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1O tomto dokumentu

1 O tomto dokumentu
Tento dokument je založen na dynamické online nápovědě, která se zobrazuje v aplikaci Software Aliro. Některé
pokyny souvisejí s funkcí online navigace.

Pamatujte si, že elektronická verze tohoto návodu (ve formátu PDF) rovněž obsahuje navigační odkazy na
související témata.

Další související dokumenty jsou:

Komponenta Dokument Pokrývá

Software Aliro Instalační manuál Popisuje instalaci softwaru a důležité koncepty

Software Aliro Aliro Datový list Pokrývámožnosti a technické údaje softwaru

AP AP01P Instalační manuál Jak instalovat řídicí hardwarovou jednotku Access Point

AP AP01P Datový list AP Technické údaje pro AP

Čtečka karet
ARxx-MF Ilustrovaný návod ke čtečce Ilustrovaný návod k montáži čtečky karet

Čtečka karet
ARxx-MF Návod k instalaci čtečky Instalační manuál promontáž a připojení čtečky karet,

včetně připojení k systému

Čtečka karet
ARxx-MF Datový list čtečky Technické údaje pro čtečku karet
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2 Přehled systému Aliro

2 Přehled systému Aliro
Vítejte v systémuAliro Access Control – inovativním systému kontroly přístupu příští generace, rozšiřujícím
moderní způsob zabezpečení s využitím následujících vlastností:

l Jednoduchý a intuitivní webový software obsluhy pracující na principu ‚ukaž a klikni‘
l Zjednodušené portfolio hardwaru umožňující používat IP na dveřích
l Automatické vyhledávání zařízení a flexibilní možnosti hardwaru
l Aplikace kompatibilní se smartphonem, nabízející dálkovou správu amonitorování v reálném čase
l Jednoduchá instalace licence s flexibilními možnostmi online aktualizací
l Podpora více jazyků s možností snadného individuálního přizpůsobení pro každého uživatele
l Přímá interakce držitele karty naOLED displejích čteček
l Podpora pro různé typy dveří
l Plně přizpůsobitelný systém kontroly přístupu s předem zkonfigurovanými možnostmi nastavení.

2.1 Přehled
Přehled je úvodní stránka systému Aliro, která nabízí všeobecné zobrazení celého systému kontroly přístupu.
Odtudmůžete navigovat na jednotlivé funkce nebo naváděné úlohy a zobrazovat všeobecná hlášení statusu
systému.

Funkce PŘÍSTUP Funkce MONITOROVÁNÍ Funkce ŠABLONY

Uživatelé Protokol událostí Šablony karet

Oblasti Zálohování / obnovení Šablony dveří

Dveře Systémová nastavení Hardwarové šablony

Skupiny přístupu Monitorování a kontrola Šablony osvětlení čtečky

Časové plány přístupu Prezence

Plánovač pracoviště

Role

Hardware

Efekty světelného

rámu

Status systému
Status systému poskytuje detailní hlášení týkající se statusu hardwaru, serveru a databáze. See "Status systému"
on page 13
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2 Přehled systému Aliro

2.2 Pracovní prostor Aliro
Pro efektivní využívání pracovního prostoru Aliro můžete používat různé flexibilní nástroje. Většinu z těchto
nástrojů můžete najít na hlavním horním panelu nástrojů systému Aliro. Podrobnosti o těchto nástrojíchmůžete
nalézt níže.

2.2.1 Upozornění
FunkceUpozornění umožňuje zkonfigurovat klienta Aliro, který vás bude upozorňovat nebo informovat o
událostech vyskytujících se v systému. Jako nový uživatel vidíte panel Upozornění v dolní části

uživatelského rozhraní.
Poznámka: Zobrazená upozornění jsou specifická pro uživatele právě přihlášeného do systému Aliro.

Konfigurace upozornění

1. Klikněte na odkaz Konfigurovat upozornění umístěný v dolní části uživatelského rozhraní Aliro.
2. Vyberte události, na které chcete být upozorňováni, ze stromuUdálosti v zobrazeném okně.

Poznámka: Každou událost můžete rozbalit tak, aby se zobrazily všechny události a mohli jste z nich
vybírat. Klikněte například na znak rozbalení Systém, aby se zobrazila událost Archivace a čištění se
nepodařilo amohli jste ji vybrat.

3. Klikněte naUložit.

Zobrazení a skrytí okna upozornění

Zobrazení Popis Požadovaná operace

Okno
Upozornění Nachází se v dolní části uživatelského rozhraní. Kliknutím na šipkumůžete toto okno

rozbalit nebo skrýt.

Tlačítko
Upozornění

Nachází se v horním panelu nástrojů
uživatelského rozhraní, když v systému existuje
alespoň jedno nepotvrzené upozornění.

Kliknutím můžete oknoUpozornění
rozbalit nebo skrýt. Při skrytí okna změní
toto tlačítko barvu na žlutou.

Monitorování upozornění
Různé sloupce zobrazené v okněUpozornění poskytují detailní informace o události. Můžete se také rozhodnout
potvrzovat upozornění, jak se budou objevovat. Detaily najdete v následující tabulce.

Sloupce a
tlačítka Popis

Kategorie Zobrazuje typ události.

Nastalo Zobrazuje datum a čas, kdy nastala událost.

Hlášení Zobrazuje detaily vyskytlé události.

Uživatel Zobrazuje uživatele, který způsobil událost.
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2 Přehled systému Aliro

Sloupce a
tlačítka Popis

Zdroj Zobrazuje umístění, z kterého byla událost spuštěna.

Potvrzení
vybraných
upozornění

Tato operace umožňuje vybrat jeden nebo více řádků upozornění a potvrdit je.
V okně Upozornění:

1. Vyberte jeden řádek upozornění, nebo klikněte na klávesu Ctrl a vyberte
více řádků.

2. Klikněte na Potvrdit vybraná upozornění.

Potvrzení
všech
aktuálních
upozornění

Tato operace umožňuje potvrdit všechna aktuálně zobrazená upozornění. V
okně Upozornění:

1. Klikněte na Potvrdit všechna aktuální upozornění.

Změna jazyka displeje upozornění
1. Klikněte naMenu v horním panelu nástrojů uživatelského rozhraní.
2. Vyberte Jazyk.
3. Zaškrtněte požadovaný jazyk displeje. Upozornění se pak budou zobrazovat ve vybraném jazyce a změní

se také uživatelské rozhraní Aliro pro tohoto uživatele.

2.2.2 Uspořádání
Pracovní prostor Aliro lze individuálně upravit pro vaše preference zobrazení. Jeho funkce obecně umožňují
zobrazovat panely oken několika funkcí současně.

Navigace v uspořádáních:
1. Klikněte na Uspořádání na hlavním panelu nástrojů uživatelského rozhraní Aliro.

Multiviews

Dynamický nástrojMultiview umožňuje zobrazovat panely oken souvisejících funkcí, když se zaměříte na
konfiguraci konkrétní funkce. Pokud například použijeteUživateléMultiview, můžete současně zobrazovat panely
pro uživatele, skupiny přístupu, oblasti, dveře a časové plány přístupu. Vyberte z následujícíchmožností
Multiview:

Multiview Popis

Uživatelé Zobrazení panelů oken prouživatele, skupiny přístupu, oblasti, dveře a
časové plány přístupu současně.

Oblasti Zobrazení panelů oken pro oblasti a dveře současně.

Plánovač Zobrazení panelů oken pro plánovač pracoviště, dveře a oblasti současně.
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2 Přehled systému Aliro

Multiview Popis

pracoviště

Status Zobrazení panelů oken promonitorování a kontrolu a pro protokoly událostí
současně.

Různé panely můžete přetáhnout myší a změnit jejich umístění v aktuálním uspořádání multiview.

Šablony Multiview

Vyberte možnost ze šablonmultiview pro zobrazení jednoho nebo více panelů současně. Když je šablona
zobrazena ve vašem pracovním prostoru, vyberte funkci, kterou požadujete pro každý panel.

Šablona
Multiview Popis

Zobrazuje jednotlivý panel pro vybranou funkci. Pokud není zvolena konkrétní
funkce, zobrazí se standardně přehled.

Zobrazuje dva samostatné vertikální panely.

Zobrazuje dva samostatné horizontální panely.

Zobrazuje celkem tři panely – jeden hlavní vertikální panel a dva horizontální panely
vedle něho.
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2 Přehled systému Aliro

2.2.3 Menu
Menu obsahuje různémožnosti pro individualizaci nastavení na uživatelském rozhraní Aliro. Klikněte na
požadovanoumožnost, aby se zobrazily detaily.

Jazyk
Můžete změnit jazyk displeje celého uživatelského rozhraní Aliro.

1. Navigujte naMenu > Jazyk.
2. Vyberte preferovaný jazyk ze seznamumožností.

Jazyk displeje uživatelského rozhraní se změní na vybraný jazyk.

Preference
Možnosti, které jsou zde k dispozici, můžete použít k nastavení zobrazení pro seznamy, pro aktivaci preferovaných
registračních čteček nebo zapnutí automatického odhlášení ze systému Aliro. Následující tabulka popisuje každou
funkci a její konfiguraci.

1. Navigujte naMenu > Preference.

Pole Popis Konfigurace

Položky na stránku Toto nastavení konfiguruje počet
položek, které se objeví v hlavním
seznamu1 každé funkce. Další
položky pak lze zobrazit s
použitím ovladače stránkování
dole v hlavním seznamu.

1. Nastavte hodnotu v poli Položky
na stránku.

2. Klikněte naUložit.

Registrační čtečka Toto nastavení konfiguruje
registrační čtečku, která bude
aktivována pro použití právě
přihlášeným uživatelem.
Poznámka: Registrační čtečka
může být aktivována a používána
uživatelem, dokud není zvolena a
aktivována jako preferovaná
čtečka uživatelem, který se
přihlásí později.

Pokud například uživatel právě
používá konkrétní registrační
čtečku a stejná čtečka je později
vybrána druhým uživatelem,
může tento druhý uživatel v řadě
aktivovat čtečku pro své vlastní
použití. Během této doby je čtečka
nedostupná pro prvního uživatele,
pokud ji první uživatel znovu

1. Klikněte na rozbalovací seznam
poleRegistrační čtečka, aby se
zobrazily všechny registrační
čtečky zkonfigurované v
systému.

2. Vyberte čtečku a klikněte na
Aktivovat.

3. Klikněte naUložit.

1. Hlavní seznam se zobrazuje jako levý panel hlavního náhledu, resp. okna téměř pro každou funkci Aliro. Jedná se
obecně o seznam názvů pro jednotky, jako jsou Dveře, Uživatelé, Hardware atd., v závislosti na zobrazené funkci.
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2 Přehled systému Aliro

neaktivuje.

Aktivovat interval
automatického
odhlášení

Zaškrtnutím tohoto pole se
nastavuje doba (v minutách), po
jejímž uplynutí se systém
automaticky odhlásí, nebude-li v
systému detekována žádná
uživatelská operace (kliknutí nebo
zadání znaku).
Poznámka: Případné změny
provedené v systému, které
nebyly uloženy, budou po
uplynutí intervalu automatického
odhlášení zrušeny.

1. Zaškrtněte poleAktivovat
interval automatického
odhlášení.

2. Nastavte čas (v minutách) v poli
Doba odhlášení.

3. Klikněte naUložit.

Uložit protokoly
Můžete ukládat systémové protokolové soubory, kterémohou pomáhat týmům technické podpory při odstraňování
závad. Následující konfigurace vysvětluje, jak uložit zabalený protokolový soubor (zip).

1. Navigujte naMenu > Uložit protokoly...
2. Klikněte naStáhnout v zobrazeném dialogovém okně.
3. Pokračujte volbouUložit neboOtevřít pro stažení souboru zip.

O
Registrace licence produktu

Jako uživatel systému Aliro musíte zaregistrovat svůj systém Aliro s použitím licenčního souboru
produktu.
To lze provést dvěma způsoby:

1. Online registrace licence produktu (automatická)
2. Offline registrace licence produktu (ruční)

Online registrace licence produktu (automatická)
1. Dialogové oknoO zobrazuje všechny informace související s licencí vašeho produktu.

Toto dialogové oknomůžete vyhledat z horního nástrojového panelu systému Aliro dvěma
způsoby:

1. Klikněte na červený odkaz (... dnů zbývajících na registraci).
2. Klikněte naMenu > O.

2. Klikněte na tlačítkoRegistrovat, aby se zobrazilo další dialogové okno.
3. Klikněte na tlačítkoPožadovat licenci.
4. Zadejte své údaje do požadovaných polí.
5. Klikněte naRegistrovat.

