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1   Documentinformatie

1 Documentinformatie
Dit document bevat instructies voor het plannen en installeren van het Aliro-toe-
gangscontrolesysteem, evenals informatie over voeding, kabels en capaciteitenmet
betrekking tot het toegangscontrolesysteem. Bovendien bevat het een omschrijving
van de voorbereiding van de vereiste softwareomgeving en instructies voor het instal-
leren van de Aliro-sofware en het opstarten van het systeem. Aanvullende instellingen
kunnen worden bewerkt in de gebruikersinterface en zijn voorzien van online help.

1.1 Gerelateerde documenten
Het Aliro-toegangscontrolesysteem is opgebouwd uit Access Point-modules (AP's),
kaartlezers en software. De volgende documenten zijn gerelateerd aan het Aliro-toe-
gangscontrolesysteem:

Component Document Inhoud

AP AP01P
AP01PAliro
AccessPoint-module, 1
deur

Installatiehandleidingmet instructies
voor het installeren van de AP-
controllermodule

AP AP01P Specificatieblad AP Technische gegevens voor de AP-
module

Kaartlezers
VRxxS-MF

Geïllustreerde hand-
leiding
lezer

Geïllustreerde handleiding voor mon-
tage van de kaartlezer

Kaartlezer
VRxxS-MF

Geïllustreerde hand-
leiding
Installatiehandleiding

Installatiehandleiding voor montage van
de kaartlezer en aansluiting op de bij-
behorende systemen

Kaartlezer
VRxxS-MF Specificatieblad lezer Technische gegevens van kaartlezers

Aliro Online help en PDF

Beschrijving van alle soft-
waregerelateerde
onderwerpen, zoals gebruikersrechten,
toegangsschema's en het geheugen.
Instructies voor het instellen van Aliro-
componenten via de gebrui-
kersinterface. De PDF is een prin-
tervriendelijke
versie van de online help.

Aliro Specificatieblad Technische gegevens voor Aliro
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2   Systeemoverzicht

2 Systeemoverzicht
Het Aliro-toegangscontrolesysteem bestaat uit hard- en software. De hardware, zoals
lezers en AP-modules, is via een netwerk verbondenmet de software. De toe-
passingsserver is toegankelijk via internet en demeeste hardware-instellingen kunnen
via de gebruikersinterface worden bewerkt. De verschillende componenten van de
Aliro-software worden tegelijkertijd geïnstalleerd. De installatie omvat een webserver,
een SQL-server en een toepassingsserver. De computer waarop de software is geïn-
stalleerd, fungeert als server. De software kan worden geopend vanaf elke computer
en via de smartphone-app zolang deze toegang hebben tot internet. De software is
beschermdmet een gebruikersnaam enwachtwoord. De AP-modules zijn verbonden
via het LAN of een netwerkkabel zoals RS-485.
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2   Systeemoverzicht

2.1 Aan de slag
Het Aliro-toegangscontrolesysteem bestaat uit verschillende componenten:

Lezers: verzorgen de interactie met het toe-
gangscontrolesysteem en zijn verbondenmet de AP-

modules.

AP-modules: communicerenmet de Aliro-software via
ethernet, LAN of RS-485. Eén AP-module kan tot vier

lezers besturen.

Smartphone: de Aliro-app is beschikbaar via de
App Store en Android Market.

Netwerkinstellingen: het Aliro-systeemmaakt gebruik
van ethernet voor de communicatie met AP-modules.
De standaardinstelling is DHCP maar dit kan worden
aangepast voor het gebruik van andere instellingen. De
AP-modules ondersteunen bovendien RS-485. In dit
geval fungeert één AP-module als master die is ver-

bondenmet de onderliggende AP-modules.
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2   Systeemoverzicht

Voeding: het toegangscontrolesysteem kan de vereiste
voeding betrekken van een centrale of lokale voeding.

Software-installatie: zodra de onderdelen zijn ingesteld
en aangesloten, kan de software worden gebruikt om
het systeem aan uw behoeften aan te passen. De
meeste onderdelen kunnen worden bewerkt via de

software.

Software: de software is geïnstalleerd op een ser-
vercomputer. De gebruikersinterface is toegankelijk via
internet, zowel vanaf de servercomputer als van elke
andere computer met internettoegang en smartphones

met de Aliro-app.
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2   Systeemoverzicht

2.2 Systeemvereisten
Voor gebruik van het Aliro-toegangscontrolesysteem is het volgende vereist:

Systeemvereisten
Systeemvereisten
voor hostcomputer

Processor

Geheugen

Minimale ver-
eisten

Aanbevolen voor
maximaal 25 deu-
ren

Aanbevolen voor
maximaal 100 deu-
ren

Aanbevolen voor
meer dan 100 deu-
ren

Intel® Core™ i3
bij 1,8 GHzof ver-
gelijkbaar

Intel® Core™ i5
bij 2,6 GHzof ver-
gelijkbaar

Intel® Core™ i7
bij 2,6 GHzmet 4
kernen of ver-
gelijkbaar

Intel® Core™ i7 bij
3,4 GHzmet 6 ker-
nen, Intel® Xen-
on® of
vergelijkbaar

4 GB 8GB* 8GB* 16GB*

*Opmerking: voor 32-bits besturingssystemenwordt slechts 4 GBgebruikt.

Vereisten voor host-
computer

Microsoft .NET Framework, nieuwste versie
Microsoft Silverlight, nieuwste versie
Microsoft SQL Server (2008/2012).
Aliro detecteert en installeert automatisch alle vereiste items.

Opmerking: voor toegangscontrolesystemenmetmeer dan 100 AP'sof met
meer dan 10 GB totaal geheugen wordt het serverbesturingssysteem aan-
bevolen Het wordt aangeraden een SQL-server te installerenmet een hogere
datacapaciteit dan de SQLExpress server.

