medHendelsesloggrapporter ved siden av,
viser filtrerte resultater.

1. Konfigurer Fra- og Til-feltene i panelet til venstre. Klikk Kjør.
2. Klikk Eksporter CSV-fil for å opprette en rapport som eksporteres og lagres som enCSV-fil. Eller klikk

Eksporter PDF-fil for å opprette en rapport av vinduet som vises, som eksporteres og lagres som en PDF-fil.
3. Hvis du vil fortsette å visemeldinger fra live-hendelseslogger, klikker du Gjenoppta.

3.2.2 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Sikkerhetskopierings- og gjenopprettings-funksjonaliteten gir degmulighet til å administrere systemdatabasen.

Sikkerhetskopiere databasen
Sikkerhetskopiering av database kan utføres for å lagre en kopi av systemkonfigurasjon og/eller hendelseslogger.
Det anbefales at planlagte sikkerhetskopieringer av databasen konfigureres slik at de lagres på en
nettverksplassering, hvis det er mulig. Detaljerte instruksjoner for konfigurering finnes i Planlagt
sikkerhetskopiering nedenfor.

1. Klikk Oversikt1, og så Sikkerhetskopiering / Gjenoppretting2. Visningen Sikkerhetskopiering /
Gjenoppretting vises.

Konfigurere en planlagt sikkerhetskopiering
1. Klikk Planlagt sikkerhetskopiering.
2. Merk av forAktiver.
3. Konfigurer feltene som nå vises, som forklart nedenfor.

Felt Alternativer Beskrivelse

Hyppighet

Daglig Planlagt sikkerhetskopiering utføres daglig.

Ukentlig Planlagt sikkerhetskopiering utføres en gang i uken. Nøyaktig ukedag angis i feltet
Dag.

Månedlig Planlagt sikkerhetskopiering utføres en gang i måneden. Nøyaktig dato angis i
feltet Dag.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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Felt Alternativer Beskrivelse

Dag
Søndag til
lørdag /
1-28

Hvis Ukentlig eller Månedlig er valgt, angir du hvilken dag og dato
sikkerhetskopieringen skal utføres.

Klokkeslett - Angi klokkeslettet (tt:mm) da sikkerhetskopieringen skal utføres.

Lagre i -

Viser plasseringen (relatert til server) der sikkerhetskopien av databasen blir lagret.
Merk at denne banenmå være tilgjengelig fra adgangskontrollserveren. Hvis du vil
lagre sikkerhetskopifiler på en nettverksplassering, for eksempel en UNC-bane,
går du frem slik:

1. Opprett enmappe på nettverksdatamaskinen der du vil lagre
sikkerhetskopiene.

2. Del dennemappen og gi tillatelse til å endre innholdet.
3. På Sikkerhet-fanen for mappen klikker du Rediger, deretter Legg til.
4. Klikk Objekttyper ogmerk av for Datamaskiner, deretter Ok.
5. Skriv inn datamaskinnavnet for Aliro-servermaskinen og klikk OK.
6. Merk av for Endre, slik at kontoen har skriverettigheter.

Datamaskinkontoen vises med et $-symbol.
7. Angi UNC-banen til den delte mappen du opprettet i feltet Lagre i, for

eksempel \\remotecomputer\backups

4. Klikk Lagre.

Utføre en manuell sikkerhetskopiering
1. Klikk Manuell sikkerhetskopiering.
2. Velg et alternativ fra rullegardinlisten Inkluder. Flere detaljer nedenfor.

Alternativ Beskrivelse

Alt Alle data i hendelseslogger og systemkonfigurasjon
blir sikkerhetskopiert.

Bare hendelseslogger Alle data i hendelseslogger i databasen blir
sikkerhetskopiert.

Bare systemkonfigurasjon Alle systemkonfigurasjoner blir sikkerhetskopiert.

3. Klikk knappenSikkerhetskopiering nå.

Gjenopprette databasen
Når du gjenoppretter databasen, overskrives den gjeldende systeminformasjonenmed en sikkerhetskopiert
database fra en server. Denne funksjonen kan brukes til å gjenopprette en tidligere sikkerhetskopiert database til
systemet.
Obs!Alle eksisterende data blir slettet hvis du velger å gjenopprette.

1. Klikk Gjenopprett.
2. Velg å gjenopprette databasen fra en lagret sikkerhetskopi eller fra en fil. Se detaljer nedenfor.

Alternativ Beskrivelse

Lagret sikkerhetskopi
Velg en fil som er lagret på serveren. Disse filene er lagret på
plasseringen som er angitt i feltet Lagre i i delenPlanlagt
sikkerhetskopiering.

Fra en fil Bla gjennom for å velge sikkerhetskopifilen du vil gjenopprette.
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3. Klikk Gjenopprett.

Obs! Du blir logget av Aliro-klienten til gjenopprettingen er fullført. Du blir bedt om å logge på klienten etter
gjenopprettingen.

3.2.3 Overvåk og kontroller
Ved hjelp av funksjonenOvervåk og kontroller kan du overvåke dørene i bygningen. Du kan også kontrollere dem
ved å kjøre spesifikkeDør- og inntrengnings-kommandoer.
Bruke Overvåk og kontroller

1. Klikk Oversikt1, og så Overvåk og kontroller2. VisningenOvervåk og kontroller vises.

Beskrivelse av panel og verktøylinje

Knapper og felt Beskrivelse

Navn på dør Viser Navn på døren.

Dørmodus Viser Modus som er konfigurert for døren.

Dørstatus Viser Status for døren.

Leserstatus Viser Leserstatus.

Dørfeil Viser Dørfeil som er rapportert fra dører.

Tilbakemelding om
alarmstatus

Formidler tilbakemeldingen om alarmstatus, Se "Tilbakemelding om
alarmstatus" på side 53

Dørkommandoer

1. Velg en Dør.
2. Klikk Tilbakemelding om alarmstatus for å utføre en valgt dør-

eller inntrengnings-kommando.
Obs! Du kan sende den samme dørkommandoen til flere dører, ved å
velge flere dører samtidig:

1. Velg flere dører ved å holde inne Shift + klikke flere dører i
Dørnavn-kolonnen.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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3.2.4 Systeminnstillinger

Ved hjelp av denne funksjonen kan du vise og redigere ulikeSysteminnstillinger som gjelder for hele
adgangskontrollsystemet.

Generelle innstillinger

Navn på
innstilling Beskrivelse

Systemspråk
DefinererSpråk-feltet for en ny bruker under undermenyenDetaljer i visningenBruker.
Definerer ogsåSystemspråk-feltet for et nylig opprettet Access Point på undermenyenDetaljer
i visningenMaskinvare.

Deaktiver
kort og
personlige
koder

Dette alternativet angir at kortet og den personlige koden for en person blir deaktivert hvis det
oppstår et brudd på en passeringsblokkering. Hvis du vil aktivere brukerens kort og personlige
kode på nytt, går du til visningen Bruker.

Innstillinger for hendelseslogg

Navn på innstilling Beskrivelse

Aktiver tømming hver
natt

Dette alternativet er merket av som standard. Vedmidnatt hvert døgn tømmes de
lagrede hendelsesloggdataene som er eldre enn det angitte antallet dager (som
definert i Antall dager hendelsesloggdata skal beholdes), når det er merket av for
dette alternativet.

Lagre tømte data på
disk

Dette alternativet er merket av som standard. Når nattlig tømming er aktivert, tillater
dette alternativet lagring av slettede data på en disk før de fjernes fra databasen.

Standard arkivbane Dette er banen som den tømte hendelsen lagres til, hvis det alternativet er aktivert
(kan ikke endres).

Antall dager
hendelsesloggdata skal
beholdes

Definerer hvor lenge hendelsesloggene skal beholdes i databasen før de tømmes.
Hvis antallet dager for eksempel er satt til 90, blir hendelsesloggmeldinger oppbevart i
90 dager. Deretter slettes de, men du kan eventuelt lagre dem på en disk.

Antall dager
ubekreftede
hendelsesvarslingsdata
skal beholdes

Definerer hvor lange de ubekreftede varslingene beholdes i systemet før de tømmes.

Obs!Det finnes en intern systemgrense på 11000 ubekreftede hendelser per bruker.
Hvis antallet hendelser overskrider denne grensen, tømmer systemet hendelsene
uavhengig av dato.

Maskinvareinnstillinger
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Navn på innstilling Beskrivelse

Tømming av tid for
enhetsundersøkelse
(min/sek)

Kontrollerer hvor ofte Access Point søker etter hendelser på adgangskontrollserveren. En
høy verdi betyr at Access Point reagerer saktere, men nettverkstrafikken og
serverbelastningen blir redusert. I motsetning vil en lav verdi bety at Access Point
reagerer raskere, men da går det ut over nettverkstrafikken og serverbelastningen. Du bør
bare endre denne verdien på oppfordring fra en Vanderbilt-tekniker.