Pokud byla registrace úspěšná:
1. Kliknutím naRegistrovat dokončete registraci. Systém bude automaticky zaregistrován ve

Web Service Registration Service s licenčním souborem.
Jestliže se registrace nepodaří, pokračujte ze své současné pozice a ručně zaregistrujte systém
offline:

1. Postupujte podle pokynůOffline registrace licence produktu uvedených níže.

Offline registrace licence produktu (ruční)
1. Nezapomeňte provést kroky 1-5 podle předchozího odstavce.
2. Klikněte na odkaz Stáhnout registrační soubor. Bude vytvořen registrační soubor.
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2 Přehled systému Aliro

3. Klikněte naStáhnout.
4. Kliknutím naUložit uložte lokální kopii registračního souboru.
5. Kliknutím na Zrušit zavřete dialogové okno.
6. Přeneste uložený registrační soubor do zařízení s přístupem na internet. Ve webovém

prohlížeči otevřete Registration Service url, které bylo zobrazeno pod odkazem Stáhnout
registrační soubor.

7. Klikněte naRegistrovat klíč produktu.
8. Vyhledejte a vyberte registrační soubor (nazývaný též klíčový soubor produktu).
9. Klikněte naOK.
10. Uložte generovaný licenční soubor a přeneste ho zpět do klienta Aliro.
11. V dialogovém okněO klikněte naRegistrovat.
12. Klikněte naProcházet.
13. Vyhledejte a vyberte uloženou lokální kopii licenčního souboru.
14. Klikněte naOtevřít. Zobrazí se dialogové okno potvrzující registraci.

Poznámka: Registrovanou licenci nelze změnit.

Zobrazení aktuální licence produktu
1. V hlavním panelu nástrojů Aliro navigujte naMenu > O.

V zobrazeném dialogovém okně budou uvedeny detaily vaší aktuální licence produktu.

Zobrazení licenční smlouvy koncového uživatele (EULA)
1. V hlavním panelu nástrojů Aliro navigujte naMenu > O.
2. Klikněte na odkaz Licenční smlouva koncového uživatele (EULA).
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2 Status systému
Status systému poskytuje detailní hlášení týkající se statusu hardwaru, serveru a databáze.

Tisk systémové zprávy
Bude vytvořena systémová zpráva obsahující shrnutí systému. Tuto zprávu si můžete stáhnout a uložit nebo
zobrazit.

1. Navigujte na stránku Přehled.
2. Klikněte na odkaz Tisk systémové zprávy, nacházející se vedle položky Status systému.
3. Klikněte naStáhnout. Zpráva se zobrazí v novém okně.

Hardware

Status Popis

Online Access
Points Zobrazuje počet AP, které jsou online.

Access Points se
právě inicializují Zobrazuje počet AP, které se právě inicializují.

Online čtečky Zobrazuje počet čteček, které jsou online.

Neshoda čtečky

Zobrazuje počet čteček, které splňují některé ze dvou kritérií:
1. Náleží ke sběrnici jiného typu (např. čtečkaOSDP ke sběrnici Wiegand)
2. Čtečka je přemístěna z AP, který je offline (který samozřejmě toto přemístění

nemůže hlásit), do jiného AP, který je online.

Server

Status Popis

Využití CPU
Zobrazuje okamžité využití CPU na serveru kontroly přístupu. Jestliže tato hodnota
zůstává vyšší než 50 % po dobu delší než 10 sekund, což může ukazovat na
přetížení procesoru serveru, zobrazí se varování.

Využití paměti
Zobrazuje okamžité využití paměti na serveru kontroly přístupu. Je-li tato hodnota
vyšší než 90%, což může ukazovat, že serverovému stroji dochází paměť, zobrazí
se varování.

Využití disku
Zobrazuje okamžité využití disku v jednotce, kde je nainstalován server kontroly
přístupu. Je-li tato hodnota vyšší než 90 %, což může ukazovat, že serverovému
stroji dochází místo na disku, zobrazí se varování.

Aktivní weboví klienti Zobrazuje počet webových klientů, kteří jsou právě přihlášeni.

Aktivní mobilní klienti Zobrazuje početmobilních klientů (Android / iPhone), kteří jsou právě přihlášeni.

Výchozí účet správce
zajištěný

Zobrazuje se, když výchozí účet správce, který byl vytvořen během instalace,
nezměnil heslo. Změňte heslo správce, abyste odstranili toto varování.

Databáze
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2 Status systému

Status Popis

Poslední zálohování Zobrazuje čas posledního zálohování databáze, pokud bylo provedeno zálohování.

Doba trvání
posledního
zálohování

Zobrazuje dobu, kterou trvalo provedení posledního zálohování databáze, pokud bylo
provedeno zálohování.

Příští zálohování

Zobrazuje čas, na kdy je naplánováno příští zálohování databáze. Pokud nebylo
zkonfigurováno žádné naplánované zálohování, zobrazí se výstražná ikona. S
použitím funkce Zálohování / obnovení zkonfigurujte plánované zálohování,
abyste vyřešili toto varování.
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3 Funkce

3 Funkce
Rozsáhlé funkce kontroly přístupu v systému Aliro jsou kategorizovány do tří hlavních skupin: Přístup,
Monitorování aŠablony.

Kliknutím na danou funkci můžete zobrazit popis a detaily konfigurace.

Funkce PŘÍSTUP Funkce MONITOROVÁNÍ Funkce ŠABLONY

Uživatelé Protokol událostí Šablony karet

Oblasti Zálohování / obnovení Šablonydveří

Dveře Systémová nastavení Hardwarové šablony

Skupinypřístupu Monitorování a kontrola Šablonyosvětlení čtečky

Časové plánypřístupu Prezence

Plánovačpracoviště

Role

Hardware

Efekty světelného rámu

3.1 Přístup
Funkce Přístup umožňují konfigurovat hlavní parametry potřebné pro vybudování systému kontroly přístupu, např.
hardware, dveře, uživatele a časové plány přístupu. Informace pro konkrétní funkcemůžete najít pod
následujícími odkazy.

Funkce PŘÍSTUP

Uživatelé

Oblasti

Dveře

Skupinypřístupu

Časové plánypřístupu

Plánovačpracoviště

Role

Hardware

Efekty světelného rámu
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3 Funkce

3.1.1 Uživatelé
Uživatel je osoba zaregistrovaná ve vašem systému kontroly přístupu. Uživatel musí mít přiřazenou roli v
závislosti na své funkci v systému Aliro.

Popis panelů a panelu nástrojů

Panely a tlačítka Popis

Hlavní seznam
Panel úplně vlevo v tomto zobrazení, obsahující seznam názvů
uložených uživatelů

Hlavní panel Zobrazuje různá pole uživatele v hlavním panelu.

Vytvořit Vytváří nového uživatele.

Vymazat Maže vybranou položku.

Uložit Ukládá aktuální konfiguraci.

Zrušit Ruší změny provedené od posledního uložení.

Filtr Zobrazí nebo skryjte panel filtru pro omezení hledání nebo hledání
seznamu uživatelů.

Import Průvodce pro import uživatelů ze souboru.

Prominutí Prominutí všem uživatelům z oblastí Antipassback.

Související témata
l Vytvoření uživatele
l Přiřazení karet nebo kódů
l Přiřazení přístupových práv
l Tisk uživatelské karty

3.1.1.1 Vytvoření uživatele
1. klikněte na Přehled1 a pak na Uživatelé2. Zobrazí se náhled Uživatelé.
2. Klikněte na tlačítko Vytvořit3.
3. PoleStatus se standardně zobrazí jakoPlatné.

Status Popis

Platná
Aktuální datum jemezi počátečním a koncovým datem včetně, nebo je aktuální datum po
počátečním datu, přičemž je zaškrtnutamožnost Až do dalšího upozornění a uživatel není
označen jako neaktivní.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
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3 Funkce

Status Popis

Platnost
skončila Aktuální datum je po koncovém datu a uživatel není označen jako neaktivní.

Probíhající Aktuální datum je před počátečním datem a uživatel není označen jako neaktivní.

Uživatel
neaktivní

Uživatel může být ručně označen jako neaktivní. To znamená, že žádná z karet uživatele
nemůže být použita pro přístup. Toto nastavení má přednost před všemi ostatními.

4. Zadejte jméno1 a příjmení2 uživatele.
5. Z rozbalovacího seznamu Role3 vyberte roli, kterou chcete přiřadit tomuto uživateli.

Pro jiné role než Držitel karty zkonfigurujte následující doplňková pole:

Pole Popis

Uživatelské
jméno

Toto je uživatelské jméno používané k ručnímu přihlašování do systému Aliro.

Heslo Toto je heslo používané k ručnímu přihlašování do systému Aliro.

Uživatelské
jméno
domény

Zadáním hodnoty v tomto poli se aktivuje automatické přihlášení s použitím autentizace
Windows. Hodnotamusí být v následujícím formátu: domainname\username

Například: site340\Smith John, kde site340 je název domény a Smith John je uživatelské
jméno v této doméně, které bude používat systém Aliro přihlášený veWindows s tímto účtem.
O uživatelské jméno domény požádejte svého správce IT.

l Chcete-li se automaticky přihlásit do systému Aliro, zadejte v prohlížeči adresu
https://your.webserver.name/accesswinmísto
https://your.webserver.name/access. Pamatujte si, že funkce automatického
přihlášení je podporována jen při práci v sítích LAN.

6. Klikněte na Uložit4.

V systému je vytvořen nový uživatel.

Přiřazení karet nebo kódů k uživateli

Chcete-li přiřadit karty ručně
1. Přesvědčte, že jsou zkonfigurována pole uživatelského jména v zobrazení Uživatelé.
2. Klikněte na tlačítko Přidat5. Do sousední tabulky je přidán nový řádek.
3. Klikněte na poleČíslo karty v novém řádku.
4. Zadejte číslo karty.
5. Klikněte na Uložit6.

Zaškrtávací políčko neaktivní lze použít k manuální deaktivaci konkrétní karty. Pokud jsouSystémová nastavení
nakonfigurována, aby blokovala uživatele, kdykoliv dojde k narušení režimu hard antipassback, systém jej
automaticky zaškrtne.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
4Klikněte pro zobrazení v Aliro
5Klikněte pro zobrazení v Aliro
6Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Chcete-li přiřadit karty s použitím registrační čtečky
Jako nezbytný předpoklad pro přiřazení karet uživatelům s použitím registrační čtečky zajistěte, aby byl režim
přístupu čtečky zkonfigurován jako registrační režim. Pro další informace klikněte zde: Registrační čtečka.

1. Přesvědčte, že jsou zkonfigurována pole uživatelského jména v zobrazení Uživatelé.
2. Klikněte na Přidat1. Do sousední tabulky je přidán nový řádek.
3. Klikněte na poleČíslo karty v novém řádku.
4. Označte kartu v registrační čtečce, aby se vyplnilo poleČíslo karty.
5. Klikněte na Uložit2.

Chcete-li přiřadit kódy k uživateli
Existují dva různé typy kódů: PIN a osobní kód.

l PIN je 4místný kód používaný s kartou v režimu zabezpečení Karta a PIN.
l Osobní kód je individuální kód, který semůže používat místo karty, když je režim zajištění dveří Osobní

kód neboSkupinový kód. Výchozí délka je 4 číslice, ale může být změněna na 4-8 číslic v menuSystémová
nastavení. Pamatujte si, že při zmenšení délky kódu se vyprázdní pole Osobní kód amusíte ho znovu ručně
generovat (pro každého uživatele).

TlačítkoReset vyprazdňuje pole a tlačítkoGenerovat vytváří nový osobní kód.
Zaškrtávací políčkoOsobní kód neaktivní lze použít k manuální deaktivaci použití osobních kódů (pro tohoto
uživatele). Pokud jsouSystémová nastavení nakonfigurována, aby blokovala uživatele, kdykoliv dojde k narušení
režimu hard antipassback, systém jej automaticky zaškrtne.

Aktualizace obrazu uživatele
Klikněte na odkaz Aktualizovat obraz3. Objeví se nové dialogové okno.

Chcete-li zachytit novou fotografii:
1. Vyberte, zda je uživatelmuž nebo žena.
2. Klikněte naSpustit Webcam. Zobrazí se živé video uživatele.
3. Klikněte naPořídit foto. Zachycené foto je zobrazeno.
4. Klikněte naOK.

Chcete-li aktualizovat aktuální uživatelské foto:
1. Klikněte na tlačítkoVybrat soubor.... V dialogovém okněOtevřít zadejte umístění nové fotografie.
2. Klikněte naOK.

Přístupová práva
Můžete také přiřadit přístupová práva uživatelům pro skupiny přístupu, oblasti a dveře.

1. Klikněte naPřístupová práva.

Chcete-li přiřadit přístupová práva skupinám přístupu:
1. Klikněte naPřidat v kartě Skupiny přístupu.
2. Vyberte skupinu přístupu ze zobrazeného dialogového okna. Klikněte naOK.
3. Klikněte naUložit.