Systeemvereisten
voor clientcomputer

Processor 1,4 GHz
2GBRAM
Minimaal ondersteunde schermresolutie 1366 x768
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2   Systeemoverzicht

2.3 Systeemcapaciteit
Het Aliro-toegangscontrolesysteem biedt ondersteuning voor het volgende:

Systeemcapaciteit
Besturingssysteem Windows7 SP1 32-bits, biedt ondersteuning voor max. 4 GBaan geheu-

gen
Windows7 SP1 64-bit
Windows8.1 32-bits, biedt ondersteuning voor max. 4 GBaan geheu-
gen
Windows8.1 64-bits
WindowsServer 2008 SP2 (of hoger)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (of hoger)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Webbrowser
Windows

Internet Explorer, minimale versie 10 (of hoger)
Mozilla Firefox, minimale versie 1.15 (of hoger)
De ondersteuning voor de webbrowser is inWindows8 alleen geschikt
voor de bureaubladmodus.

AP-modules Ethernet (IPv4) en RS-485

Kaartlezers
per AP-module

4

Gebruikers 10.000

Kaarten 100.000

Deuren 512

Toegangsschema's 1000

Beveiligingsuitzonderingen 100

Toegangsgroepen per
gebruiker

10

Gebieden Onbeperkt

Gebeurtenislogboek 80.000 offline-gebeurtenissen opgeslagen in de AP-module
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3   Aliro-componenten

3 Aliro-componenten

3.1 Lezers
DeVRxxS-MF-serie bestaat uit hoogwaardig ontworpen kaartlezers die is bij uitstek
geschikt zijn voor gebruik in combinatie met het Aliro-toegangscontrolesysteem. De
VRxxS-MF-serie lezers maken gebruik van het OSDP-protocol. Het Aliro-toe-
gangscontrolesysteem ondersteunt tevens lezers op basis vanWiegand- en
Clock&Data-technologie.

Van unit Naar unit Type kabel Maximumlengte (m)

AP-module

Lezer
(OSDP)

RS-485 (A, B, -, +)
Afgeschermd getwist paar
(2 paar + afscherming), bij-
voorbeeld Belden 9502

100m bij een kabel vanmini-
maal 0,25mm2

Lezer
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -, +)
Aanbevolen kabel:
Afgeschermd getwist paar
(3 paar + afscherming), bij-
voorbeeld Belden 9503 voor de
bedrading van twee leds.

30m

Geïllustreerde
handleiding
(Clock&Data)

Clock&Data (C, D, -, +)
Aanbevolen kabel:
Afgeschermd getwist paar
(3 paar + afscherming), bij-
voorbeeld Belden 9503 voor de
bedrading van twee leds.

30m

3.1.1 Aansluiting van OSDP-lezers op AP-modules
In eenOSDP-lezer, zoals de VRxxS-MF, worden de led en zoemer bediend via het pro-
tocol en zijn er geen extra communicatielijnen nodig.

In de tekening hieronder ziet u de aansluiting van de twee lezerpoorten.
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3   Aliro-componenten

3.1.2 Clock&Data-lezers uit de 500-serie aansluiten op AP-modules
Voor de aansluiting van Clock&Data-lezers uit de 500-serie op AP-modules dienen de
uitgangen van de AP-modules doorgaans te worden gebruikt voor de bediening van de
leds. Er zijn twee typen van deze lezers, maar de aansluiting is hetzelfde.

l Cotag-kaartleestechnologie

l EM 4102-leestechnologie (niet verkrijgbaar voor HF500)

De communicatiesignalen Clock en Data zijn aangesloten op de juiste A- en B-ter-
minals van de lezerinterfaces van de AP-module. (A opD0 enB opD1.)

Ook moeten deEOL-jumpers voor de lezerinterfaces zijn uitgeschakeld.

Jumper voeding lezer 1&2 van de AP-module is standaard ingesteld opVin, wat juist
is voor deze lezers, als de voedingsingang van de AP-module 12 V - 24 V DC is.

Twee lezers

In de tekening ziet u de aansluiting van twee Clock&Data-lezers op de AP-module. De
aansluiting is hetzelfde als er één lezer wordt gebruikt (zonder de tweede lezer uiter-
aard).

De rode en groene leds worden bediend via de uitgangenOUT1 - OUT2 in de AP-
module. Hiervoor moet een hardwaretoewijzing in de Aliro-software aanwezig zijn. De
huidige namen zijn 'Wiegand - rood' en 'Wiegand - groen'.

De uitgangenOUT3 enOUT4 kunnen optioneel worden gebruikt voor een zoemer en
een andere led.
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3   Aliro-componenten

3.1.3 Aansluiting van Clock&Data-lezers op AP-modules
Voor de aansluiting van Clock&Data-lezers op AP-modules dienen de uitgangen van
de AP-modules doorgaans te worden gebruikt voor de bediening van de leds.

De communicatiesignalen Clock en Data zijn aangesloten op de juisteA- enB-ter-
minals van de lezerinterfaces van de AP-module. (Clock opA enData opB)

Ook moeten deEOL-jumpers voor de lezerinterfaces zijn uitgeschakeld. Daarnaast
moet jumper voeding lezer 1&2 van de AP-module juist zijn geplaatst. Controleer het
voltagebereik in de specificaties van de lezers en plaats de jumper in Vin (standaard)
of 12 V.

Twee lezers

In de tekening ziet u de aansluiting van twee Clock&Data-lezers op de AP-module. De
aansluiting is hetzelfde als er één lezer wordt gebruikt (zonder de tweede lezer uiter-
aard).

De rode en groene leds worden bediend via de uitgangenOUT1 - OUT2 in de AP-
module. Hiervoor moet een hardwaretoewijzing in de Aliro-software aanwezig zijn. De
huidige namen zijn 'Wiegand - rood' en 'Wiegand - groen'.

De uitgangenOUT3 enOUT4 kunnen optioneel worden gebruikt voor een zoemer en
een andere led.
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3   Aliro-componenten

3.1.4 Aansluiting van Wiegand-lezers op AP-modules
Voor de aansluiting vanWiegand-lezers op AP-modules dienen de uitgangen van de
AP-modules doorgaans te worden gebruikt voor de bediening van de leds.

De communicatiesignalen D0 en D1 zijn aangesloten op de juiste A- en B-terminals
van de lezerinterfaces van de AP-module. (D0 opA enD1 opB). Als de lezer niet
werkt, kunt u D0 en D1 omwisselen. Sommige lezers hebben omgekeerde aan-
sluitingen.

Ook moeten deEOL-jumpers voor de lezerinterfaces zijn uitgeschakeld. Daarnaast
moet jumper voeding lezer 1&2 van de AP-module juist zijn geplaatst. Controleer het
voltagebereik in de specificaties van de lezers en plaats de jumper in Vin (standaard)
of 12 V.