Innstillinger for tilpasset felt

Navn på innstilling Beskrivelse

Etikett for tilpasset
felt N

Tillater redigering av etikettekst for hvert av de fire tilpassede feltene som vises i vinduet
med brukerdetaljer.

Innstilling for lengde på gruppekode/personlig kode

Navn på
innstilling Beskrivelse

Lengde

Tillater at antallet sifre som skal brukes i gruppekoden og den personlige koden, kan angis. Fire til
åtte sifre kan angis. De faktiske kodene genereres og aktiveres/deaktiveres på
adgangsgruppemenyen. Alle gruppekoder får samme lengde. Vær oppmerksom på at disse
modusene er relatert til

l bare den valgte døren, og de gjelder ikke for hver dør i systemet.

l Redusert kodelengde – Hvis kodelengden reduseres, blir alle gruppekoder generert på nytt,
og personlige koder blir fjernet. De kodenemå genereres manuelt for hver bruker.

Endre
lengde Klikk for å starte veiviseren for endringen av lengden på koder.

Maler for leserbelysning

Navn på innstilling Beskrivelse

Standardmal for system Her vises den gjeldendemalen som brukes i systemet.
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Bruke en mal for leserbelysning

1. Klikk Bruk mal for å starte veiviseren. Vinduet Velg malen for leserbelysning du vil bruke åpnes.

2. Klikk på knappen til høyre for feltet Standardmal for system. Vinduet Velg én mal for leserbelysning
åpnes.

3. Malene er oppført i vinduet under topptekstenNavn. Velg malen og klikk OK
.

4. Vær oppmerksom på følgende:

l Alternativet Bruk og overstyr på alle nivåer tar i bruk den nyemalen for hvert område, dør og leser
uavhengig av de tidligere innstillingene.

l Hvis alternativet Bruk og overstyr på alle nivåer ikke blir valgt, blir bare områdene, dørene og
leserne som bruker den forrige standardmalen for systemet, oppdatert til den nyemalen.

l Du kan alltid bruke standardinnstillingene ved å velgemalen for standard belysning.

5. Klikk Neste og deretter Fullfør. Den nyemalen tas i bruk.

Unntaksplanlegger

Alternativet Planlagte unntak tillater at dager som krever en endring i sikkerhetsmodusen, kan brukes, for eksempel
helligdager eller dager med tidlig lukking. For eksempel en dør som programmeres til å respondere i forhold til en
bestemt modus i løpet av en angitt tidsperiode. En lysramme kan programmeres til å lyse også i henhold til
unntakene, noe som dermed angir unntak etter farge.

Opprette en unntaksdag

1. Gi unntaket et navn som beskriver hvilken type unntaket er.

2. Angi et startklokkeslett og sluttklokkeslett.

3. Velg en farge for unntaket.

4. Klikk for å lagre unntaksdagen.

Det nye navnet er nå oppført i rullegardinlisten Velg unntakstype.

Legge til en unntaksdag i kalenderen
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1. Velg dagen fra Velg unntakstype.

2. Klikk på dagen for å legge til unntaket.

3. Klikk Lagre.

Det planlagte unntaket har nå trådt i kraft i hele systemet.

Fjerne en unntaksdag

1. Klikk på dagen som unntaket skal fjernes for, i kalenderen.

2. Klikk Lagre.

Unntaksdagen fjernes fra kalenderen og systemet.
Endre en unntaksdag

1. Velg den nye unntakstypen i rullegardinlisten.
2. I kalenderen klikker du på dagen du vil at unntaket skal gjelde for. Når du klikker for første gang, fjernes den

forrige unntakstypen.
3. Klikk en gang til på den samme dagen.
4. Klikk Lagre.

Unntaksdagen endres til den nye unntakstypen.

Navn Beskrivelse

Navn Navnet på unntaket.

Typer
Det finnes åtte forskjellige typer, og bare én type per dag kan brukes. Hver av dagtypene har
de samme alternativene: navn, startklokkeslett, sluttklokkeslett og farge. Typene er oppført i
rullegardinlisten nedenfor.

Farge Klikk på pilen for å velge en farge for unntakstypen. Fargen vises for dagen som unntaket er
knyttet til.

Startklokkeslett
Sluttklokkeslett

Startklokkeslettet og sluttklokkeslettet for unntaket. Vær oppmerksom på at unntakene ikke
gjelder for flere dager.

År
Klikk på pilene for å vise inneværende, forrige eller fremtidige år. Unntak kan planlegges fra
den gjeldende datoen og for fremtidige år. Alle dager som er passert, er nedtonet, og ingen
unntak kan legges til for disse dagene.

Måneder Månedene i året vises til venstre.

Dag Velg dagen for unntaket ved å klikke på dagen. Dagen blir uthevet med fargen som er valgt i
Unntakstyper.
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3.2.5 Opprop
Oppropet registrerer tilstedeværelse og sist registrerte kortaktivitet for kortinnehavere i angitte områder.
Hovedformålet med et opprop er å kontrollere at kortinnehaverne befinner seg utenfor et område ved en evakuering.
De oppføringene kan samles i en oppropsrapport. Et samlingssted brukes til å slette kortinnehavere fra
rapporten, og de fjernes fra rapporten når kortet vises ved samlingsstedslesere.

Oppropsrapport
En rapport som viser hvor de aktuelle kortinnehaverne befinner seg på det tidspunktet rapporten ble kjørt.

Opprette oppropsrapporter
1. Velg hvordan oppropsrapporten skal presenteres, vist etter etternavn eller områdenavn.
2. Velg sideretning – liggende eller stående.
3. Klikk Generer. Den opprettede oppsummeringsrapporten bekrefter at rapporten er kompilert.
4. Klikk Last ned for å lagre eller åpne rapporten.

Samlingssteder
Et samlingssted er et definert trygt områdemed en samlingsstedsleser. Her kan kortinnehavere samle seg ved
evakuering. Samlingsstedsleseren registrerer at kortinnehaveren befinner seg på dette stedet når kortet holdes mot
leseren. Når en oppropsrapport opprettes, blir ikke disse kortinnehaverne inkludert i den rapporten.

En leser blir definert som en samlingsstedsleser iMaskinvare > Lesergrensesnitt > Adgangsmodus. De
konfigurerte leserne vises i listenAccess Point ogSamlingsstedslesere.
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3.3 Maler
Disse funksjonene inneholderMalermed forhåndsdefinerte verdier og konfigurasjoner forMaskinvare, Dører og
Kort. Du kan enkelt ta i bruk dissemalene for maskinvare, dører og kort, og senere kan du tilpasse dem etter behov.
Hvis du vil hamer informasjon, klikker du en funksjon nedenfor.

MALER – funksjoner

Kortmaler

Dørmaler

Maskinvaremaler

Maler for leserbelysning

3.3.1 Kortmaler
En kortmal brukes til visuelt å utforme informasjonen som blir trykket på kort, for eksempel brukerens navn, et bilde
av brukeren og firmalogoen.

l Datafelt, for eksempel et brukernavn, legges til i kortmalen, og deretter fylles disse feltenemed dataene for
hver bruker når kortet trykkes.

l Ren tekst og bilder som er vanlig å hamed på slike kort, kan legges til i kortmalen (for eksempel firmanavn og
-logo).

3.3.1.1 Opprette kortmaler
Opprette kortmaler

1. Klikk Oversikt1, og så Kortmaler2. VisningenKortmal vises.
2. Klikk Opprett. Det vises en side for design av ny kortmal.
3. Oppgi et navn for kortmalen.
4. Dra feltene fra verktøyboksen til venstre, og slipp dem på designoverflatenmidt på siden.

VerktøybokskontrolleneStakkpanel ogRutenett kan brukes til å justere feltene. Når du drar et felt til et stakkpanel
eller rutenett, blir området der feltet kan slippes, uthevet med blå farge.
Utvid et emne for å vise emnets instruksjoner.

Feltdetaljer for kontroller

Kontroll Felt Beskrivelse

Tekst
Angi etikettekst for felt
med denne kontrollen

Tekst Angi etiketteksten for dette feltet.

Skriftstørrelse Angi skriftstørrelse for teksten som vises i dette
feltet i kortmalen.

Skriftserie Velg skriftserie for teksten som vises i dette feltet i
kortmalen.

Skrifttykkelse Velg skrifttykkelse for teksten som vises i dette

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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Kontroll Felt Beskrivelse

feltet i kortmalen.

Tekstfarge Velg tekstfarge for teksten som vises i dette feltet i
kortmalen.

Høyde Angi visningshøyden for dette feltet i kortmalen.

Bredde Angi visningsbredden for dette feltet i kortmalen.

Bilde Høyde Angi visningshøyden for dette feltet i kortmalen.

Bredde Angi visningsbredden for dette feltet i kortmalen.

Velg bilde... Velg bilde som skal vises i dette feltet i kortmalen.