Chcete-li přiřadit přístupová práva oblastem:
1. Pod položkouPřístup do oblasti klikněte naPřidatd.
2. Vyberte oblast ze zobrazeného dialogového okna. Klikněte naOK.
3. Klikněte naUložit.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Chcete-li přiřadit přístupová práva dveřím:
1. Pod položkouPřístup dveřmi klikněte naPřidat.
2. Vyberte dveře ze zobrazeného dialogového okna. Klikněte naOK.
3. Klikněte naUložit.

Detaily a nastavení
Zkonfigurujte pole této sekce, zkonfigurujte detaily uživatele a další specifická nastavení. Podrobné informace
najdete v popisech polí níže.

Pole Popis

Jazyk
Vyberte preferovaný jazyk pro tohoto uživatele. Bude se jednat o jazyk displeje hostitelského
webového klienta, když se tento uživatel přihlásí do systému. Bude to rovněž jazyk zobrazený
na displeji čtečky ARxxS-MF při interakci uživatele s čtečkou.

E-mail Zadejte e-mailovou adresu uživatele.

Mobilní
telefon Zadejte číslo mobilního telefonu uživatele.

Vlastní pole
1, 2, 3 a 4

Tato vlastní pole nastavuje obsluha. Chcete-li nastavit tato pole:
1. Navigujte na stránku Přehled > Seznam monitorování > Systémová nastavení >

Vlastní pole.
2. Zkonfigurujte čtyři pole Štítek vlastního pole se štítky podle své volby. Například číslo

vozidla, číslo pasu.

Uživatel
neaktivní Zaškrtnutím tohoto pole semění status uživatele na Neaktivní.

Počáteční
datum

Vyberte datum kdy začne status uživatele Platný v systému. Poznámka: Toto pole se
nezobrazí, pokudmá uživatel roli Správce systému.

Až do
dalšího
upozornění

Zaškrtnutí tohoto pole dává uživateli status Platný na nekonečnou dobu. Poznámka: Toto pole
se nezobrazí, pokudmá uživatel roli Správce systému.

Koncové
datum

Vyberte datum pro stanovení, kdy skončí platný status uživatele. Od zvoleného data dál již
bude uživatel neplatný. Poznámka: Toto pole se nezobrazí, pokudmá uživatel roli Správce
systému.

Přístupnost

Zaškrtnutí tohoto pole znamená, že když uživatel označí svou kartu ve čtečce, odemknou se
dveře na dobu časového limitu opětovného zamknutí přístupnosti a ne na normální dobu
časového limitu opětovného zamknutí, což umožňuje snazší přístup.
Najděte poleČasový limit opětovného zamknutí přístupnosti s použitím této navigace:

1. KartaPřehled > Seznam přístupů > Funkce dveří > Detaily dveří.

Výjimka
antipassback Zaškrtnutí tohoto pole vylučuje uživatele z oblastí Antipassback v systému.

Tisk karet
Zkonfigurujte pole v této sekci, abystemohli tisknout karty uživatele. Podrobné informace najdete v popisech polí
níže.
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Pole Popis

Rozbalovací seznam
Šablona tisku karet Vyberte šablonu karty pro tisk.

Přední strana Zobrazuje přední stranu vybrané šablony karty.

Zadní strana Zobrazuje zadní stranu vybrané šablony karty.

Tisk karty...

Kliknutím se zobrazuje okno náhledu tisku. Toto okno ukazuje karty
zkonfigurované pro tohoto uživatele a tiskový náhled každé z nich.
Kliknutím na Tisk...můžete vytisknout kopii vybrané karty.
Zrušit ruší tisk.

Tisk potvrzení...
Tato volba tiskne potvrzení pro vytištěné karty.
Kliknutím můžete zobrazit náhled potvrzení tisku. Vyberte karty, které vyžadují
potvrzení, a klikněte na Tisk.

3.1.1.2 Přiřazení karet
Uživatel můžemít přiřazenou jednu nebo více karet.
Tyto karty mohou být zaregistrovány ručně nebo s použitím registrační čtečky.

Ruční přiřazení karet

1. Přesvědčte, že jsou zkonfigurována pole Jméno uživatelů.
2. Klikněte na tlačítkoPřidat. Do sousední tabulky je přidán nový řádek.
3. Klikněte na poleČíslo karty v novém řádku.
4. Zadejte číslo karty.
5. Klikněte na tlačítkoUložit.

Přiřazení karet s použitím registrační čtečky

Jako nezbytný předpoklad pro přiřazení karet uživatelům s použitím registrační čtečky zajistěte, aby byl režim
přístupu čtečky zkonfigurován jako registrační režim. Viz kapitola Hardware.

1. Klikněte naPřehled > seznam Funkce > sekcePřístup > Uživatelé.
2. Klikněte na položkuUživatelé. Zobrazí se konfigurační stránka Uživatelé.
3. Vyberte existujícího uživatele ze seznamu jmen na levé straně nebo klikněte na tlačítkoVytvořit a vytvořte

nového uživatele.
Zobrazí se konfigurační stránka Uživatel.

4. Přesvědčte, že jsou zkonfigurována pole Jméno uživatelů.
5. Klikněte na tlačítkoPřidat. Do sousední tabulky je přidán nový řádek.
6. Klikněte na poleČíslo karty v novém řádku.
7. Označte kartu v registrační čtečce, aby se vyplnilo poleČíslo karty.
8. Klikněte na tlačítkoUložit.
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3.1.2 Oblasti
Oblast je prostor, v kterém je kontrolován přístup alespoň jedněmi dveřmi a jednou vchodovou čtečkou.

l V systému existuje výchozí oblast s názvemGlobální vnějšek, která zahrnuje nezajištěný prostor vně
budovy. Tato oblastmusí být ručně zkonfigurována během instalace systému.

l Do oblasti globálního vnějškumají automaticky uděleno přístupové oprávnění všichni uživatelé v systému.
l Oblasti mohou být spojeny dohromady amohoumít společné dveře.
l V nadřazené oblastimůže existovat jedna nebo více podřízených oblastí.
l Když má uživatel uděleno právo přístupu do oblasti, získává přístup ke všem jejím vchodovým čtečkám.
l Uživatel musí mít udělena práva přístupu do nadřazených oblastí a do podřízených oblastí zvlášť.

Poznámka: Oblasti mohou být vytvářeny pouze v zobrazení Plánovač pracoviště.
Zobrazení Oblastmůžete používat pro následující funkce:

l K zobrazování detailů existujících oblastí.
l K provádění ručních příkazů v existujících oblastech.

Popis panelu

Panely a tlačítka Popis

Hlavní seznam
Panel úplně vlevo v tomto zobrazení, obsahující seznam názvů
uložených oblastí.

Prominutí Prominutí všem uživatelům z oblastí Antipassback.

Ruční příkazy Vydává ruční příkazy do vybraných oblastí.

Zobrazení detailů existujících oblastí:
1. Kliknutím zvolteOblast v hlavním panelu.

Detaily oblasti jsou zobrazeny v sousedním panelu, jak je uvedeno níže:

Pole Popis

Jméno Název oblasti, jak je zkonfigurován v zobrazení plánovače pracoviště.

Popis Popis oblasti, jak je zkonfigurován v zobrazení plánovače pracoviště.

Vchodové
čtečky

Dveře a čtečky zkonfigurované pro tuto oblast, jak je zkonfigurováno v zobrazení plánovače
pracoviště.

Konfigurace oblasti Globální vnějšek
V systému existuje výchozí oblast s názvemGlobální vnějšek, která zahrnuje nezajištěný prostor vně budovy.
Vchodové čtečky oblastiGlobální vnějšek se konfigurují automaticky v zobrazení plánovače pracoviště během
konfigurace oblasti.

Související témata
l Vytvoření oblasti

21

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



3 Funkce

3.1.3 Dveře
Dveře jsou fyzicky kontrolované vstupní zařízení, které umožňuje nebo znemožňuje přístupmezi oblastmi.

V kontrole přístupumohou dveře představovat nejen standardní dveře, ale také vrata, brána, zábrana apod. Dveře
můžete vytvořit z náhledu Hardware nebo z náhledu Dveře. Další informace najdete v následujících
odstavcích.

Související témata
l Vytvoření dveří v náhledu Dveře
l Vytvoření dveří v náhledu Hardware
l Změna konfigurace dveří
l Použití šablony dveří na dveře

3.1.3.1 Vytvoření dveří
1. Klikněte na Přehled1 a pak Dveře2. Zobrazí se náhledDveře.
2. Klikněte na Vytvořit3, aby se zobrazila pole a karty konfigurace dveří.
3. Pokračujte zkonfigurováním zobrazených sekcí.

Detaily jsou uvedeny níže.

Popis panelů a panelu nástrojů

Panely a tlačítka Popis

Hlavní seznam Levý panel tohoto zobrazení obsahuje hlavní seznam
názvů dveří a Access Points.

Hlavní panel Zobrazuje různá pole konfigurace dveří.

Vytvořit Vytvoří nové dveře.

Vymazat Maže vybranou položku.

Uložit Ukládá aktuální konfiguraci dveří.

Zrušit Ruší změny provedené od posledního uložení.

Ruční příkazy Vydává ruční příkaz pro vybrané dveře.
Mohou být vydány následující příkazy:

l Umožnit přístup – Odemyká dveře pro
uživatele. Toto je ekvivalentní označení platné
karty.

l Otevřít –Mění aktuální režim dveří na otevřeno.
l Blokovat –Mění aktuální režim dveří na

blokování.
l Zajistit –Mění aktuální režim dveří na zajištění.
l Odjistit –Mění aktuální režim dveří na odjištění.
l Zrušit – Ruší předchozí operaci ručního

příkazu.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Panely a tlačítka Popis

Pro ruční příkazy Otevřít, Blokovat, Zajistit aOdjistit
platí následující parametry.

l Až do příští změny časového plánu –
Vydaný ruční příkaz zůstává účinný až do příští
změny časového plánu přístupu.

l Až do dalšího upozornění –Vydaný ruční
příkaz zůstává účinný, dokud není nařízeno
zrušení ručního příkazu.

l Doba trvání (v minutách):Doba trvání, během
které je aplikován ruční příkaz.

Změnit Příkaz změny spouští průvodce, který umožňuje
provádět změny vybraných dveří.

Identifikace

1. Klikněte na kartu Identifikace1.
2. Zkonfigurujte pole této sekce a klikněte naUložit.

Pole Popis

Jméno Zadejte vhodný název pro dveře.

Popis Popis obsahující shrnutí dveří s
příslušnými detaily.

Šablona
osvětlení čtečky

Zobrazuje aktuálně aktivní šablonu pro
tyto dveře

Šablona dveří

Vyberte šablonu dveří s předem
definovanou konfigurací, která bude
použita pro vybrané dveře.
Pokud dveře používají šablonu, musí být
změny dveří prováděny pomocí Změny
dveří nebo Šablona dveří.

Vytvořit
šablonu dveří

Kliknutím vytvořte novou šablonu dveří z
aktuální konfigurace dveří.

Výchozí režimy zabezpečení

Výchozí režimy
dveří Popis

Otevřeno Dveře jsou fyzicky doširoka otevřené otvíračem dveří.

Nezajištěné Dveře jsou odemčené amohou být otevřeny.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Výchozí režimy
dveří Popis

Zajištěné Dveře jsou zamčené amohou být odemčeny pouze platnou
kartou.

Blokováno Dveře jsou zamčené a uživatelský přístup je deaktivovaný.

Popis poleVýchozí režimy čtečky

Výchozí režimy čtečky a možnosti Popis

Čtečka Logický název čtečky

Režim

Karta a PIN Dveřemohou být odemčeny s
použitím karty a PIN.

Karta Dveřemohou být odemčeny s
použitím samotné karty.

Osobní kód
Dveřemohou být odemčeny
osobním kódem. Tento režim
akceptuje také kartu.

Skupinový
kód

Dveřemohou být odemčeny
skupinovým kódem. Tento
režim akceptuje také kartu nebo
osobní kód.

Deaktivováno Čtečka je deaktivovaná.

Popis pole Jiné výchozí režimy
Body v této tabulce představují kombinaci vstupních a výstupních bodů definovaných v logických dveřích, jako
jsou Tlačítka odchodu, Zámky dveří, Kontakty dveří, Zámky motorů atd.

Výchozí režimy a možnosti Popis

Bod Název vstupního/výstupního
bodu.

Režim
Aktivováno Bod je aktivovaný.

Deaktivováno Bod je deaktivovaný.

Režimy zajištění
1. Klikněte na kartuRežimy zajištění.
2. V této sekci zkonfigurujte časové rozpětí režimu zajištění pro dané dny.
3. ZvoltePlánovaný režim dveří.
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Plánovaný režim
dveří Popis

Otevřeno Dveře jsou fyzicky doširoka otevřené otvíračem
dveří.

Odjištěno Dveře jsou odemčené amohou být otevřeny.

Zajištěno Dveře jsou zamčené amohou být odemčeny pouze
platnou kartou.