Twee lezers

In de tekening ziet u de aansluiting van tweeWiegand-lezers op de AP-module. De
aansluiting is hetzelfde als er één lezer wordt gebruikt (zonder de tweede lezer uiter-
aard).

De rode en groene leds worden bediend via de uitgangenOUT1 - OUT2 in de AP-
module. Hiervoor moet een hardwaretoewijzing in de Aliro-software aanwezig zijn. De
huidige namen zijn 'Wiegand - rood' en 'Wiegand - groen'.

De uitgangenOUT3 enOUT4 kunnen optioneel worden gebruikt voor een zoemer en
een andere led.
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3   Aliro-componenten

3.2 AP-controller
DeAP-module wordt gebruikt voor het beheren van een omgevingmet één toe-
gangsdeur die onderdeel uitmaken van een Aliro-toegangscontrolesysteem. De
module kan worden geconfigureerdmiddels een Aliro-gebruikersinterface (via ethernet
of een combinatie van ethernet en RS-485) of met behulp van de geïntegreerde AP-
webserver (via de USB-poort). De AP-module uploadt gebeurtenissen naar de server.

De AP-module zorgt voor aansturing van de lezer en de in- en uitgangsfuncties.

3.2.1 AP-module monteren
Houd bij het monteren van de AP-module rekeningmet het volgende:

Beschermd gebied

DeAP-module is niet draagbaar enmoet binnen een beschermd gebied worden gemon-
teerd.

Behuizing

Het mechanische ontwerp is geschikt voor een stevigemontage. Er zijn vier mon-
tagegaten waarmee de behuizing aan eenmuur kan worden vastgezet. Vergeet niet
om rondom voldoende ruimte vrij te laten zodat het deksel gemakkelijk kan worden ver-
wijderd.

Kabels bevestigen

Voor een installatie die bestand is tegen bijvoorbeeld schokken en trillingen is het
belangrijk om de kabel op de juiste wijze te bevestigen. De behuizing is voorzien van
enkele bevestigingspunten voor kabelbinders. Zie item 1 in de afbeelding hieronder.
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3   Aliro-componenten

3.3 AP-module instellen
Het ontwerp en de inrichting van de AP-module zorgen voor een eenvoudige installatie
en bediening. Er zijn tweemanieren om de basisinstellingen te configureren:

1. Via hetzelfde lokale netwerk (LAN)

Als de AP-module is geïnstalleerd in hetzelfde LAN als de servercomputer, kan de
Aliro-software een signaal voor automatische detectie naar de AP-module verzenden.
Dit bericht bevat alle noodzakelijke instellingen waarmee de AP-module verbinding
kanmakenmet de softwarecomputer waarop de systeeminstellingen kunnen worden
ingesteld.

2. Buiten het lokale netwerk

De parameters voor communicatie met de Aliro-computer moeten lokaal worden inge-
steld in de AP-module. Ga als volgt te werk:

1. Zet de AP-module aan.

2. Sluit een USB-kabel aan op de installatiecomputer en de USB-B-connector.

3. Installeer het USB-stuurprogramma van de software-dvd of viaWindows Update
om een ethernetverbinding via USB tot stand te brengen. Als uWindows Update
gebruikt, moet u zorgen dat het is toegestaan om stuurprogramma's te installeren.

4. Start de webbrowser op de computer en navigeer naar het IP-adres
192.168.250.1.

5. Voer in de webinterface van de AP-module de gebruikersnaam 'admin' en het
wachtwoord 'spirit' in.

6. Er verschijnt een venster met de instellingen voor de AP-module. Let op: alle AP-
modules in hetzelfde lokale netwerk worden weergegeven. Selecteer eerst de
gewenstemodule.

7. Configureer de IP-instellingen en het hostadres van de Aliro-server. Gebruik
192.168.250.0/24 niet. Deze zijn gereserveerd voor interne USB-communicatie.

8. Vervolgens zou de AP-module verbindingmoetenmakenmet de Aliro-software.

De algemene systeeminstellingen kunt u configureren in de Aliro-software op de pc.
Raadpleeg de installatiehandleiding van de AP-module voor meer informatie. Als er
een lezer is aangesloten op de AP-module en de systeeminstellingen zijn gecon-
figureerd, kan er een kaart of tag worden gebruikt om dewerking van de functies te con-
troleren.
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3   Aliro-componenten

3.3.1 Fabrieksinstellingen AP herstellen
DeAP-module heeft een resetknop waarmee de hardware altijd kan worden gereset.
Dit kan zonder de voeding van de AP-module uit te schakelen.

Ga als volgt te werk:

1. Verwijder het deksel van de AP-module. Ga voorzichtig te werk wanneer de voe-
ding is ingeschakeld.

2. Zoek de tekst 'Factory Settings' op de sticker.

3. Gebruik een niet-metalen voorwerp om de resetknop gedurende vijf seconden in te
drukken.

4. U hoort een lange zoemtoon van ongeveer vijf seconden om aan te geven dat de
fabrieksinstellingen van de AP-module worden hersteld. Als u de resetknop voor of
tijdens de toon loslaat, wordt het herstellen van de fabrieksinstellingen afgebroken.
Zorg dat u de resetknop ingedrukt houdt totdat de zoemtoon ophoudt om de
fabrieksinstellingen te herstellen.

5. De zoemtoon stopt na ongeveer vijf seconden en het duurt ongeveer acht secon-
den voordat de leds worden uitgeschakeld. De fabrieksinstellingen van de AP-
module zijn nu hersteld.

Als de AP-module niet kan opstarten, stopt de zoemtoon niet en worden de leds niet
uitgeschakeld. Dat betekent dat de AP-module geen verbinding heeft met de host. Stel
de AP-module in zoals hierboven is beschreven."AP-module instellen" op vorige
pagina voor meer informatie.