Dato Datoformat Standard datoformat er dd/MM/åååå, der
dd er dag i måneden, fra 1 til 31
MM ermåneden, fra 1 til 12
åååå er årstallet angitt med fire siffer
Obs! Angis andre datoformater enn
standardformatet, vil det bli vist slik det angis.

Skriftstørrelse Angi skriftstørrelse for teksten som vises i dette
feltet i kortmalen.

Skriftserie Velg skriftserie for teksten som vises i dette feltet i
kortmalen.

Skrifttykkelse Velg skrifttykkelse for teksten som vises i dette
feltet i kortmalen.

Tekstfarge Velg tekstfarge for teksten som vises i dette feltet i
kortmalen.

Høyde Angi visningshøyden for dette feltet i kortmalen.

Bredde Angi visningsbredden for dette feltet i kortmalen.

Stakkpanel Stakkretning Loddrett: Dra et felt inn i stakkpanelet for å klikke
det på plass i vannrett stakkretning.

Vannrett: Dra et felt inn i stakkpanelet, for å klikke
det på plass i vannrett stakkretning.

Rutenett
Feltene i dette
rutenettet vises når
minst ett rutenett
plasseres innenfor et
overordnet rutenett

Tilpass høyde
på rutenettrad
automatisk

Tilpasser automatisk høyden på rutenettraden

Tilpass bredde
på rutenettrad
automatisk

Tilpasser automatisk bredden på rutenettraden

Vannrett
justering Venstre

Flytter et valgt rutenett vannrett til
venstre innenfor cellene til det
overordnede rutenettet

Midtstilt Flytter et valgt rutenett vannrett til midten
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Kontroll Felt Beskrivelse

innenfor cellene til det overordnede
rutenettet

Høyre
Flytter et valgt rutenett vannrett til høyre
innenfor cellene til det overordnede
rutenettet

Strekk
Endrer størrelsen på et valgt rutenett slik
at det passer inn vannrett innenfor
cellene til det overordnede rutenettet

Loddrett
justering Øverst

Flytter et valgt rutenett loddrett til toppen
innenfor cellene til det overordnede
rutenettet

Midtstilt
Flytter et valgt rutenett loddrett til midten
innenfor cellene til det overordnede
rutenettet

Nederst
Flytter et valgt rutenett loddrett til bunnen
innenfor cellene til det overordnede
rutenettet

Strekk
Endrer størrelsen på et valgt rutenett slik
at det passer inn loddrett innenfor cellene
til det overordnede rutenettet

Marg Utvid dette feltet for å angi verdier for venstre,
høyre, øvre og nedremarg for rutenettet.

Brukerfelt
De følgende feltene kan dras og slippes til visningene Forfra ellerBakfra i en kortmal. Når en kortmal er valgt til
trykking av kortet til en bruker, blir opplysningene vist i formatet som er angitt i tabellen nedenfor.

Felt Felttype Beskrivelse

Fornavn Tekstfelt Viser brukerens fornavn på kortet, slik det er angitt i systemet.

Etternavn Tekstfelt Viser brukerens etternavn på kortet, slik det er angitt i systemet.

E-post Tekstfelt Viser brukerens e-postadresse på kortet, slik den er angitt i systemet.

Mobiltelefon Tekstfelt Viser brukerens mobiltelefonnummer på kortet, slik det er angitt i
systemet.

Språk

Tekstfelt

Viser brukerens foretrukne språk på kortet, slik det er angitt i systemet.
Dette vil også bli visningsspråket for vertswebklienten når brukeren logger
på Aliro-systemet. Det blir også visningsspråket på skjermen til ARxxS-MF-
leseren når brukeren samhandler med leseren.

Inntil videre Tekstfelt Viser Ja på kortet hvis det er merket av for Inntil videre for brukeren, og
brukerens Sluttdato ikke er spesifisert. Ellers vises dette feltet som Nei.

Tilgjengelighet Tekstfelt Viser Ja på kortet hvis det er merket av for Tilgjengelighet for brukeren.
Ellers vises dette feltet som Nei.

Inaktiv bruker Tekstfelt Viser Ja på kortet hvis det er merket av for Inaktiv bruker for brukeren.
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Felt Felttype Beskrivelse

Ellers vises dette feltet som Nei.

Unntak for
passeringsblokkering

Tekstfelt Viser Ja på kortet hvis det er merket av for Unntak for
passeringsblokkering for brukeren. Ellers vises dette feltet som Nei.

Bilde Bildefelt Viser det lagrede bildet på kortet for brukeren.

Tilpasset felt 1

Tekstfelt Etiketten til disse tilpassede feltene vil bli vist som angitt i funksjonen for
Systeminnstillinger.

Tilpasset felt 2

Tilpasset felt 3

Tilpasset felt 4

Startdato Datofelt Viser brukerens Startdato på kortet, slik den er angitt for brukeren.

Sluttdato Datofelt Hvis en sluttdato er spesifisert for brukeren, viser dette feltet denne datoen
på kortet.
Hvis ingen sluttdato er spesifisert og det er merket av for Inntil videre, vises
dette feltet som Ingen utløp.

Kortnummer Tekstfelt Viser brukerens kortnummer på kortet.

Legge til navnet på en bruker i en kortmal
1. Dra et stakkpanel fra verktøyboksen til venstre på siden til Forfra-delenmidt på siden.
2. Endre verdien for stakkretning i egenskapene til høyre for visningen Forfra til Vannrett.
3. Endre størrelsen på stakkpanelet slik at det passer med feltene det skal inneholde.
4. Dra Fornavn-feltet fra verktøyboksen til venstre på siden til stakkpanelet i visningen Forfra.
5. DraEtternavn-feltet fra verktøyboksen til venstre på siden til stakkpanelet like under Fornavn. Feltet

utheves med blå farge når du kan slippe det.

Legge til bilde i en kortmal
1. Dra et bilde fra verktøyboksen til venstre på siden til Forfra-delenmidt på siden.
2. Endre høyden og bredden (ved å høyreklikke og bruke hurtigmenyen) – eller dra hjørnene – til bildet får

størrelsen du vil bruke.
3. Klikk Velg bilde... for å velge bildet som skal trykkes.

Legge til brukerens sluttdato i en kortmal
1. Dra sluttdatoen fra verktøyboksen til venstre på siden til Forfra-delenmidt på siden.
2. Endre datoformatet til ønsket datoformat.

Endre skrifttype i en kortmal
1. Klikk et tekstelement i visningen Forfra ellerBakfra, enten et brukerfelt eller en tekstkontroll.
2. Endre skriftstørrelsen for å gjøre teksten større eller mindre.
3. Endre skriftserien for å bruke en annen skrift.
4. Endre skrifttykkelsen for å gjøre teksten fet.

Fjerne et felt fra kortmalen:
1. Klikk et element i visningen Forfra ellerBakfra.
2. Når du har valgt elementet du vil fjerne, drar du det til Papirkurv-ikonet til høyre for visningen. Eller merk

elementet og klikk Papirkurv-ikonet.
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Angre eller gjøre om endringer
1. Klikk Angre-pilen til høyre i visningen for å angre endringer.
2. Klikk Gjør om-pilen til høyre i visningen for å gjøre om endringer.

3.3.2 Dørmaler
Ved hjelp av en dørmal kan brukeren klargjøre et døroppsett med definert konfigurasjon for dørdetaljer, lesere,
dørkontakt, utgangsknapper, låser, døråpnere, sikkerhetsmoduser og sikkerhetsunntak. Når malen er lagret,
kan du bruke den på alle nylig opprettede dører. Denne unike funksjonen gjør det enkelt for en bruker å konfigurere
en standarddør, og det sikrer også konsekvens i konfigurasjonen.

3.3.2.1 Opprette dørmaler
1. Klikk Oversikt1, og så Dørmaler2. VisningenDørmal vises.
2. Klikk Opprett. Det vises en side for ny dørmal.
3. Oppgi en verdi forNavn ogBruk for dennemalen.
4. Fortsett med å konfigurere de andre dørinnstillingene for dennemalen. Klikk på undermenyen for hver del for

å vise feltene i delen.
5. Klikk Lagre når du er ferdig.

Detaljer
1. Klikk Detaljer på undermenyen.
2. Konfigurer feltene i denne delen, og klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Opplåsingstid (sek)
Angi varigheten (i sekunder) som døren skal
være ulåst, før du låser den igjen etter gyldig
inngang.

Tilgjengelig opplåsingstid (sek)

Denne tidsvarigheten (i sekunder) er den
samme som for opplåsingstid (sek), men er
spesifikk for brukeremed behov for
spesialadgang.

Åpningstid (sek)

Denne varigheten (i sekunder) kommer i tillegg
til Opplåsingstid (sek), og etter at disse
sekundene har løpt, lukkes dørrammen. Etter
denne varigheten, varsler Aliro-klienten
hendelsesloggen om at døren er holdt åpen for
lenge.