Blokováno Dveře jsou zamčené a uživatelský přístup je
deaktivovaný.

4. Zkonfigurujte sekcePlánované režimy čtečky a Jiné plánované režimy, jak je vysvětleno v následující
tabulce.

Popis polePlánované režimy čtečky

Pole Popis

Čtečka Logický název čtečky.

Režim

Karta a PIN Dveřemohou být odemčeny
s použitím karty a PIN.

Karta Dveřemohou být odemčeny
s použitím samotné karty.

Osobní kód
Dveřemohou být odemčeny
osobním kódem. Tento
režim akceptuje také kartu.

Skupinový
kód

Dveřemohou být odemčeny
skupinovým kódem. Tento
režim akceptuje také kartu
nebo osobní kód.

Deaktivováno Čtečka je deaktivovaná.

Popis pole Jiné plánované režimy
Body v této tabulce představují kombinaci vstupních a výstupních bodů definovaných v logických dveřích, jako
jsou Tlačítka odchodu, Zámky dveří, Kontakty dveří, Zámky motorů atd.

Pole Popis

Bod Název vstupního/výstupního bodu.

Režim
Aktivováno Bod je aktivovaný.

Deaktivováno Bod je deaktivovaný.

Výjimky v časovém plánu
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Pole Popis

Jméno Název výjimky.

Režimy
zabezpečení

Režimy zabezpečení

Pole Popis

Žádná změna režimu
zabezpečení

Režim zabezpečení zůstává
stejný, jak je definovaný v
aktuálním výchozím nastavení
a v časovém plánu dveří, proto
žádné změny výjimek v
časovém plánu nemají vliv na
režim zabezpečení.

Standardní režim výjimky

Zabezpečení je automaticky
zvýšeno ve dnech a časech
výjimek v časovém plánu, jak je
zobrazeno v tabulce níže.

Vlastní režim zabezpečení
Režim dveří nebo čtečky může
být definován jedinečně pro
konkretní dny a časy výjimek.

Standardní režim výjimky se uplatňuje, pokud:
• Byl nejprve uplatněn pro dveře a
• Obsluha udělala nějaké změny a
• Byly provedeny automatické změny např. prostřednictvím časového plánu

Níže uvedená tabulka popisuje, jak je nastaven standardní režim výjimky ve
vztahu k režimu dveří, když je uplatňována výjimka v časovém plánu:

Aktuální režim dveří Standardní režim výjimky

Režim zabezpečení dveří

Blokované Blokované

Zajištěné Zajištěné

Nezajištěné Zajištěné

Otevřené Zajištěné

Režim čtečky

Karta a PIN Karta a PIN

Karta Karta

Osobní kód Karta
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Pole Popis

Aktuální režim dveří Standardní režim výjimky

Skupinový kód Karta

Deaktivováno Deaktivováno

Ostatní režimy (Aktivovat/Deaktivovat)

Tlačítko odchodu Žádná změna

Zámek dveří Žádná změna

Kontakt dveří Žádná změna

Lokální výjimky

1. Klikněte na kartu Lokální výjimky.
2. Kliknutím přidejte řádek lokální výjimky.
3. Zkonfigurujte pole podle potřeby. Další informace najdete v popisu polí na konci této kapitoly.
4. Chcete-li odstranit lokální výjimku, vyberte ji a klikněte naOdstranit.
5. Klikněte naUložit.

Pole Popis

Počáteční datum Počáteční datum období výjimky.

Koncové datum Koncové datum období výjimky.

Počáteční čas Počáteční čas období výjimky.

Koncový čas Koncový čas období výjimky.

POZNÁMKA: Lokální výjimka je aktivní od počátečního data a času do koncového data a času včetně. To
znamená, že lokální výjimky začínají na začátku zadané počáteční minuty a končí na konci zadanéminuty
koncové. To umožňuje seřadit období lokálních výjimek v řadě po sobě bez překrývání. Podívejte se na následující
příklad:
Počáteční datum Počáteční čas Koncové datum Koncový čas Komentář
25/06/2014 11:00 am 25/06/2014 11:00 am Začíná v 11:00:00, končí v 11:00:59
25/06/2014 11:01 am 25/06/2014 11:59 am Začíná v 11:01:00, končí v 11:59:59

l Jemožné definovat více období výjimek, ale tato období se nesmí překrývat.
l Pro každé zvolené období výjimky může uživatel definovat soubor režimů zajištění aplikovaných během

tohoto období zajištění.

Detaily

1. Klikněte na kartuDetaily.
2. Zkonfigurujte pole této sekce a klikněte naUložit.

Pole Popis

Doba odemčení (s) Zadejte dobu trvání (v sekundách), po
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Pole Popis

kteroumají dveře zůstávat po platném
vstupu odemčené, než se opět
zamknou.

Doba otevření (s)

Tato doba trvání (v sekundách) se
přičítá k době odemčení (s), po
jejímž uplynutí se rám dveří musí
zavřít. Po uplynutí této doby pak
klient Aliro hlásí v protokolu
událostí, že jsou dveře přidržovány
příliš dlouho.

Výstražná doba držení dveří (s)

Tato doba (v sekundách) se přičítá k
době odemčení (s) a době otevření
(s). Po uplynutí celé této doby je z
hardwarového zařízení odeslán alarm
Dveře přidržovány a tato událost je
nahlášena do protokolu událostí.

Doba přístupného odemčení (s)

Tato doba (v sekundách) je podobná
době odemčení (s), ale je určena
konkrétně pro uživatele se
speciálními potřebami
přístupnosti.

Čekat na první platný přístup k
odemčení

Při konfiguraci s toutomožností se
dveře odemknou podle svého
časového plánu přístupu až po
prvním označení platné karty.

Deaktivace ručních příkazů

Tato volba poskytuje možnost
aktivovat nebo deaktivovat provedení
ručního příkazu pro dveře.
Standardně jsou ruční příkazy pro
dveře deaktivované.

Čtečky

1. Klikněte na kartuČtečky.
2. Kliknutím přidejte novou čtečku pro tyto dveře do tabulky. Jestliže si přejete vymazat řádek čtečky, klikněte

na tlačítkoOdstranit.
3. Zkonfigurujte pole této sekce a klikněte naUložit.

Pole Popis

Mapování čteček šablony
dveří

Vyberte příslušnou čtečku.
Poznámka: Toto pole
obsahuje všechny dostupné
čtečky vybrané šablony
dveří.
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Pole Popis

Jméno Název čtečky zkonfigurované
v tomto řádku.

Aktivace automatického
otvírače dveří

Tímto se konfiguruje čtečka
pro aktivaci automatického
otvírače dveří.

Šablona osvětlení čtečky
Tímto se definuje případné
speciální chování osvětlení
pro čtečku.

Kontakty dveří

1. Klikněte na kartuKontakty dveří.
2. Kliknutím přidejte nový vstup kontaktu dveří do tabulky. Jestliže si přejete odstranit vstup kontaktu dveří,

klikněte naOdstranit.
3. Zkonfigurujte pole této sekce a klikněte naUložit.

Pole Popis

Mapování kontaktů šablony
dveří

Vyberte příslušný kontakt
dveří.
Poznámka: Toto pole
obsahuje všechny dostupné
kontakty dveří vybrané
šablony dveří.

Jméno Název kontaktu dveří.

Tlačítka odchodu

1. Klikněte na kartu Tlačítka odchodu.
2. Kliknutím přidejte vstup tlačítka odchodu do tabulky. Jestliže si přejete odstranit vstup tlačítka odchodu,

klikněte naOdstranit.
3. Zkonfigurujte pole této sekce a klikněte naUložit.

Pole Popis

Mapování tlačítek odchodu
šablony dveří

Vyberte příslušné tlačítko
odchodu.

Poznámka: Toto pole
obsahuje všechna
dostupná tlačítka odchodu
vybrané šablony dveří.

Jméno Název tlačítka odchodu.
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Pole Popis

Aktivovat otvírač dveří

Konfiguruje toto tlačítko pro
aktivaci otvírače dveří a
otevírá dveře při stisknutí
tlačítka odchodu.

Použít časový limit
přístupnosti

Tato doba (v sekundách)
umožňuje odemknout dveře
na dobu přístupného
odemčení1.

Odemčení s vysokou
prioritou

Konfiguruje toto tlačítko
odchodu na vstupní bod
definovaný pro funkci
odemčení s vysokou
prioritou1.

Zámky
Tato sekce konfiguruje zámky dveří a zámky motorů.

Zámky dveří
1. Klikněte na kartu Zámky.
2. Kliknutím přidejte výstup zámku dveří do tabulky. Jestliže si přejete odstranit výstup zámku dveří, klikněte

naOdstranit.
3. Zkonfigurujte pole Zámky dveří podle potřeby. Další informace najdete v popisu polí níže.
4. Klikněte naUložit.

Popis polí Zámky dveří

Pole a možnosti Možnosti a popis

Mapování zámků šablony dveří

Vyberte příslušný zámek dveří.

Poznámka: Toto pole obsahuje všechny dostupné zámky dveří vybrané
šablony dveří.

Jméno Název zámku dveří.

Znovu zamknout Možnosti a popis

1Tato doba (v sekundách) je podobná době odemčení (s), ale je určena konkrétně pro uživatele se speciálními
potřebami přístupnosti.
1Zkonfigurovaný vstup je definován jako tlačítko odchodu s automatickým otvíračem dveří a má samostatnou dobu
odemčení; tato funkce konfiguruje vstup jako vstup nouzového odemykání a zamykání bez ohledu na časové plány,
režimy čtečky atd.
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Pole a možnosti Možnosti a popis

Při otevření dveří
Po odemčení se znovu zamkne, když se dveře
otevřou. Jemožné zkonfigurovat prodlevu při
otevření dveří.

Při zavření dveří
Po odemčení se znovu zamkne, pouze když
se dveře zavřou.

Impulz
Impulzy relé pro odemčení. Externí zámek se
zamkne automaticky bez zásahu AP.

Znovu zamknout po době
otevření (ms)

Pro volbuPři otevření dveří je toto prodleva před opětovným zamčením po
otevření dveří.
Pro Impulz se jedná o dobu impulzu.

Zámky motorů
1. Klikněte na kartu Zámky.
2. Kliknutím přidejte řádek motorového zámku do tabulky. Jestliže si přejete vymazat řádek, klikněte na

tlačítkoOdstranit.
3. Zkonfigurujte pole Zámky motorů podle potřeby. Další informace najdete v popisu polí níže.
4. Klikněte naUložit.

Popis polí Zámky motorů

Pole Popis

Mapování zámků motorů
šablony dveří

Vyberte příslušnýmotorový zámek.

Poznámka: Toto pole obsahuje všechny dostupné zámky motorů vybrané
šablony dveří.

Jméno Názevmotorového zámku.

Otvírač dveří

1. Klikněte na kartuOtvírač dveří.
2. Zkonfigurujte pole podle potřeby. Další informace najdete v popisu polí níže.
3. Klikněte naUložit.

Pole Popis

Konfigurovat otvírač dveří Zaškrtnutím tohoto polemůžete zkonfigurovat otevírací zařízení dveří.

Jméno Název otvírače dveří.

Operace otevření

Možnosti a popis

Žádné Žádná akce.

Zapnout
Zapíná relé nebo výstup pro odemčení
otvírače dveří.
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Pole Popis

Vypnout
Vypíná relé nebo výstup pro odemčení
otvírače dveří.

Impulz
Pulzuje (zapíná a zase vypíná) relé
nebo výstup pro odemčení otvírače
dveří.

Invertovaný impulz
Inverzně pulzuje (vypíná a zase zapíná)
relé nebo výstup pro odemčení otvírače
dveří.

Doba impulzu otevření (ms) Pro Impulz nebo Invertovaný impulz se jedná o dobu impulzu.

Doba prodlevy otevření (ms) Doba odemčení otvírače dveří.

Operace zavření

Možnosti a popis

Žádné Žádná akce.

Zapnout
Zapíná relé nebo výstup pro zamčení
otvírače dveří.

Vypnout
Vypíná relé nebo výstup pro zamčení
otvírače dveří.

Impulz
Pulzuje (zapíná a zase vypíná) relé
nebo výstup pro zamčení otvírače
dveří.

Invertovaný impulz
Inverzně pulzuje (vypíná a zase zapíná)
relé nebo výstup pro zamčení otvírače
dveří.

Doba impulzu zavření (ms) Pro Impulz nebo Invertovaný impulz se jedná o dobu impulzu.

Doba prodlevy zavření (ms) Očekávaná doba, kterou bude trvat, než se zavře otvírač dveří.

Antipassback

1. Klikněte na kartuAntipassback.
2. Zkonfigurujte pole této sekce podle potřeby. Další informace najdete v popisech polí níže.
3. Klikněte naUložit.