Houd er rekeningmee dat de sabotageschakelaar volgens de instellingen reageert
wanneer het deksel wordt verwijderd. Hierdoor kan de zoemer worden geactiveerd.
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3   Aliro-componenten

3.4 Communicatie-instellingen AP-module
Wanneer de Aliro-software de AP-module niet automatisch kan detecteren, moet de
installateur de parameters voor IP-adressering rechtstreeks via de USB-interface
instellen. "AP-module instellen" op pagina 15 voor meer informatie over communicatie
met USB via Ethernet. Wanneer de AP-module verbinding heeft gemaakt met de Aliro-
software, wordt er een lijst weergegevenmet alle apparaten die in het LAN zijn gevon-
den.

Hierbij zijn de volgende parameters van toepassing:

Tabblad Algemeen

Parameter (voorbeeld) Opmerking

Apparaatinfo

Hardwareversie 1.1 Niet instelbaar

Softwareversie 1.0.0.866 Niet instelbaar

Serienummer 9000129 Niet instelbaar

Apparaatinstellingen

Apparaatnaam MijnToegangspunt Instelbaar

Detecteerbaar Ja/Nee

Instelbaar met selectievakjes. Als deze
optie is ingeschakeld, kan deze AP-
module via de Aliro-software worden
gedetecteerd. Dat geldt ookwanneer
meerdere Aliro-systemen gebruik-
maken van hetzelfde netwerk.

Tabblad Netwerk

Parameter (voorbeeld) Opmerking

IP-instellingen

DHCP Ja/Nee Instelbaar met selectievakjes

IP 10.1.11.128 Instelbaar alsDHCP is uitgeschakeld

Netmasker 255.255.248.0 Instelbaar alsDHCP is uitgeschakeld

Gateway 10.1.11.249 Instelbaar alsDHCP is uitgeschakeld

DNS 1 10.1.11.201 Instelbaar alsDHCP is uitgeschakeld

DNS 2 Instelbaar alsDHCP is uitgeschakeld

Toepassen Toepassen op huidig apparaat Knopopdracht

Toepassen op alle
apparaten

Toepassen op alle apparaten in de
lijst

Knopopdracht alsDHCP is inge-
schakeld
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3   Aliro-componenten

Tabblad Proxy

Parameter (voorbeeld) Opmerking

Proxy-instellingen

Netwerkproxy
gebruiken Ja/Nee Instelbaar met selectievakjes

Proxyserver IP-adresof
computernaam Instelbaar als proxy is ingeschakeld

Proxypoort 0 Instelbaar als proxy is ingeschakeld

Gebruikersnaam
proxy MijnGebruikersnaam Instelbaar als proxy is ingeschakeld

Wachtwoord proxy MijnWachtwoord Instelbaar als proxy is ingeschakeld

Toepassen Toepassen op huidig apparaat Knopopdracht

Toepassen op alle
apparaten

Toepassen op alle apparaten in de
lijst Knopopdracht

Tabblad Comms

Instellingen host-
communicatie Parameter (voorbeeld) Opmerking

Hostadres Ja/Nee Instelbaar

Eindpunt /toegang Instelbaar

Toepassen Toepassen op huidig apparaat Knopopdracht

Toepassen op alle
apparaten

Toepassen op alle apparaten in de
lijst Knopopdracht
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3   Aliro-componenten

3.5 Toepassingsinstellingen AP-module
De fabrieksinstellingen van de AP-module zijn geschikt voor demeest voorkomende
toepassingen in deuromgevingen. Hierdoor kan het systeem gemakkelijk in bedrijf wor-
den gesteld voor besturing van een slot en het gebruik van een Exit-knop. U kunt de
instellingen echter altijd aanpassen in de gebruikersinterface en deze downloaden naar
de AP-module.

Hardwareaansluitingen

DeAP-module heeft in- en uitgangsklemmenblokken voor het aansluiten van externe
apparatuur. In demeegeleverde Installatiehandleiding AP-module wordt de indeling
daarvan beschreven. Het is echter belangrijk om bewust te zijn van het gebruik en de
bedrading van deze in- en uitgangen. Er zijn twee relaisuitgangen, vier open-col-
lectoruitgangen en vier ingangen.

Instelbaar in de software, met standaard functie-instellingen

In de gebruikersinterface van Aliro kunt u de functie van de in- en uitgangen aan-
passen. De fabrieksinstellingen worden hersteld als de hardware van de AP-module
opnieuw wordt ingesteld.

Optionele functie-instellingen

In deGebruikershandleiding voor Aliro en/of de online help staat beschreven welke
opties beschikbaar zijn voor de in- en uitgangen.

In de standaardinstellingen van een AP-module worden twee open-collectoruitgangen
bijvoorbeeld gebruikt voor waarschuwingen enmeldingen. Als er eenWiegand-lezer,
waarvoor de vier open-collectoruitgangenmoeten zijn ingesteld als LED voorWiegand
- zoemer, Wiegand - groen, Wiegand - rood enWiegand - geel, is verbonden, kunnen
de instellingen eenvoudig via de software worden aangepast.

3.5.1 Ingangen
De volgende ingangsklemmen zijn beschikbaar:

Connector Functie
Universele
ingang 1 Standaardfunctie is Exit-knop.

Universele
ingang 2 <niet vooraf geconfigureerd>

Universele
ingang 3 Standaardfunctie is Deurbewakingscontact.

Universele
ingang 4 <niet vooraf geconfigureerd>
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3.5.2 Uitgangen
Er zijn twee typen uitgangsklemmen beschikbaar: relaisuitgangen en open-col-
lectoruitgangen.

3.5.2.1 Relaisuitgangen
De twee relaisuitgangen hebben de volgende standaardfuncties:

Connector Functie
Relaisuitgang 1 Spanningsvrij NC-COM-NO. Bistabiel.

Relaisuitgang 2 Spanningsvrij NC-COM-NO. Monostabiel.
Standaardfunctie is Slot.

3.5.2.2 Open-collectoruitgangen
De vier uitgangen hebben de volgende standaardfuncties:

Connector Functie
Open-collectoruitgang
1 Standaardfunctie isWaarschuwing - deur vastgehouden.

Open-collectoruitgang
2 <niet vooraf geconfigureerd>

Open-collectoruitgang
3

Standaardfunctie is Deurmelding - deur te lang vast-
gehouden

Open-collectoruitgang
4 <niet vooraf geconfigureerd>

Bedrading bij AP-voeding

RL = Ohmse belastingen zoals
relais en zoemers.