Venter på at første gyldige
adgang låses opp

Når døren er konfigurert med dette alternativet,
låses den opp i henhold til adgangsplanen, men
bare etter bruk av det første gyldige kortet.

Varslingstid for dør holdt åpen
(sek)

Denne varigheten (i sekunder) kommer i tillegg
til Opplåsingstid (sek) og Åpningstid (sek).
Etter denne totale varigheten, sendes det en
alarm om dør holdt åpen fra
maskinvareenheten, og den blir rapportert i
hendelseslogger.

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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Lesere
1. Klikk Lesere på undermenyen.
2. Klikk Legg til for å legge til en leserrad i tabellen. Hvis du vil slette en leserrad, klikker du Fjern.
3. Konfigurer feltene i denne delen, og klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Navn
Navnet på leseren som er konfigurert til denne
raden.

Aktiver automatisk døråpner
Dette konfigurerer leseren til å aktivere den
automatiske døråpneren.

Dørkontakter
1. Klikk Dørkontakter på undermenyen.
2. Klikk for å legge til en dørkontaktrad i tabellen. Hvis du vil slette en rad, klikker du Fjern.
3. Konfigurer feltene i denne delen, og klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Navn Navnet på dørkontakten.

Utgangsknapper
1. Klikk Utgangsknapper på undermenyen.
2. Klikk for å legge til en utgangsknapprad i tabellen. Hvis du vil slette en rad, klikker du Fjern.
3. Konfigurer feltene i denne delen, og klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Navn Navnet på utgangsknappen.

Aktiver døråpner
Konfigurerer denne knappen til å aktivere
døråpneren og åpne døren når utgangsknappen
trykkes.

Bruk tidsavbrudd for
tilgjengelighet

Tidsvarigheten (i sekunder) Bruk tidsavbrudd for
tilgjengelighet tillater at døren er ulåst så lenge
som verdien for Tilgjengelig opplåsingstid1.

Opplåsing med høy prioritet
Konfigurerer denne utgangsknappen til
inngangspunktet som er definert for funksjonen
Opplåsingmed høy prioritet1.

Låser
Denne delen konfigurerer både dørlåser ogmotorlåser.

1Denne tidsvarigheten (i sekunder) er den samme som opplåsingstiden (sek), men er spesifikk for brukeremed
behov for spesialadgang.
1Den konfigurerte inngangen er definert som en utgangsknappmed en automatisk døråpner, og i tillegg har den en
egen opplåsingstid. Funksjonen konfigurerer inngangen som en nødopplåsings- eller nødlåsingsinngang uten
hensyn til adgangsplaner, lesermoduser osv.
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Dørlåser
1. Klikk Låser på undermenyen.
2. Klikk for å legge til en dørlåsrad i tabellen. Hvis du vil slette en rad, klikker du Fjern.
3. KonfigurerDørlåser-feltet som beskrevet. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se beskrivelsen av felt

nedenfor.
4. Klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Navn Navnet på dørlåsen

Lås på nytt

Alternativer og beskrivelser

Når dør åpnes
Etter opplåsing låses døren på nytt når den
åpnes. En forsinkelse kan konfigureres på
toppen av den åpne døren.

Når dør lukkes
Etter opplåsing låses døren på nytt når den
lukkes.

Pulser
Pulserer releet for opplåsing. Den eksterne
låsen låses automatisk uten å involvere
AP-et.

Lås på nytt etter
(min/sek)

For Når dør åpnes er dette tiden døren låses etter når den er åpnet.
For Pulser er dette pulseringstiden.

Motorlåser
1. Klikk Låser på undermenyen.
2. Klikk Legg til for å legge til enmotorlåsrad i tabellen. Hvis du vil slette en rad, klikker du Fjern.
3. Konfigurer Motorlåser-feltet som beskrevet. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se beskrivelsen av felt

nedenfor.
4. Klikk Lagre.

Felt Alternativer og beskrivelse

Navn Navnet påmotorlåsen

Opplåsingshandling

Alternativer og beskrivelser

Ingen Ingen handling

Slå på
Slå på releet eller
utgangen for å låse opp
motorlåsen.
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Felt Alternativer og beskrivelse

Slå av
Slå av releet eller
utgangen for å låse opp
motorlåsen.

Pulser

Pulser releet eller
utgangen (på og deretter
av) for å låse opp
motorlåsen.

Omvendt
pulsering

Bruk Omvendt
pulsering på releet eller
utgangen (av og deretter
på) for å låse opp
motorlåsen.

Pulseringstid for opplåsing
(min/sek)

For Pulser eller Omvendt pulsering er dette
pulseringstiden.

Forsinkelsestid for
opplåsing (min/sek)

Hvor lang tid det antas at opplåsing av motorlåsen
tar.

Låsingshandling

Alternativer og beskrivelser

Ingen Ingen handling

Slå på
Slå på releet eller
utgangen for å låse
motorlåsen.

Slå av
Slå av releet eller
utgangen for å låse
motorlåsen.

Pulser
Pulser releet eller
utgangen (på og deretter
av) for å låsemotorlåsen.

Omvendt
pulsering

Bruk Omvendt
pulsering på releet eller
utgangen (av og deretter
på) for å låsemotorlåsen.

Pulseringstid for låsing
(min/sek)

For Pulser eller Omvendt pulsering er dette
pulseringstiden.

Forsinkelsestid for låsing
(min/sek)

Hvor lang tid det antas at låsing av motorlåsen tar.

Døråpner
1. Klikk Døråpner på undermenyen.
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2. Konfigurer feltene som beskrevet. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se beskrivelsen av felt nedenfor.
3. Klikk Lagre.

Felt Beskrivelse

Navn Navnet på døråpneren.

Åpningshandling

Alternativer og beskrivelser

Ingen Ingen handling

Slå på
Slå på releet eller
utgangen for å låse
opp døråpneren.

Slå av
Slå av releet eller
utgangen for å låse
opp døråpneren.

Pulser

Pulser releet eller
utgangen (på og
deretter av) for å
låse opp
døråpneren.

Omvendt pulsering

Bruk Omvendt
pulsering på releet
eller utgangen (av
og deretter på) for å
låse opp
døråpneren.

Lukkingshandling

Alternativer og beskrivelser

Ingen Ingen handling

Slå på
Slå på releet eller
utgangen for å låse
døråpneren.
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Felt Beskrivelse

Slå av
Slå av releet eller
utgangen for å låse
døråpneren.

Pulser

Pulser releet eller
utgangen (på og
deretter av) for å
låse døråpneren.

Omvendt pulsering

Bruk Omvendt
pulsering på releet
eller utgangen (av
og deretter på) for å
låse døråpneren.

Pulseringstid for åpning
(min/sek)

For Pulser eller Omvendt pulsering er dette
pulseringstiden.

Pulseringstid for lukking
(min/sek)

For Pulser eller Omvendt pulsering er dette
pulseringstiden.

Forsinkelsestid for åpning
(min/sek)

Hvor lang tid det antas at opplåsing av døråpneren
tar.

Forsinkelsestid for lukking
(min/sek)

Hvor lang tid det antas at lukking av døråpneren
tar.

Sikkerhetsmoduser
1. Klikk Sikkerhetsmoduser på undermenyen.
2. Konfigurer tidslinjene for adgangsplanen i denne delen for bestemte dager.
3. Konfigurer moduseneStandard dørmodus, Standard lesermodus ogAndre standardmoduser, som

beskrevet i tabellen nedenfor.
4. Klikk Lagre.

Del Felt Alternativer og beskrivelse

Standard dørmodus Åpne Døren er fysisk helt åpen ved
hjelp av en døråpner.

Sikring
opphevet Døren er ulåst og kan åpnes.

Sikret Døren er låst, og den kan bare
låses oppmed et gyldig kort.

Blokkert Døren er låst, og brukeren har
ingen adgang.

Standard lesermoduser Kortleser Det logiske navnet på leseren.

Modus Modusen er Kort, Kort + PIN-
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Del Felt Alternativer og beskrivelse

kode eller Deaktivert.

Andre standardmoduser Punkt Navnet på inngangs-
/utgangspunktet.

Modus Modusen for punktet, det vil si
Aktivert eller Deaktivert.

Unntak for tidsplan

Planlagte unntak

Felt Beskrivelse

Navn Navnet på unntaket.

Sikkerhetsmoduser

Sikkerhetsmoduser

Felt Beskrivelse

Ingen endring i
sikkerhetsmodusen

Sikkerhetsmodusen forblir slik
den er definert av den gjeldende
standarden og dørplanen, og
derfor påvirker ingen endringer i
planlagte unntak
sikkerhetsmodusen.

Standard unntaksmodus

Sikkerheten økes automatisk i
løpet av datoene og
tidspunktene for det planlagte
unntaket, som definert i
tabellen nedenfor.

Tilpasset sikkerhetsmodus

Dør- eller lesermodusen kan
være unikt definert for datoen
og tidspunktet for
unntaksperiodene.