Pole a možnosti Popis

Typ
antipassback Deaktivováno Pravidla antipassback nejsou uplatňována, ale umístění uživatele je stále

sledováno.
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Pole a možnosti Popis

Soft
antipassback

Přístup je umožněn bez ohledu na pravidla antipassback a pouze při porušení
pravidel je generována výstraha.

Hard
antipassback

Přístup je zamítnut a všechny karty uživatele jsou okamžitě nastaveny na
Neaktivní. Při porušení pravidel antipassback je generována výstraha. Jediným
způsobem, jak vrátit karty uživatele do stavu Aktivní, je změnit jejich status z
klienta Aliro.

Časovaný
antipassback

Přístup je odmítán po dobu nastavenou v poli Přístup odmítnut na. Při
porušení pravidel antipassback je generována výstraha.

Přístup odmítnut na Doba trvání (měřená v hodinách aminutách), během které je odmítán přístup.

Doba trvání

Doba trvání stanovuje časový interval, po jehož uplynutí jsou uživatelům uvnitř
oblasti automaticky prominuta pravidla antipassback. Tato funkce pracuje s
režimy Soft i Hard antipassback. Nastavení doby trvání na nulu tuto funkci
deaktivuje.

Vchodové čtečky Klikněte naPřidat a zkonfigurujte vchodovou čtečku pro tyto dveře. Chcete-li
odstranit tuto čtečku pro tyto dveře, klikněte naOdstranit.

Východové čtečky Klikněte naPřidat a zkonfigurujte východovou čtečku pro tyto dveře. Chcete-li
odstranit tuto čtečku pro tyto dveře, klikněte naOdstranit.

Narušení1

1. Kliknutím na položkuNarušení rozbalte sekci.
2. Zaškrtněte poleKonfigurovat systém narušení, aby se aktivovala pole této sekce.
3. V této sekci zkonfigurujte časové rozpětí časového plánu aktivace pro konkrétní dny.
4. Kliknutím přidejte novou výjimku časového plánu aktivace.
5. Zkonfigurujte pole této sekce, jak je popsáno v následující tabulce.
6. Chcete-li odstranit výjimku časového plánu aktivace, vyberte ji a klikněte naOdstranit.

Pole Popis

Počáteční datum Počáteční datum období výjimky.

Koncové datum Koncové datum období výjimky.

Počáteční čas Počáteční čas období výjimky.

Koncový čas Koncový čas období výjimky.

POZNÁMKA: Výjimka časového plánu aktivace je aktivní od počátečního data a času do koncového dat a
času včetně. To znamená, že výjimka časového plánu aktivace začíná na začátku počáteční minuty a končí na
konci zadanéminuty koncové. To umožňuje seřadit období výjimek časového plánu aktivace v řadě po sobě bez
překrývání. Podívejte se na následující příklad:
Počáteční datum Počáteční čas Koncové datum Koncový čas Komentář
25/06/2014 11:00 am 25/06/2014 11:00 am Začíná v 11:00:00, končí v 11:01:00
25/06/2014 11:01 am 25/06/2014 11:59 am Začíná v 11:01:00, končí v 12:00:00

1Logický termín, který zahrnuje operace používané pro kontrolu systému narušení.
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l Jemožné definovat více období výjimek, ale tato období se nesmí překrývat.
l Pro každé zvolené období výjimky může uživatel definovat soubor režimů zajištění aplikovaných během

tohoto období zajištění.
7. Zkonfigurujte pole Narušení podle potřeby. Další informace najdete v popisu polí narušení níže.
8. Kliknutím naUložit uložte změny.

Pole Popis

Výjimka režimu narušení Vyberte událost Aktivace nebo Deaktivace pro zvolenou výjimku.

Prodleva automatické
opětovné aktivace
výjimky (m)

Stejný popis jako Prodleva automatické opětovné aktivace (m), ale platí pro
zvolenou výjimku.

Prodleva automatické
opětovné aktivace (m)

Když uživatel deaktivuje systém narušení během doby specifikované automatickou
aktivací časového plánu přístupu, pokusí se systém po uplynutí této prodlevy
automaticky znovu aktivovat.

Prodleva před ruční
aktivací (s)

Prodleva před ruční aktivací se používá, když aktivaci provede uživatel pomocí
kterékoli čtečky nebo tlačítka aktivace, popř. zásahem dálkového ovládání.

POZNÁMKA: Systém počká po dobu prodlevy před aktivací a pak spustí
požadovanou aktivaci. Během prodlevy před aktivací dostávají uživatelé předběžné
varování. Uživatel může zrušit aktivaci předložením platné karty nebo stisknutím
tlačítka odchodu.

Prodleva před
automatickou aktivací (s)

Prodleva před automatickou aktivací se používá, když je aktivace provedena
časovým plánem přístupu.

POZNÁMKA: Systém počká po dobu prodlevy před aktivací a pak spustí
požadovanou aktivaci. Během prodlevy před aktivací dostávají uživatelé předběžné
varování. Uživatel může zrušit aktivaci předložením platné karty nebo stisknutím
tlačítka odchodu.

Zaškrtávací pole
Odemknout, pokud se
nepodaří deaktivace

Jestliže se nepodaří deaktivace, například když je po uplynutí časového limitu stále
přítomna zpětná vazba statusu alarmu, pak toto nastavení specifikuje, jestli semají
dveře odemknout nebomají zůstat zamčené, aby uživatel nemohl vstoupit do
aktivované oblasti a vyvolat alarm narušení. Při zaškrtnutí se dveře odemknou, i
když je oblast stále aktivovaná. V takovém případě není alarm řízen nastaveními v
Aliro. Požádejte svého dodavatele externího systému narušení o detaily týkající se
alarmu.

Zaškrtávací pole Čekat
na první platný přístup
pro deaktivaci

Při zaškrtnutí zůstávají dveře zamčené a aktivované, dokud neproběhne platný
přístup, a to i v případě, že je režim dveří nebo čtečky nastavený na dřívější
odemčení.

Tlačítko aktivace Název vstupního bodu, který semůže používat pro spouštění aktivace. (volitelně)

Zpětná vazba statusu
alarmu

Název vstupu používaného pro snímání aktivovaného a deaktivovaného stavu
externího systému narušení. V případě, že je zkonfigurován systém narušení dveří,
je povinné používat vstup zpětné vazby statusu alarmu (ASF).

Časový limit
Během sekvence aktivace se aktivační výstup používá pro vydání příkazu do
externího systému narušení, aby aktivoval nebo deaktivoval oblast, a potom je
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Pole Popis

použit vstup ASF pro zjištění změny stavu narušení během zadaného časového
limitu za účelem určení úspěchu nebo neúspěchu pokusu o aktivaci, resp.
deaktivaci. Časový limit je specifikován v milisekundách, protože externí systém
může být schopen reagovat zaméně než jednu sekundu.

Doba trvání červené LED
kontrolky

Nastavení parametru Doba trvání červené LED kontrolky na 0 vede k tomu, že
červená LED kontrolka zůstane rozsvícená, zatímco vstup ASF hlásí aktivovaný
stav. Nastavení parametru Doba trvání červené LED kontrolky na 1–99 sekund
vede k tomu, že se LED kontrolka rozsvítí na stanovenou dobu a pak zhasne, když
vstup ASF hlásí aktivovaný stav.

Výstup aktivace
Název výstupního bodu používaného k vydávání příkazů do externího systému
narušení, aby aktivoval nebo deaktivoval oblast. V případě, že je zkonfigurován
systém narušení, je výstup aktivace povinný.

Aktivační
operace

Žádné Žádná akce

Zapnutí Zapíná výstup aktivace, aby se aktivoval externí systém narušení.

Vypnutí Vypíná výstup aktivace, aby se aktivoval externí systém narušení.

Impulz Pulzuje (zapíná a pak vypíná) výstup aktivace, aby se aktivoval externí systém
narušení.

Invertovaný
impulz

Inverzně pulzuje (vypíná a pak zapíná) výstup aktivace, aby se aktivoval externí
systém narušení.

Čas aktivačního impulzu
(ms)

Zkonfigurovaná doba impulzu pro zapnutí nebo vypnutí aktivační operace. Toto lze
použít jen tehdy, když je Aktivační operace nastavena na Impulz nebo
Invertovaný impulz.

Deaktivační
operace

Žádné Žádná akce.

Zapnutí Zapíná výstup aktivace, aby se deaktivoval externí systém narušení.

Vypnutí Vypíná výstup aktivace, aby se deaktivoval externí systém narušení.

Impulz Pulzuje (zapíná a pak vypíná) výstup aktivace, aby se deaktivoval externí systém
narušení.

Invertovaný
impulz

Inverzně pulzuje (vypíná a pak zapíná) výstup aktivace, aby se deaktivoval externí
systém narušení.

Čas deaktivačního
impulzu (ms)

Zkonfigurovaná doba impulzu pro zapnutí nebo vypnutí deaktivační operace. Toto
lze použít jen tehdy, když je Deaktivační operace nastavena na Impulz nebo
Invertovaný impulz.

3.1.3.2 Změna konfigurace dveří
Existují dva způsoby změny konfigurace dveří:

l NáhledDveře
l Průvodce Změna

Omezení změn
Možnost měnit konfiguraci dveří závisí na tom, jestli jsou dveře propojeny s hardwarem nebo šablonou dveří.
Následující matice popisuje scénář závislosti dveří na hardwaru a také na šabloně dveří, a tedy možnosti měnit
konfigurace dveří.
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Propojeno s
hardwarem

Propojeno
s
Šablona
dveří

Možnost přidávat, upravovat a odstraňovat funkce dveří

Použití náhledu
Dveře

Použití průvodce
Změna

Použití
Náhled šablony
dveří

Scénář
dveří 1

û
û ü ü û

Scénář
dveří 2

ü û ü* ü û

Scénář
dveří 3

ü ü û** ü ü

* V tomto konkrétním scénáři nemůžete přidávat nebo odstraňovat položky dveří v náhleduDveře, protože nejsou k
dispozici tlačítkaPřidat aOdstranit. Položky dveří je třeba přidávat nebo odstraňovat pomocí průvodce Změna.
** V tomto konkrétním scénáři nelze upravovat žádné nastavení dveří v náhledu Dveře. K dispozici jsou jedině pole
Název, Šablona dveří aVytvořit šablonu dveří.

O průvodci Změna dveří
Tento průvodce umožňuje provádět následující změny vybraných dveří:

l Odpojení od hardwaru – Tato sekce umožňuje odpojit tyto dveře od zkonfigurovaného fyzického Access
Point, aniž by se ztratila zkonfigurovaná přístupová práva uživatele ke dveřím. Později můžete propojit dveře
s novým Access Point.

l Změna hardwaru – Tato sekce umožňujeměnit mapování existujícího hardwaru nebo vybrat nový hardware
a změnit jehomapování bodů.

l Změna konfigurace dveří – Tato sekce umožňuje přidávat, upravovat nebo odstraňovat funkce dveří.
V této sekci můžete například přidat nová tlačítka odchodu nebo kontakty dveří.

Odstranění dveří
1. Navigujte na Přehled >  Dveře.
2. Vyberte dveře, které chcete vymazat z hlavního seznamu.
3. Klikněte na Vymazat.

Poznámka: Systém automaticky neodpojuje žádné závislé položky těchto dveří. Musíte ručně odstranit všechny
závislosti na dveřích, např. plán pracoviště, uživatelská přístupová práva a skupiny přístupu a pak teprve
můžete vymazat dveře ze systému.

3.1.4 Skupiny přístupu
Skupiny přístupu představují způsob, jak specifikovat pro dveře nebo oblasti přístupová práva, kterámohou být
udělena různým uživatelům. Při použití skupin přístupumůžete v jednom kroku aktualizovat přístupová práva pro
více uživatelů.

36

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



3 Funkce

3.1.4.1 Vytvoření skupin přístupu
1. Klikněte na Přehled1 a pak na Skupiny přístupu2. Zobrazí se náhled Skupina přístupu.

Popis panelů a panelu nástrojů

Panely a tlačítka Popis

Hlavní seznam
Levý panel tohoto náhledu obsahuje hlavní seznam názvů
všech zkonfigurovaných skupin přístupu.

Hlavní panel Zobrazuje různá konfigurační pole skupin přístupu.

Vytvořit Vytvoří novou skupinu přístupu.

Vymazat Maže vybranou položku.

Uložit Ukládá aktuální konfiguraci.

Zrušit Ruší změny provedené od posledního uložení.

Konfigurace skupiny přístupu
1. Klikněte na Vytvořit3. Objeví se konfigurační poleSkupina přístupu.
2. Zadejte název4 pro skupinu přístupu. Například „Mimo pracovní dobu“ může definovat přístup do prostor

budovy mimo normální pracovní dobu, nebo „Zaměstnanci“ může definovat přístup do společných prostor
budovy během normální pracovní doby.