Bedrading bij externe voe-
ding

RL = Ohmse belastingen zoals
relais en zoemers.
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4 Voeding
De voeding is een essentieel onderdeel van elk toegangscontrolesysteem en kan op
veel verschillendemanieren worden geleverd, afhankelijk van de toe-
passingsomgeving. Zowel 12- als 24VDC-oplossingen worden ondersteund. Houd bij
het plannen van de voeding rekeningmet de volgende aspecten:

l Demaximale kabellengte enminimale doorsnede, evenals met het opgenomen
vermogen van de units.

l De voedingsapparatenmoeten van hetzelfde type zijn.

Stroomuitval

DeAP-module heeft een lithiumbatterij die voorkomt dat gegevens verloren gaan wan-
neer de stroom uitvalt. Het Aliro-toegangscontrolesysteem beschikt over een back-
upfunctie voor stroomuitval. Demeeste voedingenmet een noodstroomvoorziening
geven een signaal af dat kan worden verbondenmet de stroomuitvalingang van een
AP-module.

Voeding aan lezers

Ga zorgvuldig te werk bij het aansluiten van lezers op de AP-module. Het totale uit-
gangsvermogenmag niet groter zijn dan 500 mA bij 24 VDC of 200 mA bij 12 VDC.
Als het totale stroomverbruik van beide lezerinterfaces 700mA overschrijdt, brandt er
een elektronische zekering door.

Hoewel de communicatiesoftware geschikt is voor maximaal vier lezers per AP-
module, moet daarvoor wel voldoende voeding beschikbaar zijn. Gebruik 24V-voeding
als umeer dan twee lezers wilt aansluiten.

De standaardinstellingVin van de stroomuitgangsjumper op de AP-module hoeft
alleen naar 12 V te worden gezet als er een specifieke reden is om 12 V te gebruiken in
een 24V-omgeving. In een normale 12V-omgevingmoet de jumper gewoon in de Vin-
positie staan.

Ononderbroken voeding

Zorg ervoor dat de voeding stabiel is en binnen het nominale spanningsbereik van de
eenheid valt. Gebruik een ononderbroken voeding om ervoor te zorgen dat de eenheid
blijft functioneren bij eventuele onderbrekingen in de netspanning.
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4.1 Centrale DC-voeding
Centrale voeding wordt vaak gebruikt om toegangscontrolesystemen van stroom te
voorzien. De voordelen van centrale voeding zijn onder meer:

l Noodvoeding als de netstroom uitvalt

l Minder te installeren units

l Gemakkelijker uit te breiden systeem (bij voldoendemarge vanaf het begin)

Centrale voeding met master-AP verbonden met ethernet

De afbeelding geeft een voorbeeld van hoe centrale voeding kan worden toegepast
wanneer demaster-AP is verbondenmet ethernet:

Het principe is als volgt:

l DeAP-module die met ethernet is verbonden, fungeert als master. Alle andere
AP-modules fungeren als slave.

l DeAP-modules communiceren via RS-485. Alle positieve aders (+) zijn met
elkaar verbonden.

l Alle negatieve aders (-) zijn met elkaar verbonden.

De connectors, hier in een close-up van de afbeelding hierboven, zijn als volgt
bedraad:

l Connector 1A op demaster-AP is verbondenmet connector 2A op de slave-AP's.

l Connector 1B op demaster-AP is verbondenmet connector 2B op de slave-AP's.

l De afschermingsconnector (S) op demaster-AP is verbondenmet de afscher-
mingsconnectoren (S) op de slave-AP's.

l De kabels zijn afgeschermd.
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Centrale voeding met AP-modules die via een router zijn verbonden met ether-
net

DeAP-modules kunnen ook centrale voeding ontvangen en via een router met ether-
net verbonden zijn:

De afbeelding laat het principe zien:

l Alle positieve aders (+) zijn met elkaar verbonden

l Alle negatieve aders (-) zijn met elkaar verbonden

l Alle afschermingskabels (S) zijn met elkaar verbonden
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4.2 Lokale DC-voeding
Lokale voedingsapparaten worden vaak gebruikt om toegangscontrolesystemen van
stroom te voorzien. Houd rekeningmet het volgende:

l De voedingenmoeten een stabiele uitgangsspanning hebben. De Aliro-com-
ponenten zijn bestand tegen spanningsfluctuaties, maar sloten kunnen gevoeliger
zijn.

l Gebruik dradenmet voldoende dikke aders, met namewanneer u langere afstan-
den overbrugt.

AP-modules met lokale voeding

De afbeelding toont een voorbeeld van éénmaster die is verbondenmet ethernet. De
slave-AP's communiceren via RS85. Alle AP-modules zijn voorzien van lokale voe-
ding en alle negatieve aders (-) zijn met elkaar verbonden.

De connectors, hier in een close-up van de afbeelding hierboven, zijn als volgt
bedraad:

l Connector 1A op demaster-AP is verbondenmet connector 2A op de slave-AP's.

l Connector 1B op demaster-AP is verbondenmet connector 2B op de slave-AP's.

l De afschermingsconnector (S) op demaster-AP is verbondenmet de afscher-
mingsconnectoren (S) op de slave-AP's.

l De kabels zijn afgeschermd.
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5 Kabels
Voor verschillende communicatieniveaus in het Aliro-systeem zijn kabels vereist:

l Van computer en server naar AP-modules

l Tussen AP-modules

l Van AP-module naar lezers

l Tussen de USB-poorten op de computer en de AP-module

De tabel hieronder geeft de aanbevolen kabeltypen en -lengten aan.

Van unit Naar unit Type kabel Maximumlengte (m)

Computer/server AP-module

Netwerk
Cat-5-kabel, 10/100Mbit.
Raadpleeg bij twijfel de ver-
antwoordelijke IT-afdeling.

Afhankelijk van de netwerk-
structuur, meestal
100m tot rou-
ter/schakelaar/hub.

AP-module AP-module

RS-485:
Het algemene circuit tussen
AP-modules. Vereiste kabel:
Afgeschermd getwist paar (1
paar + afscherming), bij-
voorbeeld Belden 9502.
OF
Kombi 2-hf100 of 2010-2-
hf100
(aangepaste kabel bestaande
uit communicatie en voeding in
één kabel).