Standard unntaksmodus brukes når:
• Først tatt i bruk i døren, og
• Operatørendringer utføres, og
• Automatiske endringer utføres, for eksempel via tidsplanen

Tabellen nedenfor beskriver hvordan standard unntaksmodus angis i
forhold til dørmodusen når et planlagt unntak er i bruk:
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Felt Beskrivelse

Gjeldende dørmodus Standard unntaksmodus

Dørsikkerhetsmodus

Blokkert Blokkert

Sikret Sikret

Sikring opphevet Sikret

Åpne Sikret

Lesermodus

Kort og PIN-kode Kort og PIN-kode

Kort Kort

Personlig kode Kort

Gruppekode Kort

Deaktivert Deaktivert

Andre moduser (Aktiver/Deaktiver)

Utgangsknapp Ingen endring

Dørlås Ingen endring

Dørkontakt Ingen endring

Sikkerhetsunntak

Felt Beskrivelse

Startdato Startdato for unntaksperioden.

Sluttdato Sluttdato for unntaksperioden.

Startklokkeslett Startklokkeslett for unntaksperioden.

Sluttklokkeslett Unntaksperiodens sluttklokkeslett.

3.3.2.2 Endre konfigurasjon for dørmal
Denne veiviseren lar deg gjøre følgende endringer på valgt dørmal:

l Legg til ny innstilling – Denne delen lar deg legge til en ny dørfunksjon.
l Fjern eksisterende innstilling – Du kan velge og fjerne elementer fra listen over dørfunksjoner.

Obs! Alle endringer som gjøres i eksisterendeDørmaler overføres automatisk til alle dører som bruker den endrede
dørmalen.
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3.3.3 Maskinvaremaler
Ved hjelp av enmaskinvaremal kan brukeren klargjøre et maskinvareoppsett med konfigurasjon forAccess Point
og tilhørende innganger, utganger og releer. Når malen er lagret, kan du bruke den på alle nylig opprettede
maskinvareenheter, og du kan til ogmed tilpasse den etter behov. Denne unike funksjonen gjør det enkelt for en
bruker å konfigurere en standardmaskinvareenhet, og det sikrer også konsekvens i konfigurasjonen.

3.3.3.1 Opprette maskinvaremaler
1. Klikk Oversikt1, og så Maskinvaremaler2. VisningenMaskinvaremal vises.
2. Klikk Opprett. Det vises en side for nymaskinvaremal.
3. Oppgi en verdi forNavn ogBeskrivelse for dennemalen.
4. Fortsett med å konfigurere deleneAccess Point, Inngangspunkt, Relé ogUtganger. Klikk på

undermenyen for hver del for å vise feltene i delen. Du finner detaljer om disse delene nedenfor.

Access Point

Felt Beskrivelse

Systemspråk
Angir systemspråket for maskinvareenheten for systemmeldinger. Det vil si meldinger
som ikke gjelder brukere eller kort.

Tidssone Angir maskinvareenhetens tidssone.

Bruk sommertid
Merk av for dette alternativet for å konfigurere dennemaskinvareenheten til å bruke
sommertid.

Bruk DHCP til å
hente adresser

Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, må du fylle ut feltene nedenfor.
Hvis det er merket av for dette alternativet, brukes DHCP-serveren til å fylle ut feltene
nedenfor automatisk.

Nettverksgateway Adresse for nettverksgateway.

Nettverksmaske Nettverksmaske som brukes til å få tilgang til maskinvareenhetens eksterne nettverk

Foretrukket DNS-
server

IP-adressen til den første DNS-serveren.

Alternativ DNS-
server

IP-adressen til den andre DNS-serveren.

Vertsadresse Oppgi Aliro-vertens IP-adresse for å koblemaskinvaren til Aliro.

Kan registreres
Hvis det er merket av for dette alternativet, vises maskinvareenheten i hovedlisten til
venstre i visningenMaskinvare hvis du klikker Registrer.

Inngang

1Klikk for visning i Aliro
2Klikk for visning i Aliro
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Felt Beskrivelse

Aktivert

Funksjonalitet

Alternativer og beskrivelser

Ikke i bruk

Dørkontakt
Definerer dette inngangspunktet som en
dørkontaktsensor som overvåker dørens åpne eller
lukkede status.

Lås kontakt
Definerer dette inngangspunktet som en
låskontaktsensor som kontrollerer at låshandlingen
utføres.

Utgangsknapp Definerer denne inngangen som en utgangsknapp.

Tilbakemelding om
alarmstatus

Konfigurerer denne inngangen til et signal for
Tilbakemelding om alarmstatus fra et
inntrengningspanel som definerer at et område er
armert eller desarmert.

Vinkelbryter
Definerer denne inngangen som en utgangsknappmed
adgangsrettigheter, også kalt vinkelbryter.

Opplåsing med høy
prioritet

Hvis denne inngangen er definert som en utgangsknapp
med en automatisk døråpner, og i tillegg har en egen
opplåsingstid, vil opplåsing av høy prioritet konfigurere
inngangen som en nødopplåsings- eller
nødlåsingsinngang uten hensyn til adgangsplaner,
lesermoduser osv.

Forseglingsregistrering
Konfigurerer denne inngangen til å registrere
manipulering for maskinvareenheten.

Armeringsknapp
Definerer denne inngangen som en armeringsknapp
som armerer et område.

Strømbrudd
Konfigurerer denne inngangen til å angi strømbrudd.
Hendelseslogger genereres når en slik hendelse utløses.

Aktiver varslinger
Aktiver varslinger sørger for at den kobledemaskinvareenheten utløser en inngang hvis
en hendelse oppstår.

Relé

Felt Beskrivelse

Aktivert

Funksjonalitet Alternativer og beskrivelse for rullegardinliste
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Felt Beskrivelse

Alarmforbikobling Alarmforbikobling konfigurerer utgangspunktet som
skal kobles forbi et armert område.

Dørlås
Konfigurerer dette utgangspunktet til å låse/låse opp en
dør hvis den er konfigurert som en dørlås.

Døråpner
Konfigurerer dette utgangspunktet til å åpne en dør hvis
den er konfigurert med en døråpner.

Hendelsesvarsling

Armer/desarmer
inntrengningsområde

Konfigurerer dette utgangspunktet til å varsle om
armering/desarmering til inntrengningspanelet som
tilbakestiller statusen ved hjelp av funksjonen
Tilbakemelding om alarmstatus.1.

Forvarsel om armering
av
inntrengningsområde

Dette er et forvarsel om armering av
inntrengningsområde som vanligvis er koblet til en
enhet, som varsler før et område armeres.

Motorlås

Definerer dette punktet som en kombinert utgangs-
/inngangsenhet, som varsler når låsing er utført. Punktet
konfigureres som et utgangspunkt forMotorlås, og som
et inngangspunkt for låskontakt.

Ikke i bruk Utgangen er ikke definert for noen funksjoner.

Wiegand – summer Utgangen er definert forWiegand-lesersummer.

Wiegand – grønn
Utgangen er definert for lampekontrollenWiegand-leser
– grønn.

Wiegand – rød
Utgangen er definert for lampekontrollenWiegand-leser
– rød.

Wiegand – gul
Utgangen er definert for lampekontrollenWiegand-leser
– gul.

Aktiver varslinger
Aktiver varslinger sørger for at den kobledemaskinvareenheten utløser et relé hvis en
hendelse oppstår.

Hendelsesvarsling

Utgang

1Dette er en inngangspunktfunksjon for maskinvareenheten som angir at inngangen som varsles fra et
inntrengningspanel, definerer om et område er armert eller desarmert.
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Felt Beskrivelse

Aktivert

Funksjonalitet

Alternativer og beskrivelse for rullegardinliste

Alarmforbikobling Alarmforbikobling konfigurerer utgangspunktet som
skal kobles forbi et armert område.

Dørlås
Konfigurerer dette utgangspunktet til å låse/låse opp en
dør hvis den er konfigurert som en dørlås.

Døråpner
Konfigurerer dette utgangspunktet til å åpne en dør hvis
den er konfigurert med en døråpner.

Hendelsesvarsling

Armer/desarmer
inntrengningsområde

Konfigurerer dette utgangspunktet til å varsle om
armering/desarmering til inntrengningspanelet som
tilbakestiller statusen ved hjelp av funksjonen
Tilbakemelding om alarmstatus.1.

Forvarsel om armering
av
inntrengningsområde

Dette er et forvarsel om armering av
inntrengningsområde som vanligvis er koblet til en
enhet, som varsler før et område armeres.

Motorlås

Definerer dette punktet som en kombinert utgangs-
/inngangsenhet, som varsler når låsing er utført. Punktet
konfigureres som et utgangspunkt forMotorlås, og som
et inngangspunkt for låskontakt.

Ikke i bruk Utgangen er ikke definert for noen funksjoner.

Wiegand – summer Utgangen er definert forWiegand-lesersummer.