3. Definujte časy proPřístup do oblasti, resp. Přístup dveřmi:
l Pro přístupová práva k oblastem:

1. V sekci Přístup do oblasti klikněte na Přidat5
2. Vyberte oblast ze zobrazeného dialogového okna. Klikněte naOK.
3. Vyberte časový plán přístupu, který spojíte s vybranou oblastí.

l Pro přístupová práva ke dveřím:
1. V sekci Přístup dveřmi klikněte na Přidat6.
2. Vyberte dveře ze zobrazeného dialogového okna. Klikněte naOK
3. Vyberte časový plán přístupu, který spojíte s vybranými dveřmi.
4. Klikněte na Uložit7.

4. Klikněte naUložit.

Konfigurace skupinového kódu
Každá skupina přístupumůžemít aktivovaný nebo deaktivovaný skupinový kód. Výchozí kódmá 4 číslice.
Počet číslic kódu (4-8) je stanoven v nabídceSystémová nastavení a lze jej změnit. Při změně délky buďte opatrní,
protože při:

l zvětšení délky se přidávají nuly na začátek a při
l zmenšení délky se generují nové kódy

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
4Klikněte pro zobrazení v Aliro
5Klikněte pro zobrazení v Aliro
6Klikněte pro zobrazení v Aliro
7Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Pamatujte si, že stejná délka platí také pro osobní kód. Kód je vždy generován systémem – nezadává se ručně.
Pamatujte si, že pokud je režim zabezpečení dveří nastaven na skupinový kód, funguje každá karta nebo
jmenovka také pro uživatele ve skupině přístupu.

Pole Popis

Použít
skupinový
kód

Toto pole zaškrtněte, když chcete aktivovat kód pro skupinu přístupu. Aby bylo možné
používat skupinový kód, musí být stanoven režim zabezpečení pro dveře.

Kód Aktuální skupinový kód generovaný systémem. Klikněte naGenerovat nový a vytvořte nový
kód (nebo nahraďte starý).

Uživatelské operace u dveří
1. Zadejte správné, předepsané číslice.
2. Do 5 sekund stiskněte klávesu zaškrtnutí✓ .
3. Dveře se odemknou.
l Pokud uživatel stiskne klávesu✗ , nebo během 5 sekund nestiskne klávesu zaškrtnutí, je kód odmítnut a

čtečka se vrátí do normálního stavu.
l Uživatel má tři pokusy na zadání správných číslic. Čtečka se potom zablokuje a zobrazí se hlášení. Pokud

je pak dvakrát zadán platný kód, systém odblokuje dveře a čtečka se vrátí do normálního stavu.

3.1.5 Časové plány přístupu
Časové plány přístupu jsou souborem časových intervalů, které se používají pro stanovení, kdy je umožněn
přístup. Často jsou spojeny s různými dny v kalendáři a s různými časovými rozpětími během dne.

3.1.5.1 Vytvoření časového plánu přístupu
1. Klikněte na Přehled1 a pak na Časové plány přístupu2. Zobrazí se náhledČasový plán přístupu.

Popis panelů a panelu nástrojů

Panely a tlačítka Popis

Hlavní seznam
Levý panel tohoto náhledu obsahuje hlavní seznam názvů
všech zkonfigurovaných časových plánů přístupu.

Hlavní panel
Hlavní oblast zobrazující různá konfigurační pole časových
plánů přístupu.

Vytvořit Vytvoří nový časový plán přístupu.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Panely a tlačítka Popis

Vymazat Maže vybranou položku.

Uložit Ukládá aktuální konfiguraci.

Zrušit Ruší změny provedené od posledního uložení.

1. Klikněte na Vytvořit1. Objeví se konfigurační pole Časový plán přístupu.
2. Zadejte název2 časového plánu přístupu.

Témata uvedená níže obsahují pokyny pro různé konfigurace časových plánů přístupu. Když rozbalíte téma,
zobrazí se příslušné pokyny.

Vytvoření časového rozpětí pro časový plán přístupu
1. Identifikujte dny, pro která je časový plán přístupu požadován.
2. Klikněte na časovou osu daných dnů a tažením vyznačte zeleně dobu přístupu. Zvolená doba trvání je

zobrazena v poli Zvolené časové rozpětí.
3. Klikněte na Uložit3.

Vytvoření celodenního časového plánu přístupu
1. Zaškrtněte poleCelý den pro den, kdy požadujete přístup. Časová osa vybraného dne změní barvu na

zelenou.
2. Klikněte na Uložit4.

Změna časového rozpětí
1. Identifikujte časové rozpětí, které chcete změnit.
2. Přetažením konců zeleného zvýraznění zvětšete nebo zmenšete časové rozpětí.
3. Klikněte na Uložit5.

Odstranění časového rozpětí
1. Klikněte a vyberte časové rozpětí.
2. Klikněte naOdstranit.

Kopírování časového rozpětí mezi dny
1. Označte časové rozpětí pro konkrétní den.
2. Klikněte naKopírovat pro stejný den.
3. Klikněte naVložit pro dny, pro které požadujete toto časové rozpětí. Původní časové rozpětí se okopíruje.
4. Klikněte na Uložit6.

Konfigurace počátečního data pro časový plán přístupu
1. Otevřete kartuPokročilé.
2. V poli Počáteční datum zadejte datum, kdy má začínat časový plán přístupu a od kdy semá opakovat.
3. Jestliže si nepřejete zkonfigurovat koncové datum pro časový plán přístupu, zaškrtněte poleAž do

dalšího upozornění.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
4Klikněte pro zobrazení v Aliro
5Klikněte pro zobrazení v Aliro
6Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Konfigurace koncového data pro časový plán přístupu
1. Otevřete kartuPokročilé.
2. Ujistěte se, že je zadáno počáteční datum.
3. Zrušte zaškrtnutí poleAž do dalšího upozornění, aby se zobrazilo poleKoncové datum.
4. V poli Koncové datum zadejte datum, kdy má časový plán přístupu skončit.
5. Kliknutím na Uložit1 uložte všechny konfigurace.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
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3.1.6 Plánovač pracoviště
Prvním krokem při vytvoření plánu pracoviště je graficky znázornit oblasti pracoviště spolu s existujícími dveřmi.
Aliro poskytuje grafické nástroje pro provedení této práce v náhledu plánovače pracoviště.

3.1.6.1 Vytvoření plánů pracoviště
1. Klikněte na Přehled1 a pak na Plánovač pracoviště2. Zobrazí se náhledPlánovač pracoviště.
2. Klikněte na Vytvořit.
3. ZadejteNázev pro plán pracoviště.
4. S použitím příkazů popsaných níže vytvořte nebo přidejte oblasti a dveře.
5. Klikněte naUložit.

Alternativně přejdete namultiview Plánovač pracoviště v Uspořádání, Aby se zobrazily Dveře aOblasti.

Popis panelů a panelu nástrojů

Panely a tlačítka Možnosti Popis

Kreslicí prkno
Je zobrazena centrální oblast,
na kterou lze používat kreslicí
nástroje.

Panel Vlastnosti

Pravý panel, který se zobrazí
při použití nebo kliknutí na
položku na kreslicím prkně.
Zobrazuje související
vlastnosti vybrané položky.

Hlavní seznam

Panel úplně vlevo v tomto
zobrazení, obsahující seznam
názvů uložených plánů
pracoviště.

Vytvořit Zobrazuje náhled nového
plánu pracoviště.

Vymazat

Maže vybraný plán
pracoviště.
Poznámka: Tlačítko
Vymazat na individuálním
panelu Vlastnosti
dveří/oblasti maže vybranou
položku na plánu pracoviště.

Uložit Ukládá aktuální konfiguraci.

Zrušit Ruší změny provedené od
posledního uložení.

Jméno Název plánu pracoviště.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Panely a tlačítka Možnosti Popis

Nastavit pozadí

Procházet

Jemožné vybrat obrazový
soubor ze síťového umístění
pro nastavení jako obraz na
pozadí plánu pracoviště.

Žádné

Pro plán pracoviště nebude
nastaven žádná obraz na
pozadí.
Vyberte velikost plátna, tzn.
bílého kreslicího panelu na
obrazovce, a klikněte naOK.

Jen ke čtení

Zaškrtnutím tohoto pole
deaktivujete veškeré úpravy
existujícího návrhu nebo
vlastností plánu pracoviště.

Přemístit / Vybrat

Klikněte a přetáhněte
libovolný objekt na kreslicím
prkně. Jemožné vybrat,
přemístit nebo změnit velikost
objektu na ploše plátna.

Polygonální oblast Pro kreslení a definování
oblasti polygonálního tvaru.

Obdélníková oblast Pro kreslení a definování
oblasti obdélníkového tvaru.

Dveře
Pro umístění dveří již
existujících v systému do
oblasti.

Nástroj jezdec Pro zvětšení nebo zmenšení
zobrazení kreslicího prkna.

Centrální pohled
Vrací zobrazení kreslicího
prkna na střed tak, aby bylo
zobrazeno celé prkno.

Oblasti

Vytvoření obdélníkové oblasti:
1. Klikněte na Obdélníková oblast.
2. Klikněte a přetáhněte oblast na kreslicím prkně. Oblast budemodře stínovaná.
3. V paneluVlastnosti oblasti zadejteNázev aPopis oblasti.
4. Dále přidejteDveře do oblasti.

Přečtěte si více o přidávání dveří do plánu pracoviště.
5. Klikněte naUložit.

Proběhne přidání do hlavní panelu zobrazení Oblast.
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Vytvoření polygonální oblasti
1. Klikněte na Polygonální oblast.
2. Klikněte a vyznačte různé hranice pro polygonální oblast na kreslicím prkně. Oblast budemodře stínovaná.
3. V paneluVlastnosti oblasti zadejteNázev aPopis oblasti.
4. PřidejteDveře do oblasti.

Přečtěte si více o přidávání dveří do plánu pracoviště.
5. Klikněte naUložit.

Proběhne přidání do hlavní panelu zobrazení Oblast.

Změna velikosti oblastí:
1. Klikněte na Přemístit / Vybrat.

2. Klikněte na roh oblasti a přetažením změňte její velikost.
3. Klikněte naUložit.

Přidání bodů/rohů k oblastem:
1. Klikněte na Přemístit / Vybrat.

2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na požadovanou pozici na okraji oblasti. Na pozici, kde kliknete, se objeví
nový bod.

3. Změňte tvar oblasti přidáním takových bodů a změnou velikosti oblasti. Každý bod lze odstranit s použitím
klávesy Delete na klávesnici.

Vymazání bodů/rohů z oblastí
1. Klikněte na Přemístit / Vybrat.

2. Vyberte bod nebo roh, který chcete vymazat.
3. Klikněte na Vymazat na paneluVlastnosti oblasti.

Bod, resp. roh bude vymazán z oblasti.

Vymazání oblastí z plánu pracoviště
1. Klikněte na Přemístit / Vybrat.

2. Vyberte oblast na plánu pracoviště.
3. Klikněte na Vymazat v paneluVlastnosti oblasti.

Oblast bude vymazána z plánu pracoviště a z panelu zobrazení oblasti.

Dveře

Přidání dveří k oblastem
K oblastemmůžete přidávat pouze existující dveře. To lze provést s použitím zobrazení Plánovač pracoviště
nebomultiview Plánovač pracoviště.
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Přidání dveří s použitím zobrazení
Plánovač pracoviště

Přidání dveří s použitím multiview
Plánovač pracoviště

1. Klikněte na Umístit existující

dveře a přetáhněte hranici oblasti
tam, kam chcete umístit dveře.
Zobrazí se okno Dostupné dveře.

2. Vyberte existující dveře ze
zobrazeného seznamu. Klikněte na
OK.

3. V panelu Vlastnosti dveří v zobrazení
Plánovač pracoviště vyberte vhodnou
oblast ze sousedního rozbalovacího
seznamu pro každou vchodovou
čtečku.

4. Klikněte na Uložit.

1. Z hlavního horního panelu nástrojů
Aliro navigujte na Uspořádání >
Plánovač pracoviště multiview.

2. Klikněte a přetáhněte existující dveře
z hlavního panelu zobrazení Dveře k
hranici oblasti na plánu pracoviště.

3. V panelu Vlastnosti dveří v zobrazení
Plánovač pracoviště vyberte vhodnou
oblast ze sousedního rozbalovacího
seznamu pro každou vchodovou
čtečku.

4. Klikněte na Uložit.

Poznámka:
l Není možné upravovat název dveří a popis v zobrazení Plánovač pracoviště.
l Dveřemohou být použity maximálně pro dvě oblasti:

o Dveřemohou spojovat jednu oblast a globální výstupní oblast
nebo

o Dveřemohou spojovat dvě oblasti.
l Uložená oblast může být použita jen v jednom plánu pracoviště.

Vymazání dveří na plánu pracoviště:
1. Klikněte na Přemístit / Vybrat.