1.200m

AP-module

Lezer
(OSDP)

RS-485 (A, B, -, +)
Afgeschermd getwist paar
(2 paar + afscherming), bij-
voorbeeld Belden 9502

100m bij een kabel vanmini-
maal 0,25mm2

Lezer
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -, +)
Aanbevolen kabel:
Afgeschermd getwist paar
(2 paar + afscherming), bij-
voorbeeld Belden 9502

30m

Lezer
(Clock&Data)

Clock&Data (C, D, -, +)
Aanbevolen kabel:
Afgeschermd getwist paar
(2 paar + afscherming), bij-
voorbeeld Belden 9502

30m

USB-A op pc USB-B op AP-
module USB-kabel 3m
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6 Netwerkinstellingen
Het Aliro-systeemmaakt hoofdzakelijk gebruik van Ethernet voor communicatie. Een
AP-module die via het netwerk is verbonden, moet zijn weg zien te vinden naar de
Aliro-software. De AP-modulemaakt verbinding en initieert de communicatie met de
server.

In demeeste gevallenmaakt de AP-module voor deze communicatie gebruik van
DHCP. Anders moeten de volgende parameters worden ingesteld op basis van de net-
werktopologie:

l Netwerkadres

l Netmasker

l Gateway

l DNS

De parameters worden beschreven in dit document. "Communicatie-instellingen AP-
module" op pagina 17 voor een overzicht van de parameters. Voor informatie over de
verschillende toepasselijke netwerkinstellingen kunt u contact opnemenmet de ver-
antwoordelijke IT- en/of netwerkspecialist. Zorg ook voor dat de firewall op de Aliro-ser-
ver de inkomende HTTPS-verbindingen op poort 443 niet blokkeert. Deze poort wordt
door AP-modules gebruikt voor communicatie met de Aliro-server.

Dankzij het detectieproces van het Aliro-systeem kunnen AP-modules automatisch
worden geconfigureerd via de software, waardoor de installatie naadloos enmoei-
teloos verloopt. Het detectieproces van het Aliro-systeem is afhankelijk van de locatie
van de AP-module: in hetzelfde LAN of niet.

Een AP-module in hetzelfde LAN configureren

Als u het detectieproces wilt gebruiken, moet u zorgen dat de firewall van het netwerk
tijdelijk is uitgeschakeld. Als er een firewall actief is op de servercomputer, kan deze
de AP-modulemogelijk niet detecteren en configureren. De firewall kan de poorten
blokkeren die nodig zijn voor detectie. Dit voorkomt u als volgt:

l Schakel de firewall van de servercomputer tijdelijk uit.

l Het systeem gebruikt automatisch poort 51526 voor inkomend en poort 20000
voor uitgaand.

Een AP-module in een ander LAN configureren

De communicatieparameters moeten rechtstreeks in de AP-module worden ingesteld
via de browser. "Communicatie-instellingen AP-module" op pagina 17 voor meer infor-
matie over het offline configureren van de AP-module.

AP-modules via RS-485

DeAP-modules kunnen ook RS-485-netwerken voor communicatie beheren. Eénmas-
ter-AP kanmaximaal zeven andere AP-modules aansturen, voor groepen vanmaxi-
maal acht AP-modules waarbij éénmodule als master fungeert. Dezemaster-AP moet
met Ethernet verbonden zijn. De RS-485-aansluiting van demaster-AP moet volgens
het volgende principe worden verbondenmet de andere AP-modules:
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Alle AP-modules kunnen als master fungeren zolang zemet Ethernet verbonden zijn,
maar demaster-AP moet zowel 1A als 1B gebruiken. De andere AP-modules zijn ver-
bonden via 2A en 2B.

Bij AP-modules die zijn verbonden via RS-485-klemmenblokken, moet u ook aan de
lijnafsluiter (EOL) denken. De EOL is een weerstand waarmee wordt bepaald wat het
begin en einde van de RS-485-bus is. Bij AP-modules in het midden van de RS-485-
ketenmoet de EOL zijn uitgeschakeld. U kunt de EOL-jumper als volgt instellen:

1. Bepaal welke AP-modules moeten fungeren als eerste en laatste EOL.

2. Stel de EOL-jumpers in conform de EOL-tekst op de kunststof kap, zoals aan-
gegeven door item 1 in de afbeelding hieronder. De reeks is afgesloten wanneer de
jumper naar rechts staat. Zie item 2 in de afbeelding. In item 3 is de jumper naar
links ingesteld, waardoor de reeks niet is afgesloten.
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7 Aliro-software
De software kan eenvoudig worden geïnstalleerd aan de hand van een wizard. Na de
installatie kunt u zaken zoals gebruikers, toegangsschema's en locatieplattegronden
maken en aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

7.1 Vereisten
Wanneer de Aliro Software-dvd in de computer wordt geplaatst en u het Aliro-systeem
installeert, worden de volgende componenten automatisch gedetecteerd en geïn-
stalleerd, indien van toepassing:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Als een van de bovenstaande componenten niet op de computer is geïnstalleerd,
wordt de wizard voor de desbetreffende component automatisch gestart. Volg de
instructies in de wizard. Wanneer de bovenstaande componenten zijn geïnstalleerd,
wordt het Aliro-systeem-installatievenster weergegeven.

7.2 Een SQL-server installeren
Voor systemenmet meer dan 100 AP's of met meer dan 10GB totaal geheugen wordt
aangeraden een SQL-server te installerenmet een hogere datacapaciteit dan de SQL
Express server. Neem voor meer details over de SQL-licentie contact opmet Micro-
soft. Met de volgende stappen installeert u een standaard SQL-server:

1. Plaats de SQL server DVD. Het SQL Server setupprogramma detecteert of
bepaalde software-onderdelen nodig zijn. Als dat zo is, verschijnt het venster
Microsoft SQL Server Setup. Indien nodig zal SQL Server Setup het volgende
installeren:

l .NET Framework 3.5 SP1
l Server Native Client SQL
l Server Setup support files

Klik opOK om het installeren uit te voeren.

2. Als alle software-onderdelen beschikbaar zijn, volgt het vensterSQL Server
Installation Center.

3. Klik in het gedeelte Installation opNew installation or add features to an exis-
ting installation.

4. Klik in het vensterSetup Support Rules opShow Details of opOK als u wilt
doorgaan.

5. Geef deSQL Product Key op en klik op Next.

6. Klik opAccept van de licentieovereenkomst en dan opNext.

7. Klik in Setup Support Files op Install.
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7   Aliro-software

8. In het venster Setup Support Rules kunnen enkele waarschuwingen gemarkeerd
zijn. Raadpleeg een IT-technicus voor details over deze waarschuwingen.