Wiegand – grønn
Utgangen er definert for lampekontrollenWiegand-leser –
grønn.

Wiegand – rød
Utgangen er definert for lampekontrollenWiegand-leser –
rød.

Wiegand – gul
Utgangen er definert for lampekontrollenWiegand-leser –
gul.

Aktiver varslinger

Hendelsesvarsling

3.3.4 Maler for leserbelysning
Når Aliro installeres, brukes det en standardmal for belysning som ikke kan redigeres. Dennemalen inkluderer
lysramme, lampe-kontroll og tastaturbakgrunnsbelysning. Den er for øyeblikket gyldig for ARxxS-MF-leserne.

1Dette er en inngangspunktfunksjon for maskinvareenheten som angir at inngangen som varsles fra et
inntrengningspanel, definerer om et område er armert eller desarmert.
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l Lysramme – Tilpasser hvordan lysrammen brukes i leserne, både i inaktiv modus og når ulike hendelser
oppstår. Tre alternativer er tilgjengelige:

l Seriekoblede lamper – Dette er standardinnstillingen, og når denne er valgt, prioriterer lysrammen
denne over alle konfigurerte hendelser. Standardfargen settes til Ingen farge, etter som det
gjenspeiles i standardmalen for belysning.

l Hendelse – Lysrammen lyser i henhold til ulike dørmoduser, hendelser eller adgangsplaner.
l Farge for planlagte unntak – Hvis annet ennAv. Hvis Av er valgt, aktives ingen farge.
l Standardfarge – Definerer fargen når annet ennAv.

l Lampe – Kan kontrolleres separat, med eller uten en adgangsplan. Standardverdien erAV.
l Tastaturbakgrunnsbelysning – Slår på bakgrunnsbelysningen på tastene, med eller uten en adgangsplan.

Standardverdien erAV, og den gjelder bare for tastaturlesere.

Eksempel på en lysrammeinnstilling
En tilpasset lysramme kan være følgende:

1. Sett standardfargen til blå.
2. Legg til en hendelse fra en adgangsplan, for eksempel Kontortid, og velg lilla.
3. Merk av forSeriekoblede lamper.

Resultatet er:
l I løpet av natten er lysrammen blå hvis ikke det oppstår en hendelse.
l I løpet av kontortiden er lysrammen lilla.
l Når noenmerker et kort, eller det oppstår en hendelse som endrer fargen på lampen, endres også fargen på

lysrammen.

Valg av mal
Du kan bruke funksjonen Maler for leserbelysning i områder, dører eller lesere på tremåter:

Bruke en mal ved hjelp av veiviseren
1. Velgmalen i listen, og klikk Bruk en mal. En veiviser starter, og det vises en liste over objekter med de

gjeldende innstillingene for funksjonene.
2. Om nødvendig redigerer dumalen ved å trykke på knappen til høyre for feltet.
3. Velg nivå i rullegardinlisten: Dør, Område ellerDørleser.
4. Definer hvilke elementer som skal inkluderes. De elementene er oppført i popup-vinduet som vises når du

klikker på knappen til høyre for feltet, og varierer avhengig av nivået som ble valgt i forrige trinn.
5. I listen nedenfor merker du av for elementene sommalen skal brukes for. Vær oppmerksom på at den forrige

malen vises i klammeparentesene. Når:
l Grå –malen blir erstattet
l . Svart –malen blir ikke erstattet.

6. Klikk Neste og deretter Fullfør.

Vær oppmerksom på at Områder, Dører og Lesere begynner å bruke den nyemalen når den trer i kraft.

Bruke en mal i Dører-funksjonen
Enkeltståendemaler for leserbelysning kan brukes for lesere:

1. Klikk for å utvide lesere.
2. Velgmalen for leserbelysning som skal brukes. Malene er oppført i rullegardinlisten.
3. Klikk Lagre.

Bruke en mal ved hjelp av veiviseren i Systeminnstillinger
1. Bruk veiviseren i Systeminnstillinger til å administrere hvordanmalene brukes.
2. Åpne hjelpefilene for å få instruksjoner.

Malene for leserbelysning som brukes forOmråder, Dører og Leser, vises i de respektive feltene for de
funksjonene. Malene som vises for lesere, kan redigeres. Malene for områder og dører er skrivebeskyttet, men kan
redigeres i henhold til instruksjonene ovenfor.
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3 Funksjoner

3.3.4.1 Opprette maler for leserbelysning
1. Klikk Oversikt1, og deretter Maler for leserbelysning2. VisningenMal for leserbelysning vises.
2. Klikk Opprett. En ny side forMal for leserbelysningvises.
3. Oppgi en verdi forNavn ogBeskrivelse for dennemalen.
4. Fortsett med å konfigurere delene Lysramme, Lampekontroll og Tastaturbakgrunnsbelysning. Klikk på

undermenyen for hver del for å vise feltene i delen. Du finner detaljer om disse delene nedenfor. Vær
oppmerksom på at lysrammefunksjonene blir prioritert:

1. Seriekoblede lamper.
2. Hendelser – Bruk pilene som rangeres fra Høyest til Lavest, til å flytte opp eller ned. Vær

oppmerksom på at hendelsene sorteres etter prioritet, der hendelsen øverst har høyest prioritet, og
hendelsen nederst har lavest prioritet.

3. Farge for planlagte unntak, hvis annet enn Av. Hvis Av er valgt, aktives ingen farge.
4. Standardfarge, hvis annet ennAv

.
5. Klikk Lagre3.
6. Klikk alternativt Bruk enmal4 for å tilpasse bestemte områder, dører eller lesere. Veiviseren i

Systeminnstillinger kan også brukes til å velge en generell innstilling for systemet.

Beskrivelse av panel og verktøylinje

Paneler og knapper Beskrivelse

Navn Viser de ulikemalene, inkludert standardmalen.

Opprett Oppretter en ny mal for leserbelysning.

Slett Sletter et merket element.

Lagre Lagrer den gjeldende konfigurasjonen.

Annuller Annullerer endringene siden forrige lagring.

Bruk en mal
Aktiveres når enmal for leserbelysning har blitt valgt i listen.
Brukes til å ta i bruk en belysningsmal for ett eller flere
områder, dører eller lesere.

Lysramme

1Klikk for å vise i Aliro
2Klikk for å vise i Aliro
3Klikk for å vise i Aliro
4Klikk for å vise i Aliro
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Felt Alternativer og beskrivelse

Seriekoblede lamper

Merk av for dette alternativet hvis lysrammen skal væreSeriekoblede lamper. Dette
valget har høyere prioritet enn andre hendelsesoppsett.
Beskrivelse av lamper
I Aliro er leserens lamper belyst på standardmåten. Det finnes noen systemspesifikke
hendelser som genererer forskjellige farger:

l Adgang tildelt eller forespørsel om utgangsknappen – vanligvis grønn.
l Adgang avslått, på grunn av ingen rettigheter, brudd på tidsplan, utløpt kort,

inaktiv bruker eller ugyldig kort – vanligvis rød.
l Registrering av ny PIN-kode – vanligvis blinkende gul.

For andre typer hendelser, for eksempel Dør tvangsåpnet ogDør holdt åpen, som er
oppført i oppsettet for malen for leserbelysning, kan lysrammen tilpasses.

Alternativer for Seriekoblede lamper
Dette alternativet er valgt som standard. Lysrammen følger lampens virkemåte.

Alternativet Seriekoblede
lamper Beskrivelse

Lyser IKKE

De angitte hendelsene trer bare i kraft i en
prioritert rekkefølge. Hvis ingen hendelser
opprettes og ingen standardfarge velges, lyser
aldri lysrammen, bare lampene.

PÅ – ingen hendelse lagt til

En hendelse aktiverer lysrammen på samme
måte som lampen. Dette er den innledende
statusen under oppretting av en ny mal for
leserbelysning.

PÅ – hendelser lagt til

De angitte hendelsene trer bare i kraft i en
prioritert rekkefølge. Systemspesifikke
hendelser, for eksempel Adgang tildelt og
Adgang avslått, blir overstyrt.

PÅ – og hendelsen Bare
seriekoblede lamper

Hendelser med Bare seriekoblede lamper i
Starthandling blir overskrevet av hendelser, for
eksempel Adgang tildelt og Adgang avslått.

Standardfarge
Definerer fargen hvis annet enn Av. Dette valget har lavest prioritet. Når Av er valgt,
aktives ingen farge.

Farge for planlagt
unntak

Fargen for planlagt unntak overstyrer standardfargen i løpet av en tid for planlagt
unntak , såfremt ingen fargemed høyere prioritet vises.

Hendelse
(maks 10) Alternativer for dørmodus
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Felt Alternativer og beskrivelse

Vær oppmerksom på at dissemodusene er relatert til bare den valgte døren, og de
gjelder ikke for hver dør i systemet.