2. Vyberte dveře na plánu pracoviště.
3. Klikněte na Vymazat na paneluVlastnosti dveří.
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3.1.7 Role
Role je soubor oprávnění, která dovolují nebo zakazují uživateli přístup k částem systému Aliro. Mohou být
přiřazeny různým uživatelům systému zabezpečení, kteří mají různá práva a povinnosti.

Systémová
oprávnění Detaily Správce

systému
Pracoviště
Správce

Pracoviště
Obsluha

Základní
Držitel
karty

Přihlášení do
webového klienta Přihlášení přeswebovou stránku hostitele ü ü ü

Zobrazení a
obsluha

Funkce Přehled ü ü ü

Funkce Uživatelé ü ü ü

Funkce Protokol událostí ü ü ü

Funkce Upozornění ü ü ü

Funkce Systémová nastavení ü ü û

Funkce Oblasti ü ü û

Funkce Hardwarové šablony ü û û

Funkce Skupinypřístupu ü ü û

Funkce Časové plánypřístupu ü ü û

Funkce Zálohování/Obnovení ü ü û

Funkce Hardware ü û û

Funkce Dveře ü ü û

Funkce Šablony karet ü ü û

Funkce Role ü ü û

Funkce Plánovačpracoviště ü ü û

Oprávnění

Obsluha pracoviště
Možnost vytvořit nové, upravit nebo vymazat existující
uživatele s přiřazenou rolíObsluha pracoviště

ü ü ü

Správci pracoviště
Možnost vytvořit nové, upravit nebo vymazat existující
uživatele s přiřazenou rolí ‚Správce pracoviště‘

ü ü û

Správci systému
Možnost vytvořit nové, upravit nebo vymazat existující
uživatele s přiřazenou rolí Správce systému

ü û û

Základní držitelé karet
Možnost vytvořit nové, upravit nebo vymazat existující
uživatele s přiřazenou rolí Základní držitel karty

ü ü ü
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3.1.7.1 Přiřazení role uživateli
1. Z Přehled1 vyberte Uživatelé2. Zobrazí se náhledUživatelé.
2. Klikněte na Vytvořit3 to pro nového uživatele, nebo vyberte existujícího uživatele z hlavního seznamu4

vlevo.
3. Zadejte Jméno aPříjmení.
4. Z rozbalovacího seznamuRole vyberte roli, kterou chcete přiřadit tomuto uživateli. Pro jiné role než Držitel

karty zkonfigurujte další pole proUživatelské jméno, Heslo aUživatelské jméno domény.
5. Klikněte na Uložit5.

Vybraná role je přiřazena uživateli.

3.1.8 Hardware
Hardware Access Point (AP) je základní jednotkou systému kontroly přístupu Aliro. Nejprvemusíte zkonfigurovat
AP v systému, abystemohli vytvářet dveře nebo provádět jakékoli jiné operace kontroly přístupu. Podrobné pokyny,
jak to udělat, najdete v kapitoleKonfigurace hardwaru.

Související témata
l Konfigurace hardwaru
l Změna konfigurace hardwaru

3.1.8.1 Konfigurace hardwaru
1. Klikněte na Přehled6 a pak na Hardware7. Zobrazí se náhledHardware.

Popis panelů a panelu nástrojů

Panely a tlačítka Popis

Hlavní seznam Levý panel tohoto náhledu obsahuje hlavní seznam názvů hardwaru a dveří.

Hlavní panel Zobrazuje různá pole konfigurace hardwaru v hlavním panelu.

Vymazat Maže vybranou položku.

Uložit Ukládá aktuální konfiguraci hardwaru.

Zrušit Ruší změny provedené od posledního uložení.

Zjistit Zjišťuje veškerý dostupný hardware na síti.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
4Klikněte pro zobrazení v Aliro
5Klikněte pro zobrazení v Aliro
6Klikněte pro zobrazení v Aliro
7Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Panely a tlačítka Popis

Odeslat firmware Odesílá obraz firmwaru z lokálního stroje do vybraného hardwaru.

Vytvořit dveře Zobrazuje náhled dveří pro konfigurace Vytvořit dveře.

Změnit Průvodce pro změnu konfigurace vybraného hardwaru.

Zjišťování hardwaru
Poznámka: Máte-li na PC nainstalovány firewally, musíte otevřít provoz UDP pro port 51526 (příchozí) a port 20000
(odchozí).
Po dokončení vyhledávání můžete tuto změnu vrátit do původního stavu.

1. Klikněte na tlačítko Zjistit1 umístěné v horním panelu nástrojů.

Zjištěná hardwarová zařízení se objeví v hlavním seznamu tohoto zobrazení. Barva displeje každého
zařízení závisí na jeho statusu.

Barva displeje
hardwaru

Status Popis

Modrá (kurziva) Zjištěné Hardware je k dispozici, ale v hostiteli Aliro není nastavena adresa hostitele pro
připojení k tomuto hardwaru.

Červená Offline Zjištěný hardware je připojený, ale nekomunikuje s hostitelem Aliro.

Černá Online Zjištěný hardware je připojený a komunikuje s hostitelem Aliro.

Šedá Neznámý Hardware je zjištěný, ale jeho stav je dočasně neznámý, protože se systém
pokouší obnovit konfiguraci hardwaru AP.

Konfigurace zjištěného hardwaru do online stavu
1. Klikněte na zjištěný hardware v hlavním seznamu, zobrazený modře. V sousedním panelu se zobrazí pole

parametrů sítě a hostitele pro tento hardware.

Výběr více instrukcí:
- StiskněteShift + Click pro výběr víceAP.
- Zkonfigurujte zobrazená pole. Viz následující tabulka.
- Klikněte naAktualizovat vybrané Access Points.
- Vyberte jednotlivéAP a před vytvořením dveří změňte v případě potřeby výchozí nastavení vstupů /
výstupů / rozhraní čtečky.

2. Zkonfigurujte podle následujícího popisu.

Popisy polí

Pole Popis

Jméno V případě potřeby změňte název hardwarového zařízení.

Sériové číslo Toto je jednoznačné sériové číslo zařízení použité pro komunikaci mezi hostitelským

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Pole Popis

serverem Aliro a hardwarovým zařízením. Toto pole se vyplňuje automaticky při zjištění.

Verze firmwaru Verze firmwaru hardwarového zařízení. Toto pole se vyplňuje automaticky při zjištění.

Verze hardwaru Verze hardwaru hardwarového zařízení. Toto pole se vyplňuje automaticky při zjištění.

Adresa MAC Adresa MAC hardwarového zařízení. Toto pole se vyplňuje automaticky při zjištění.

Adresa hostitele Zadejte IP adresu hostitele Aliro, abyste připojili Access Point k systému Aliro.
Poznámka: Pokud toto pole není správně zkonfigurováno, Access Point nepřejde do
online stavu.

Zaškrtávací pole
Použít DHCP k získání
adres

Je-li toto pole nezaškrtnuté, musí být vyplněna pole uvedená níže.
Pokud je toto pole zaškrtnuté, pak server DHCP vyplní následující pole automaticky.

IP adresa IP adresa hardwarového zařízení.

Brána sítě Toto je vaše adresa brány sítě, která je povinná, i v případě, že není nezbytná pro vaše
síťové připojení.

Maska sítě Maska sítě se používá pro přístup do vzdálené sítě hardwarového zařízení.

Preferovaný server
DNS

IP adresa prvního serveru DNS.

Alternativní server
DNS

IP adresa druhého serveru DNS.

3. Po zkonfigurování polí na této stránce klikněte na Uložit1.

Hardwarové zařízení změní v hlavním seznamu barvu na černou, což znamená, že je nyní online. Když je
hardwarové zařízení online, jsou k dispozici další možnosti konfigurace.

Konfigurace online hardwarového zařízení
Pro hardwarové zařízení můžete zkonfigurovat sekce v následujících kartách:

Identifikace
1. Klikněte na kartu Identifikace2. V následující tabulce jsou uvedeny popisy polí pro tuto sekci.

Popisy polí

Pole Popis

Jméno Standardně se zobrazí sériové číslo nebo název hardwarového zařízení.

Sériové
číslo

Sériové číslo zařízení. Automaticky vyplňované pole. Nemůže být upraveno uživatelem.

Adresa
MAC

Adresa MAC zařízení. Automaticky vyplňované pole. Nemůže být upraveno uživatelem.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro

48

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



3 Funkce

Pole Popis

Status Status zařízení. Automaticky vyplňované pole. Nemůže být upraveno uživatelem.

Model Model zařízení. Automaticky vyplňované pole. Nemůže být upraveno uživatelem.

Verze
hardwaru

Verze hardwaru zařízení. Automaticky vyplňované pole. Nemůže být upraveno uživatelem.

Verze
firmwaru

Verze firmwaru zařízení. Automaticky vyplňované pole. Nemůže být upraveno uživatelem.
Hodnota tohoto pole semění při stažení nové verze firmwaru.

Vlastnosti šablony
Tato konfigurace umožňuje vybrat a použít předem zkonfigurovanou hardwarovou šablonu pro toto hardwarové
zařízení.

1. Klikněte naVybrat a použití hardware Šablona.... Klikněte na Uložit1.

Stažení firmwaru
Tato konfigurace umožňuje stáhnout obrazy firmwaru pro čtečky a hardwarová zařízení. Přitommusíte nejprve
zadat obrazový soubor firmwaru, který chcete okopírovat z lokálního umístění klienta do webového serveru Aliro.
Potommusíte pomocí Aliro najít tento obraz firmwaru a stáhnout ho do hardwarového zařízení. Jednoduché kroky,
které jsou k tomu zapotřebí, jsou vysvětleny níže.

1. Klikněte na tlačítko karty Stažení firmwaru. V následující tabulce jsou uvedeny popisy polí pro tuto sekci.
2. Klikněte na tlačítko Odeslat firmware2 umístěné v horním panelu nástrojů této stránky. Vyberte obrazový

soubor firmwaru, který chcete stáhnout do webového serveru.
3. Klikněte na tlačítko rozbalovacího seznamu v této sekci a vyberte stejný obrazový soubor firmwaru ze

zobrazeného seznamu.
4. Klikněte naStáhnout.... V dialogovém okně se zobrazí procento stažení až do úplného dokončení.

Popisy polí

Pole Popis

Stažení souboru Vyberte ze zobrazených verzí firmwaru.

Tlačítko Stáhnout Stáhne vybranou verzi firmwaru z webového serveru do vybraného hardwarového
zařízení.

Jméno Název obrazového souboru firmwaru.

Typ Obraz přístupu –Obraz je pro zařízení Access Point. Plný obraz zahrnuje OS a aplikaci.
Obraz čtečky – Vybraný obraz firmwaru je pro zařízení čtečky.
Obraz čtečky DB
Plný obraz

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Pole Popis

Verze Číslo verze obrazu firmwaru.

Stáhnout firmware
do všech čteček

Zvolte toto pole pro stažení vybraného firmwaru do všech čteček připojených k tomuto
hardwarovému zařízení. Tatomožnost je zobrazena, pouze když je zvolen obraz firmwaru
čtečky.

Stáhnout firmware
do jednotlivých
čteček

Zvolte toto pole pro stažení vybraného firmwaru do jednotlivých čteček. Tatomožnost
je zobrazena, pouze když je zvolen obraz firmwaru čtečky.

Detaily
1. Klikněte na tlačítko karty Detaily1. V následující tabulce jsou uvedeny popisy polí pro tuto sekci.

Popisy polí

Pole Popis

Systémový jazyk Nastavuje systémový jazyk hardwarového zařízení pro systémová
hlášení nesouvisející s uživatelem nebo kartou.

Časové pásmo Nastavuje časové pásmo pro hardwarové zařízení.

Použít letní čas Zaškrtnutím tohoto polemůžete zkonfigurovat toto hardwarové zařízení
na používání letního času.

Režim
poškození

Možnosti a popis

Automatický reset Automatický reset zajišťuje, aby se hardwarové zařízení
automaticky resetovalo poté, co přejde do režimu poškození.

Deaktivováno Deaktivováno nastavuje hardwarové zařízení na ruční reset
poté, co přejde do režimu poškození.

Nastavení komunikace
1. Klikněte na tlačítko karty Nastavení komunikace2. V následující tabulce jsou uvedeny popisy polí pro tuto

sekci.
Popisy polí

Pole Popis

Použít DHCP k získání
adres

Je-li toto pole nezaškrtnuté, musí být vyplněna pole uvedená níže.
Pokud je toto pole zaškrtnuté, pak server DHCP vyplní tato pole automaticky.

IP adresa IP adresa hardwarového zařízení.

Brána sítě Adresa brány sítě ...

Maska sítě Maska sítě se používá pro přístup do vzdálené sítě hardwarového zařízení.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Pole Popis

Preferovaný server
DNS

IP adresa prvního serveru DNS.

Alternativní server
DNS

IP adresa druhého serveru DNS.