9. Klik opNext om door te gaan.

10. Selecteer inSetup Role de optieDefault SQL server Feature installation. Klik
opNext.

11. Schakel bij Feature Selection de selectievakjes in die voor Aliro nodig zijn:

l Database Engine Services
l SQL Server Replication
l SQLClient Tools Connectivity

Alle andere functies zijn optioneel. Klik opNext.

12. Klik in het venster Installation Rules opShow Details of opNext als u wilt door-
gaan.

13. Selecteer in het venster Instance Configuration eenDefault instance of een
Named instance. Vul in het laatste geval de details in.

14. Selecteer in het vensterServer Configuration SQL Server Database Engine en
SQL Server Browser. Klik opNext om door te gaan.

15. Selecteer in het Database Engine configuratievensterMixed Mode en voeg een
SQL Server system administratortoe. Klik opNext.

16. Lees in het venster Error Reporting informatie over de opties.

17. Klik opNext. Dan begint het installatieproces.

18. Het vensterComplete zal bevestigen dat de SQL server correct is geïnstalleerd.

7.3 De software installeren

1. Plaats de Aliro Software-dvd en zorg dat de vereiste stappen worden uitgevoerd.
Het Aliro-systeem-installatievenster wordt weergegeven.

2. Klik op Licentie om de licentievoorwaarden te lezen.

3. Klik op Taal en selecteer de gewenste taal. Standaard wordt de taal vanWindows
gebruikt.

4. Klik op Documentatie als u de documenten over Aliro wilt lezen.

5. Klik op Instellingen om het gewenste exemplaar van SQL Server te selecteren.
De standaardoptie is de naam van de databaseserver. Klik op de vervolgkeuzelijst
als u een andere SQL Server wilt selecteren. Voor de installatie is in totaal 1,60 GB
vrije ruimte vereist. De beschikbare ruimte op de geselecteerde installatielocatie
wordt weergegeven.

6. Selecteer één of beide componenten. Standaard zijn beide componenten gese-
lecteerd. Beide componenten kunnen op de servercomputer worden geïnstalleerd.
Het is ook mogelijk om één component op de servercomputer en de andere op een
andere computer te installeren. Selecteer in dat geval de gewenste component
voor de desbetreffende computer en volg de instructies. Als u een component op
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een andere computer wilt installeren, plaatst u de dvd in de gewenste computer en
volgt u de instructies.

l Server voor toegangscontrole: installeert de serveronderdelen en data-
bases. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het gewenste SQL-ser-
verexemplaar op de lokale computer.

l Webserver (IIS): installeert de componenten van de webserver. Als u deze
optie selecteert, moet u het adres van de server voor toegangscontrole
opgeven. DeNaam van server voor toegangsbeheer is de com-
puternaam of het IP-adres.

7. Als u gebruik wilt maken van de optieUitzondering firewall, schakelt u het selec-
tievakjeUitzonderingen toevoegen aan Windows-firewall in.

8. Klik opOK als u de instellingen wilt opslaan of klik opAnnuleren als u de stan-
daardinstellingen wilt gebruiken.

9. Klik op Installeren. Er wordt een samenvatting van de installatie weergegeven.
Als u nog wijzigingen wilt aanbrengen, klikt u op Instellingen en wijzigt u de
gewenste instellingen.

10. Voer deProductcode in. Deze staat op de dvd-hoes.

11. Lees de licentieovereenkomst. Schakel het selectievakje Ik ga akkoord met de
licentievoorwaarden in om deze te accepteren.

12. Klik opDoorgaan. Het venster Voortgang installatie wordt weergegeven tijdens de
installatie.

13. Klik opStarten om de Aliro-systeem te starten. Er wordt een browservenster geo-
pend en de toepassing is actief.

14. Vul de veldenGebruiker enWachtwoord in. De standaardwaarde voor beide vel-
den is 'admin'. Raadpleeg de online help voor het definiëren van locatiespecifieke
instellingen van het toegangscontrolesysteem.

Houd er rekeningmee dat de Aliro-service (server voor toegangscontrole) wordt uit-
gevoerd onder een lokale systeemaccount. Het kan zijn dat dit account geen toegang
heeft tot de geconfigureerde netwerkstations. Als de back-uplocatie is ingesteld op
een netwerkstation, kan de back-upmogelijk niet worden uitgevoerd omdat daar geen
toestemming voor is.

In dat geval moet het aanmeldingsaccount handmatig worden ingesteld op een
bekende domeinaccount met toegangsrechten voor het desbetreffende net-
werkstation:

1. OpenStart > Configuratiescherm > Systeembeheer > Services.

2. SelecteerEigenschappen Server voor toegangscontrole in de lijst en ga naar
het tabbladAanmelden. Stel het account in op een bekend domeinaccount met
toegang tot het gewenste netwerkstation.

.

7.4 Zelfondertekende certificaten
Om voor een zo veilig mogelijke communicatie in het Aliro-toegangscontrolesysteem
te zorgen, wordt er door elke installatie een willekeurig zelf-ondertekend certificaat
gemaakt en gebruikt. Omdat de identiteit van dit certificaat niet door de webbrowser
kan worden gecontroleerd, wordt er mogelijk een waarschuwing gegenereerd wanneer
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u naar het Aliro-systeem navigeert. Dit wil niet zeggen dat de installatie niet veilig is.
Als umeerdere clients wilt gebruiken voor het beheer van het Aliro-systeem, is het
gebruik van een zelfondertekend certificaat noodzakelijk.

Voor optimale beveiliging wordt het gebruik van een officieel certificaat aanbevolen.

Een zelfondertekend certificaat exporteren
U kunt een zelfondertekend certificaat als volgt exporteren:

1. Meld u aan bij de servercomputer waarop deAliro-webserver (IIS) is geïn-
stalleerd.

2. Klik op deStart-knop inWindows. Voer 'InetMgr.exe' in en druk opEnter. IIS
Manager wordt geopend. Dubbelklik op het pictogram Servercertificaten.