Åpne NårDørmodus er valgt, blir demodusene oppført i
rullegardinlisten til høyre. Når noen av dissemodusene er
valgt og er aktive, lyser lysrammen i forhold til
innstillingene som er konfigurert i Starthandling, og den
fortsetter å lyse til tidspunktet som er angitt i
Avsluttingsbetingelse, er nådd.

Sikring opphevet

Sikret

Blokkert

Alternativer for Hendelse

Vær oppmerksom på at dissemodusene er relatert til bare den valgte døren, og de
gjelder ikke for hver dør i systemet.

Dør blokkert

NårHendelse er valgt, blir de hendelsene oppført i
rullegardinlisten til høyre. Når noen av dissemodusene er
valgt og er aktive, lyser lysrammen i forhold til
innstillingene som er konfigurert i Starthandling, og den
fortsetter å lyse til tidspunktet som er angitt i
Avsluttingsbetingelse, er nådd.

Dør tvangsåpnet

Dør holdt åpen

Dør holdt åpen for
lenge

Inngang aktiv

Armering pågår

Brudd på
passeringsblokkering

Adgang tildelt av
operatør

Dør blokkert med
manuell kommando
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Felt Alternativer og beskrivelse

Alternativer og beskrivelse for Adgangsplan

Adgangsplan

Hver opprettede adgangsplan er oppført i
rullegardinlisten. Lysrammen lyser i forhold til
innstillingene som er konfigurert i den valgte
adgangsplanen.

Starthandling

Alternativer og beskrivelse

Lysrammeeffekt

Hver opprettede lysrammeeffekt er
oppført i rullegardinlisten til høyre.
NårStarthandling er valgt, gjelder
innstillingene i denne lysrammen til
tidspunktet som er angitt i
Avsluttingsbetingelse, er nådd.

Bare seriekoblede lamper Lysrammen følger innstillingene for
Bare seriekoblede lamper.

Statisk farge

NårStarthandling er valgt, har
lysrammen en statisk farge til
tidspunktet som er angitt i
Avsluttingsbetingelse, er nådd.

Av
Når lysrammen er Av, vises det
ingen farge.

Avsluttingsbetingelse

Alternativer og beskrivelse

Vær oppmerksom på at dersom en adgangsplan blir valgt, så er ikke disse
alternativene tilgjengelige.

Hendelse avsluttes Lysrammeeffekten er aktiv til hendelsen avsluttes.

Varighet
Lysrammeeffekten er aktiv basert på den angitte
varigheten. Varigheten angis i feltet til høyre, og den er
aktiv i de angitte sekundene.

Lampekontroll

Felt Beskrivelse

Rød Merk av for å velge Rød .

Oransje Merk av for å velge Oransje.

Lampe slått på Merk av for Lampe slått på.

Bare i løpet av
følgende
adgangsplan

Merk av for å aktivere lampekontrollen bare i løpet av den følgende adgangsplanen.
Hver opprettede adgangsplan er oppført i og velges fra rullegardinlisten.

Lampe slått av Merk av for Lampe slått av. Dette er standardinnstillingen.
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Tastaturbakgrunnsbelysning

Felt Beskrivelse

Tastaturbakgrunnsbelysning
slått på

Merk av for å aktivere Tastaturbakgrunnsbelysning slått på.

Bare i løpet av følgende
adgangsplan

Merk av for å aktivere tastaturbakgrunnsbelysningen bare i løpet av den
følgende adgangsplanen. Hver opprettede adgangsplan er oppført i og velges
fra rullegardinlisten.

Tastaturbakgrunnsbelysning
slått av

Merk av for å aktivere innstillingen Tastaturbakgrunnsbelysning slått av.
Dette er standardinnstillingen.
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Ordliste: Access Point (AP) – Delområde

4 Ordliste

A

Access Point (AP)
Maskinvarepunktet som kontrollerer et
dørmiljø som en bruker kan benytte til å få
adgang til et område.

Adgang
Prinsippet med å få adgang eller ikke til et
område som kontrolleres av Aliro.

Adgang til dør
Dørene som en bruker har adgang til i henhold
til en adgangsplan.

Adgang til område
Tillatelsen til å gå inn i et område.

Adgangsgruppe
En gruppering av adgang til dører og/eller
områder ved hjelp av adgangsplaner som
definerer hvilke tider i døgnet og gjennom
hvilke dører brukere har adgang.

Adgangskontroll
Den selektive begrensningen av adgang til et
område eller en annen ressurs. Adgang kan gis
i form av legitimasjon, betingelser eller andre
adgangsmoduser som kontrolleres av
sikkerhetssystemet.

Adgangskontrollsystem
Et sikkerhetssystem som selektivt begrenser
adgang til et område eller en annen ressurs.
Adgang kan gis i form av legitimasjon,
betingelser eller andre adgangsmoduser som
kontrolleres av sikkerhetssystemet.

Adgangsplan
Et sett med tidsintervaller som adgang
konfigureres etter, ofte knyttet til dagene i en
kalender.

Adgangsrettigheter
De ulike rettighetene en bruker har når det
gjelder adgangsgrupper, adgang til områder og
adgang til dører.

administrator
En bruker med rettigheter til å endre
innstillingene i et system og håndtere
adgangsrettigheter, og i tillegg definere

rettighetene til å kontrollere systemet for andre
brukere. Disse rettighetene kan defineres til å
inkludere funksjoner, som for eksempel
overvåking og kontroll, innstillinger og
adgangsrettigheter.

Alarm
En enhet som gir et signal hvis det registreres
et avvik i Aliro.

Alarmstatus
Statusen for alarmen når det gjelder hvordan
den skal fungere hvis det oppstår avvik fra de
normale innstillingene i Aliro.

Arkivering
Prosessenmed å lagre hendelsesloggdata
som enCSV-fil før hendelsesloggen tømmes
fra databasen.

Armer
Funksjonen som armerer et område, på
sammemåte som at en alarm aktiveres.

Armeringslesere
Leserne som er knyttet til et adgangspunkt
som brukes til å armere eller desarmere et
inntrengningsområde.

B

Besøkende
En person som ermidlertidig i kontakt med
sikkerhetssystemet.

Bilde
Et bilde av den registrerte brukeren.

Bruker
En person som er i kontakt med
sikkerhetssystemet. Dette kan være en
kortholder eller en systembruker.

Brukerfelt
Feltene i Aliro som inneholder informasjon om
brukere.

D

Database
En organisert samlingmed lagrede data. MS
SQL støttes i Aliro.

Delområde
Et område innenfor et overordnet område
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Ordliste: Desarmer – Inntrengning

Desarmer
Funksjonen som desarmerer et område, på
sammemåte som at en alarm deaktiveres.

DHCP
DHCP-protokollen (Dynamic Host
Configuration Protocol) er en standardisert
nettverksprotokoll som brukes for parametere
for grensesnitt og tjenester på Internett.

Diskbruk
Den anslåtte bruken av plass for data som
lagres i en katalog eller fil. Mengden vises på
statuspanelet i oversiktssystemet.

DNS-server
Domenenavnsystemet (DNS) som er et
navnesystem for datamaskiner og enheter
som er knyttet til Internett eller et privat
nettverk.

Dør
En fysisk kontrollert inngangsenhet som
tillater eller avslår adgangmellom områder. I
adgangskontrollsystemet kan dette også være
en port, gateway, inngangs- eller hoveddør og
så videre.

Dørkontakt
Overvåkingen av om en dør er åpen eller
lukket. Overvåkingen er koblet til inngangen
for et adgangspunkt.

Dørlås
Antallet millisekunder en dør skal være ulåst,
og på hvilkenmåte døren skal være ulåst, før
den låses igjen. Se også Lås.

Dørmal
De forhåndsutviklede innstillingene for dører
som kan brukes for enkeltdører eller flere dører
i Aliro.

Dørmodus
De ulikemåtene en dør kan programmeres på
for å gi en bruker tilgang til et område.

Døråpner
Enmotorisert enhet som brukes til å holde en
dør åpen. I Aliro kan en egen
adgangspunktutgang brukes.

F

Fastvare
De faste program- og datastrukturene som
kontrollerer ulike elektroniske enheter som er i
bruk i Aliro.

Frakoblet Access Point
Et adgangspunkt som er frakoblet og derfor
ikke er i kontakt med Aliro.

G

Gjenoppretting
Prosessenmed å ta noe i bruk igjen fra en
tidligere tilstand.

H

Hendelse
De ulike forekomstene som registreres i
sikkerhetssystemet. Dette refererer til:·
Administrative hendelser, for eksempel når en
administrator redigerer innstillingene eller
kjører enmanuell kommando.·
Brukerhendelser, for eksempel når en
registrert bruker låser opp en dør.

Hendelseslogg
Loggen som registrerer ulike forekomster i
sikkerhetssystemet. Dette refererer til:·
Administrative hendelser, for eksempel når en
administrator redigerer innstillingene eller
kjører enmanuell kommando.·
Brukerhendelser, for eksempel når en
registrert bruker låser opp en dør.

