
Aliro
Passerkontroll

Enkel installation och administration
Generisk hårdvara
Kommunikation Ethernet, LAN och/eller RS485
Omfattande användargränssnitt som stöds av hjälpfiler
Tillgängligt på femton språk
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Systemöversikt

Funktioner och fördelar
Aliro har en platt systemarkitektur med en enda AP (Access Point) vid dörren som bildar ett
nätverksanslutet passersystem med stöd för upp till 512 dörrar.
Access Points (AP), med eller utan PSU-enheter, monteras separat inom ett skyddat område, och
kan anslutas direkt till nätverket eller via befintliga kablar.
Läsarna monteras vid dörren och ansluts via relevant gränssnitt (RS485, Clock/Data eller Wiegand).
Access Points (AP) gör det möjligt att ansluta fyra läsare (RS485 Siemens-OSDP) för in- eller
utpassage, kan placeras i olika höjder för att tillgodose kraven hos rullstolsburna eller vid
garagespärrar.
Aliros AP ansluts snabbt och enkelt till nätverket via Ethernet. Vid automatisk enhetsidentifiering
möjliggör webbgränssnittet automatiskt konfiguration av alla Access Points (AP) via en säker
https-anslutning så att IT-administrationen minimeras.
Våra MIFARE® smarta kortläsare i VR*/AR-serien har utvecklats specifikt för att fungera med Aliro
och ger en överlägsen säkerhet tack vare den senaste DESfire® EV1-tekniken. Ansluts via säkert
RS485-protokoll. Läsaren har en ljusram med möjlighet till anpassning av färger och sekvenser för
olika typer av händelser.
När en användare är ansluten till Aliro-systemet via webbgränssnittet eller mobilappen kan han
eller hon visa systempanelen samt status i realtid och även komma åt och utvärdera alla tidigare
händelser.
Alla händelser (in- och utpassage) loggas i AP-enheten samt på webbservern.
Vid en nödsituation där byggnaden måste evakueras kan systemets funktion för närvarorapport
användas för tillförlitlig informationsinhämtning, i form av en samlingsrapport med en lista över
all personal som har identifierats som närvarande i en viss byggnad eller i ett visst område.
En personlig kod och/eller gruppkod är en unik kod som kan ge behörighet till områden vid vissa
tider, utan att ett passerkort krävs.
Programmeringen sker via en enhet med webbläsare som är ansluten till internet – enkelt och
säkert.
En Access Point (AP) kan konfigureras som ett registreringsgränssnitt (ansluts till valfri läsare),
vilket gör kortprogrammeringen flexibel, samtidigt som den kontrollerar en dörrmiljö.

* Framtida läsarserier.
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Tekniska data

Aliro

Systemkrav för
värddator

Minimikrav Rekommenderas
för upp till 25
dörrar

Rekommenderas
för upp till 100
dörrar

Rekommenderas
för mer än 100
dörrar

Processor Intel® Core
™ i3 @
1,8GHz
eller
liknande

Intel® Core ™ i5
@ 2,6GHz eller
liknande

Intel® Core ™ i7
@ 2,6 GHz med 4
kärnor eller
liknande

Intel® Core ™ i7
@ 3.4GHz med 6
kärnor, Intel ®
Xenon® eller
liknande

Minne 4 GB 8 GB* 8 GB* 16 GB*

*Obs! För 32-bitars operativsystem används enbart 4 GB.

Hårddiskkrav 3,25 GB (Aliro, SQL, Silverlight)

Förutsättningar för
värddator

Microsoft .NET Framework, senaste versionen
Microsoft Silverlight, senaste versionen
Microsoft SQL Server (2008/2012)

Aliro gör en automatisk identifiering och installation vid behov.
OBS: För passersystem med stöd för fler än 100 AP:er eller med ett totalt
minne som överstiger 10 GB rekommenderas serveroperativsystemet.
Installation av en SQL-server som har kapacitet för mer data än SQL Express-
servern rekommenderas.

Operativsystem
värddator

Windows 7 SP1 32-bitars, har stöd för max 4 GB minne
Windows 7 SP1 64-bitars
Windows 8.1 32-bitars, har stöd för max 4 GB minne
Windows 8,1 64-bitars
Windows Server 2008 SP2 (eller senare)
Windows Server 2008 R2 SP1 (eller senare)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Systemkrav för
klientdator

Processor 1,4 GHz
2GB RAM
Lägsta skärmupplösning 1 366x768

Webbläsaråtkomst
Windows (med stöd
för Silverlight)

Internet Explorer, minimum version 10 (eller senare)
Mozilla Firefox, minimum version 1.15 (eller senare)

Observera att webbläsarstödet för Windows 8 endast fungerar i
skrivbordsläge.

Mobilappar Android
Version 4.1.0 eller senare

iPhone
iOS version 7 eller senare
iPhone 5 eller senare

Access Points (AP) 512

Kortläsare per Access
Point (AP)

4

Användare 10 000

Kort 100 000
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Dörrar 1–512

Behörighetsscheman 1000

Säkerhetsundantag 100 per dörr

Behörighetsgrupper
per användare

10

Gruppkoder och/eller
personliga koder

Ja, 4–8 siffror

Områden Ingen begränsning

Händelselogg Ja, med realtidsuppdatering

Buffertminne händelse Buffertminne händelse 80 000 i varje AP

Dag- och nattlås Ja

Standardspråk Tjeckiska, danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska,
italienska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska och svenska

Import av data för
kortinnehavare

Ja

Exportera av händelser Ja

Konfigurerbara
ingångar och utgångar
(användare)

Ja

Läsargränssnitt som
stöds

RS485, Clock/Data och Wiegand
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Beställningsinformation

Om du behöver beställningsinformation kontaktar du din lokala Vanderbilt representant eller läser
mer på www.vanderbiltindustries.com.
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