3. Zoek in de kolom Uitgegeven aan naar het zelfondertekende certificaat met de
naam van de servercomputer. Klik met de rechtermuisknop op het certificaat.

4. SelecteerExporteren in het contextmenu.

5. Blader naar de locatie waar u het certificaatbestand wilt opslaan.

6. Voer eenWachtwoord in om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers dit cer-
tificaat kunnen installeren. Klik opOK.

7. Het zelfondertekende certificaat is nu beschikbaar op de locatie die u hebt geko-
zen in stap 6.

Het zelfondertekende certificaat installeren op een clientcomputer met Win-
dows

Ga als volgt te werk:

1. Kopieer het zelfondertekende certificaat dat u hebt geëxporteerd volgens de
instructies in Zelfondertekend certificaat exporteren naar de clientcomputer.

2. Ga naar de clientcomputer en dubbelklik op het zelfondertekende certificaat.

3. Volg de instructies in de wizard.

4. Als u wordt gevraagd om deArchieflocatie op te geven voor het certificaat (Hui-
dige gebruiker of Lokale computer), selecteert u de optie die het best aansluit
op uw configuratie.

5. Wanneer u wordt gevraagd om hetWachtwoord, voert u het juiste wachtwoord in
en selecteert u alleen de optieAlle uitgebreide eigenschappen toevoegen. Klik
opVolgende.

6. Selecteer de locatie waar u het zelfondertekend certificaat wilt opslaan.

7. Selecteer de optieAlle certificaten in het onderstaande archief opslaan.

8. Klik op de knop Bladeren en selecteerVertrouwde basiscertificeringsinstanties.

9. Klik achtereenvolgens opVolgende enVoltooien.

10. Als het goed is, wordt het bericht Het importeren is voltooidweergegeven.

U hebt nu toegang tot het Aliro-systeem via een lokale browser.

Een certificaat installeren dat is uitgegeven door een vertrouwd instantie
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Vraag een geldig certificaat aan bij een bekende aanbieder van certificaten. Verwijder
het bestaande zelfondertekende certificaat en installeer het nieuwe certificaat:

1. Meld u aan bij de servercomputer waarop de Aliro-webserver (IIS) is geïnstalleerd.

2. Klik op deStart-knop inWindows.

3. Voer 'InetMgr.exe' in en druk opEnter.

4. IIS Manager wordt geopend. Dubbelklik op het pictogram Servercertificaten.

5. Zoek in de kolom Uitgegeven aan naar het zelfondertekend certificaat met de
naam van de servercomputer. Klik er met de rechtermuisknop op en selecteer de
optieVerwijderen.

6. Volg de instructies van de leverancier van het certificaat om het certificaat te instal-
leren.

Het zelfondertekende certificaat installeren op een clientcomputer met Mac OS

U kunt het zelfondertekende certificaat als volgt installeren op een clientcomputer met
Mac OS:

1. Kopieer het certificaat dat u hebt geëxporteerd volgens de instructies in Zelfon-
dertekend certificaat exporteren naar de clientcomputer.

2. Ga naar de clientcomputer en dubbelklik op het zelfondertekende certificaat. Het
hulpprogrammaCertificaten toevoegen wordt weergegeven.

3. Selecteer deSleutelhanger-optie die het best aansluit op uw configuratie (Inlog-
gen of Systeem).

4. Klik op de knopVoeg toe. Het hulpprogrammaSleutelhangertoegang wordt geo-
pend.

5. Voer hetWachtwoord in om het hulpprogrammaSleutelhangertoegang te ont-
grendelen.

6. Voer het certificaatwachtwoord in. Klik opOK.

7. Klik op de knopVertrouw altijd.

8. Mogelijk wordt de procedure voor identiteitscontrole herhaald. Voer hetWacht-
woord in om verder te gaan.

9. Zoek in het venster Sleutelhangertoegang naar het zelfondertekende certificaat
met de naam van de clientcomputer in de kolom Naam.

10. Dubbelklik op het zelfondertekende certificaat.

11. Vouw het gedeelteVertrouwd uit. Ga naarSecure Sockets Layer (SSL) en stel
de bevoegdheid in opVertrouw altijd. Pas de wijzigingen toe.

12. Mogelijk wordt de procedure voor identiteitscontrole herhaald. Voer hetWacht-
woord in om verder te gaan.

13. Als het goed is, is de procedureCertificaat importeren nu voltooid. U hebt nu toe-
gang tot het Aliro-systeem via een lokale browser.

7.5 De software bijwerken

1. Klik opBijwerken. Er wordt een samenvatting van de upgrademet de geïn-
stalleerde versie en de nieuwe versie weergegeven.
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2. Klik opBladeren en selecteer de gewensteBack-uplocatie als u een back-up wilt
maken naar een andere dan de standaardlocatie.

3. Klik opDoorgaan om bij te werken.

7.6 De software verwijderen
U kunt het Aliro-systeem als volgt verwijderen:

1. Maak voordat u het systeem verwijdert een back-up van alle gegevens, voor het
geval u deze later nog nodig hebt.

2. Ga in het Start-menu vanWindows naarConfiguratiescherm > Programma's
en onderdelen > Aliro.

3. SelecteerVerwijderen. Het Aliro-venster Samenvatting van verwijdering wordt
weergegeven.

4. Schakel Databases verwijderen in. Hierbij worden alle gegevens van de SQL-
server verwijderd.

5. Klik opDoorgaan. Het venster Voortgang installatie wordt weergegeven terwijl de
software wordt verwijderd.
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8 De gebruikersinterface openen
Het Aliro-toegangscontrolesysteem kan worden geopend vanaf de servercomputer,
vanaf computers in hetzelfde netwerk als de server en vanaf elke andere computer
met een internetaansluiting:

1. Open een internetbrowser.

2. Voer in het domeinveld de hostnaam van het Aliro-toegangscontrolesysteem in.

3. Vul de velden GebruikerenWachtwoord in. De standaardwaarde voor beide vel-
den is 'admin'.

4. Klik op Aanmelden.

Houd er rekeningmee dat de Aliro-webserver openbaar toegankelijk moet zijn via inter-
net als u vanaf externe netwerken toegang wilt kunnen krijgen tot de gebrui-
kersinterface.
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