I

Initialisering
Å starte en prosess i Aliro.

Inngang
Kontaktene der signaler fra eksternt utstyr
mottas.

Inngangslesere
Leserne som er plassert på steder der en
bruker vanligvis går inn i et område.

Inntrengning
Den logiske termen som omfatter handlinger
som brukes til å kontrollere et
inntrengningssystem.
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Ordliste: Inntrengningssystem –Motorlås

Inntrengningssystem
Et system som overvåker områder og nettverk
for uautorisert tilgang, og rapporterer
handlinger som kan anses som avvik fra
normalen.

IP-adresse
IP-adresse (Internet Protocol), som er den
numeriske etiketten som angir enheter som er
koblet til et nettverk som bruker IP som
kommunikasjonssystem.

K

Koblet maskinvare
Resultatet når enmaskinvaretilordning
opprettes. En logisk dørkontaktfunksjon kan
for eksempel tilordnes til en
adgangspunktinngang kalt Inngang 3.

Kommunikasjonsinnstillinger
Parameterne som gjør kommunikasjonmellom
adgangspunkt og Aliro mulig.

Kort
Et kort som er programmert for samhandling
med Aliro, og som vanligvis brukes til å låse
opp dører for å gå inn.

Kortmal
Det forhåndsdefinerte designet for et kort, som
brukes til trykking av kort.

Kortnummer
Hvert korts unike nummer.

Korttrykking
Produksjonen av kort, der for- og baksiden
designes og trykkes.

L

Leser
En enhet som tolker fysiske opplysninger.

Lesergrensesnitt
Grensesnittet i en leser som gjør at en bruker
kan sende informasjon til Aliro.

Lesermodus
Hvis en leser brukes til adgang eller som en
registreringsleser.

Lesertype
De ulike typene leser som er koblet til Aliro.
Lesere som bruker OSDP, Wiegand og Clock-

Data, støttes.

Loggede feil
Avvikene fra det som anses som normalt, som
arkiveres i hendelsesloggen.

Lokalt klokkeslett
Klokkeslettet som justeres etter den lokale
tidssonen, basert på UTC.

lås
Enmekanisk eller elektrisk festeanordning
som kontrolleres av adgangskontrollsystemet.

M

Manipulering
En bryter som utløser en advarsel eller alarm
når den endres fra utgangsposisjonen.

Manipuleringsmodus
Manipuleringen er aktivert.

Manuell kommando
En kommando som tillater at brukeren tar
kontroll over de automatiske innstillingene i
Aliro.

Maskinvare
De elektroniske ogmekaniske komponentene
for et produkt.

Maskinvaremal
De forhåndsutviklede innstillingene for
maskinvaren som kan brukes for ulike
maskinvareenheter i Aliro.

Maskinvaretilordning
Prosessenmed å opprette en koblingmellom
maskinvarefunksjonene og de logiske
funksjonene. Et adgangspunkt må for
eksempel være koblet til et dørnavn.

Minnebruk
Mengden plass som brukes av minnet/dataene
i lagringen. Mengden vises på statuspanelet i
oversiktssystemet.

Mobilklient
Programmet for iOS og Android som gir
ekstern tilgang til Aliro ved hjelp av en
smarttelefon.

Motorlås
En lås med enmotorisert hakebolt, der døren
og rammen er koblet sammen.
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Ordliste: Nedlasting av fastvare – Server

N

Nedlasting av fastvare
Mottaket av fastvare fra én kilde til Aliro.

Nettverk
Et kommunikasjonssystem som tillater at
datamaskiner som er knyttet sammen,
utveksler data og informasjon.

Nettverksgateway
Enmekanisk enhet som ruter mellom ulike
nettverk.

Nettverksmaske
Den 32-biters masken som brukes til å dele en
IP-adresse inn i delnett og angi nettverkenes
tilgjengelige verter.

O

Område
Et område i bygningen der adgangen
kontrolleres av minst én dør og én
inngangsleser.

Områdeadministrator
En rolle medmuligheten til å vise og redigere
alle komponenter, bortsett fra Aliros
maskinvarekomponenter.

Områdeoperatør
En rolle som gir brukerenmuligheten til å
administrere brukeradgangs- og
systemhendelser.

Områdeplan
En grafisk oversikt over områder og dører.

Overordnet område
Et område som omslutter et såkalt delområde.
Delområdet er et område inne i det
overordnede området. Se også Delområde.

Overvåking
Overvåkingen av adgangskontrollsystemet,
områder, brukere og funksjoner som
kontrollerer, samler inn og presenterer data.

P

Passeringsblokkering
En forhåndsdefinert logikk som hindrer at et
adgangskort brukes til å gå inn i et område en

gang til uten at brukeren har forlatt det samme
området først. Adgangskortet kan derfor ikke
brukes av personer som er utenfor området.

Personlig adgang
Hver brukers personlige tillatelser til å gå inn i
ulike områder og/eller redigere innstillinger og
kontrollere Aliro.

PIN-kode
Et personlig identifikasjonsnummer.

Planlagt sikkerhetskopiering
Sikkerhetskopieringen av systemdata som
foregår på definerte tidspunkter.

Prosessor
Prosessoren som ermaskinvaren i en
datamaskin, og som sørger for at
instruksjonene som er angitt i programvaren,
utføres.

Prosessorbruk
Verdien, som vises på statuspanelet i
oversiktssystemet, som angir hvor travel
klienten er.

R

Registreringsleser
En leser som kan lese brukerinformasjon fra et
kort. Den er vanligvis koblet til en datamaskin.

Relé
En elektrisk styrt bryter som for eksempel
kontrollerer dørlåser, motorlåser,
passeringsblokkering og alarmer i Aliro når den
er aktivert.

Rolle
Roller er funksjonelle angivelser. Roller kan
tilordnes til ulike brukere av
sikkerhetssystemet som har forskjellige
rettigheter og ansvarsområder.

S

Server
Datamaskinen som programvaren installeres
på, og som sørger for at Aliro kan kontaktes fra
alle datamaskiner som er koblet til det samme
nettverket.
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Ordliste: Sikkerhetskopiering – Vertsadresse

Sikkerhetskopiering
Prosessenmed å kopiere og arkivere
systemdata. Ved å lagre systemdataene, kan
de gjenopprettes hvis de går tapt.

Sikkerhetsmodus
Følgende sikkerhetsmoduser finnes: Åpen,
Sikring opphevet, Sikret eller Blokkert.
Sikkerhetsmodusene er koblet til dørmiljøet.
Modusene kontrollerer om en dør er låst eller
ikke, og i tillegg om en bruker kan åpne døren
med et kort ved de respektive leserne.

Sikkerhetsunntak
Muligheten til midlertidig å overstyre en
adgangsplan uten åmåtte endre planens
generelle innstillinger.

Sommertid
Praksisenmed å stille klokken slik at kveldene
får mer dagslys.

Systemadministrator
En rolle som gir brukeren fullstendig og
ubegrenset tilgang til å vise og redigere Aliro.

Systeminnstillinger
Funksjonen som tillater visning og redigering
av ulike innstillinger for Aliro.

Systemspråk
Språket som velges for brukergrensesnittet og
hjelpefilene. Aliro tilbyr elleve språk.

Systemstatus
Statusen for maskinvare, server og database i
Aliro, som vises på oversiktssiden.

T

Tidssone
De ulike sonene som har standardklokkeslett
av juridiske, kommersielle og sosiale hensyn.

Tilgjengelighet
Muligheten til å programmere enkeltstående
kort slik at de kortene åpner en dør og samtidig
lukker den og holder den åpen lenger, slik at
brukeren kommer trygt gjennom døren.

Tilkoblet Access Point
Et adgangspunkt som er tilkoblet og derfor er i
kontakt med Aliro.

Tillatelser
De ulike rettighetene en bruker har til å få
adgang til områder, redigere innstillinger og
kontrollere Aliro.

Tilpasset felt
Feltene i brukergrensesnittet som kan gis nytt
navn etter behov for hver enkelt bruker. De
tilpassede feltene kan redigeres i
systeminnstillingene.

Tvang
Tvang er et skjult signal som kortinnehaveren
kan sende under merking av kortet for å varsle
operatøren om at han/hun er under tvang.

Tømming
Prosessenmed automatisk å slette
hendelsesloggdata som er samlet inn i
databasen. Dataene kan arkiveres.

U

Utgang
Kontakten som sender signaler til eksternt
utstyr.

V

Varsling
Meldingen som gir beskjed til enmottaker om
at noe har skjedd i sikkerhetssystemet.

W

Webklient
En klient som bruker Aliro-systemet via en
nettleser.

Webserver
Serveren som enwebklient er koblet til, og
som i sin tur kommuniserer med Aliros
bakservere.

Vertsadresse
Adressen som brukes til å identifisere verter i
et nettverk.
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