Komunikace
aktivovaná

Zaškrtněte pro aktivaci komunikace mezi Access Point a hostitelem Aliro. Události z
Access Points budou oznamovány hostiteli.

Je multidrop Pole bez možnosti úpravy, které popisuje, zdamá vybraný Access Point komunikaci
multi-drop RS485 s ostatními Access Points.
Je-li toto pole zaškrtnuté, považuje se tento Access Point za primární Access Point
pro komunikaci hostitele s ostatními Access Points.

Je možné zjistit Pokud je toto pole zaškrtnuté, zobrazuje se hardwarové zařízení v levém hlavním
seznamu náhledu hardwaru při kliknutí na Zjistit.

Adresa MAC Adresa MAC hardwarového zařízení. Toto pole se vyplňuje automaticky při zjištění.

Adresa hostitele Zadejte IP adresu hostitele Aliro, abyste připojili hardware k systému Aliro.

Uživatelské jméno
webového serveru

Přihlašovací uživatelské jméno pro webové rozhraní Access Point.

Heslo webového
serveru

Přihlašovací heslo pro webové rozhraní Access Point.

Rozhraní čtečky 1 a 2
1. Klikněte na kartu Rozhraní čtečky 11 nebo Rozhraní čtečky 22. V následující tabulce jsou uvedeny

popisy polí pro obě tyto sekce.

Popisy polí

Pole a
možnosti

Možnosti Popis

Rozbalovací
seznam Typ
čtečky

Wiegand Specifikuje protokol Wiegand pro toto rozhraní čtečky.

OSDP Specifikuje použití protokolu OSDP pro toto rozhraní čtečky.

Clock/Data Specifikuje použití protokolu Clock/Data pro toto rozhraní čtečky.

Jméno Název čtečky definovaný v hardwarovém zařízení. Doporučuje se tento
název neměnit.

Formát karty Seznam dostupných formátů karet podporovaných v Access Points.

Režim
přístupu

Přístup Čtečka provádí v tomto režimu přístupové funkce, např. otevření dveří nebo
zamčení dveří. Události spuštěné v tomto režimu čtečkou jsou zobrazeny v
protokolu událostí.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Pole a
možnosti

Možnosti Popis

Registrace
karty

Čtečka provádí v tomto režimu pouze funkce registrace karty. Události
spuštěné v tomto režimu čtečkou nejsou zobrazeny v protokolu událostí.

Shromažďovací
bod

Čtečka je používána jako shromažďovací bod spolu s funkcí hlášení
prezence. Čtečka provádí v tomto režimu pouze funkce shromažďovacího
bodu a antipassback není k dispozici.

Režim
poškození

Deaktivováno Nastavuje hardwarové zařízení na automatický reset poté, co přejde do
režimu poškození.

Automatický
reset

Nastavuje hardwarové zařízení na ruční reset poté, co přejde do režimu
poškození.

ID hardwaru Toto ID je jednoznačné pro každé hardwarové zařízení. Jedná se o
automaticky vyplňované pole, které nelze změnit.

Sériové číslo Sériové číslo hardwarového zařízení. Toto je automaticky vyplňované pole,
které nelze změnit.

Model Model hardwarového zařízení.

Verze firmwaru Vztahuje se k verzi firmwaru stažené aktuálně do této čtečky.

Vstupy
1. Klikněte na tlačítko karty Vstupy1.

V následující tabulce jsou uvedeny popisy polí pro tuto sekci.
Popisy polí

Pole a možnosti Popis

Jméno Název vstupu, který by měl v ideálním případě reflektovat jeho umístění a funkci v
celém systému.

Invertováno Logika vstupního signálu je invertovaná.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Pole a možnosti Popis

Aktivováno Vstup je aktivovaný.

Funkčnost Možnosti a popis

Nepoužito Není zkonfigurována žádná funkce

Kontakt
dveří

Definuje tento vstupní bod jako senzor kontaktu dveří, který monitoruje otevřený
nebo zavřený stav dveří.

Kontakt
zámku

Definuje tento vstupní bod jako senzor kontaktu zámku, který monitoruje, zda je
provedena operace zámku.

Tlačítko
odchodu

Definuje tento vstup jako tlačítko odchodu.

Zpětná
vazba
statusu
alarmu

Konfiguruje tento vstup na signál zpětné vazby statusu alarmu z panelu narušení,
který definuje, zda je oblast aktivovaná nebo deaktivovaná.

Loketní
spínač

Definuje tento vstup jako tlačítko odchodu s přístupovým právem Loketní spínač.

Odemčení
s vysokou
prioritou

Je-li tento vstup definován jako tlačítko odchodu s automatickým otvíračem dveří a
má samostatnou dobu odemčení, konfiguruje odemčení s vysokou prioritou tento
vstup jako vstup nouzového odemykání a zamykání bez ohledu na časové plány
přístupu, režimy čteček atd.

Detekce
poškození

Konfiguruje tento vstup na detekci poškození hardwarového zařízení.

Tlačítko
aktivace

Definuje tento vstup jako tlačítko aktivace, které aktivuje oblast.

Výpadek
napájení

Konfiguruje tento vstup na indikaci výpadku napájení. Když je spuštěna taková
událost, generují se protokoly událostí.

Aktivovat upozornění Když je zaškrtnuto pole Aktivovat upozornění, spouští vstup událost, když se
změní jeho stav.

Výstupy
1. Klikněte na tlačítko karty Výstupy1. V následující tabulce jsou uvedeny popisy polí pro tuto sekci.

Popisy polí

1Klikněte pro zobrazení v Aliro

53

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



3 Funkce

Pole Možnosti a popis

Jméno Název výstupu, který by měl v ideálním případě reflektovat jeho umístění a funkci v celém
systému.

Funkčnost Rozbalovací seznammožností a popisů

Přemostění alarmu Konfiguruje výstupní bod na přemostění aktivované oblasti.

Zámek dveří Konfiguruje tento výstupní bod na zamykání a odemykání dveří.

Otvírač dveří Konfiguruje tento výstupní bod na otevírání dveří.

Upozornění na
událost

Konfiguruje tento výstup tak, aby se spínal vybraným typem
upozornění na událost.

Aktivace/deaktivace
narušení

Konfiguruje tento výstupní bod na signalizaci aktivace/deaktivace
do panelu narušení, který vrací stav pomocí funkce zpětné vazby
statusu alarmu1.

Předběžné
varování aktivace
narušení

Toto je výstup předběžného alarmu připojený k zařízení, který
varuje před aktivací oblasti narušení.

Motorový zámek Definuje tento bod jako kombinované vstupní a výstupní zařízení,
které signalizuje, když dojde k zamčení. Bod je zkonfigurován jako
výstupní bod promotorový zámek a jako vstupní bod pro kontakt
zámku.

Nepoužito Výstup není definován pro žádnou funkci.

Wiegand – zvukový
signál

Výstup je definován pro zvukový signál čtečky Wiegand.

Wiegand – zelená Výstup je definován pro ovládání zelené LED kontrolky čtečky
Wiegand.

Wiegand – červená Výstup je definován pro ovládání červené LED kontrolky čtečky
Wiegand.

Wiegand – žlutá Výstup je definován pro ovládání žluté LED kontrolky čtečky
Wiegand.

Upozornění na
událost

Rozbalovací seznammožností a popisů

Nedefinovaný typ události Tímto výstupem není indikována žádná událost.

Platnost karty skončila Upozorňuje, že skončila platnost karty uživatele.

Žádné přístupové
oprávnění pro dveře

Upozorňuje, že uživatel nemá přístupové oprávnění pro
dveře.

1Funkce vstupního bodu hardwarového zařízení, který přijímá z panelu narušení signál definující, zda je oblast
aktivovaná nebo deaktivovaná.
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Pole Možnosti a popis

Karta neznámá Upozorňuje na neznámou kartu.

Narušení časového plánu Upozorňuje na porušení časového plánu.

Narušení antipassback Upozorňuje na porušení antipassback.

Probíhající aktivace Upozorňuje na probíhající aktivaci.

Karta neaktivní Upozorňuje, že je karta neaktivní.

Platný přístup – hrozba Upozorňuje, že je uživatel pod nátlakem.

Platný přístup s kartou Upozorňuje na platný přístup s použitím karty.

Platný přístup s kartou a
PIN

Upozorňuje na platný přístup s použitím karty a PIN.

Platný přístup REX Upozorňuje na platný přístup s použitím tlačítka odchodu.

Dveře vystavené násilí Upozorňuje, že dveře byly vystaveny násilí.

Dveře přidržovány Upozorňuje, že jsou dveře přidržovány.

Dveře nejsou nikdy
otevřené

Upozorňuje, že se dveře nikdy neotevřely.

Dveře odjištěné ručním
příkazem

Upozorňuje, že byly dveře nezajištěné, když byl vydán
tento ruční příkaz.

Motorový zámek se
nepodařilo zamknout

Upozorňuje, že se nepodařilo zamknout motorový zámek.

Motorový zámek se
nepodařilo odemknout

Upozorňuje, že se nepodařilo odemknout motorový zámek.

Dveře odemčené,
požadavek na odchod z
PC

Upozorňuje, že byl odeslán požadavek na odchod z PC.

Dveře resetovány
obsluhou

Upozorňuje, že byly dveře resetovány obsluhou.

Aktivace spuštěna
časovým plánem přístupu

Upozorňuje, že byla spuštěna aktivace zkonfigurovaným
časovým plánem přístupu.

Aktivace potvrzena Upozorňuje, že byla aktivace potvrzena.

Aktivace se nepodařila Upozorňuje, že se aktivace nepodařila.

Aktivace spuštěna z
panelu narušení

Upozorňuje, že byla aktivace spuštěna z panelu narušení.

Deaktivace spuštěna z
panelu narušení

Upozorňuje, že byla spuštěna deaktivace.
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Pole Možnosti a popis

Deaktivace potvrzena Upozorňuje, že byla deaktivace potvrzena.

Deaktivace se nepodařila Upozorňuje, že se deaktivace nepodařila.

Aktivace zrušena Upozorňuje, že byla aktivace zrušena.

Předběžné varování
aktivace

Upozorňuje formou varování, že bude oblast aktivována.

Poškození víka AP Upozorňuje na poškození víka AP.

Poškození stěny AP Upozorňuje na poškození stěny AP.

Poškození AP Upozorňuje na poškození AP.

Poškození čtečky Upozorňuje na poškození čtečky.

ID hardwaru Toto ID je jednoznačné pro každé hardwarové zařízení. Toto je automaticky vyplňované pole,
které uživatel systému Aliro nemůže změnit.

Údržba
1. Klikněte na kartu Údržba1. V následující tabulce jsou uvedeny popisy příkazů pro tuto sekci.

Příkaz Popis

Inicializovat Tímto se inicializuje hardwarové zařízení

Zrušit inicializaci Zastavuje inicializaci

Požadavek na popis AP je nucen popsat sám sebe

Aktivovat bzučák Aktivuje hardwarový bzučák na 10 sekund

Deaktivovat bzučák Deaktivace hardwarového bzučáku

Vytvoření dveří z náhledu hardwaru
Tato operace vytváří nové dveře a propojuje je s vybraným Access Point. Poznámka: S použitím funkce
vícenásobného výběrumůžete současně vytvořit vícero dveří pro různé AP. Stiskněte přitom klávesy Shift + Click
a požadovanéAP v hlavním seznamu.

1. Klikněte na Vytvořit dveře2.
2. V zobrazeném dialogovém okně zadejte název dveří. Jestliže jste zkonfigurovali šablony dveří, můžete

případně vybrat některou z nich. Vytvořené dveře se zobrazí vedle tohoto Access Point v hlavním seznamu.
Až provedete požadované konfigurace, klikněte na Uložit3.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
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3.1.8.2 Změna konfigurace hardwaru
Tento průvodce umožňuje provádět následující změny vybraného hardwaru:

l Výměna hardwaru – Pro výměnu existujícího hardwaru.
l Odpojení od dveří – Pro odpojení tohoto hardwaru od dveří, aniž by se ztratila zkonfigurovaná přístupová

práva uživatele ke dveřím. Tento hardwaremůžete později propojit s jinými dveřmi.
l Změna konfigurace dveří – Pro přidání/změny/odstranění funkcí dveří, např. pro přidání nových tlačítek

odchodu nebo kontaktů dveří.

3.1.9 O efektech světelného rámu
Tato funkce umožňuje používat individualizované barevné schéma pro světelný rám. To lze používat v každé
konkrétní šabloně osvětlení čtečky.

Související témata
l Vytváření efektů světelného rámu
l O šablonách osvětlení čtečky
l Vytvoření šablony osvětlení čtečky

3.1.10 Vytváření efektů světelného rámu
Tato funkce umožňuje používat individualizované barevné schéma pro světelný rám v každé konkrétní šabloně
osvětlení čtečky.

1. Klikněte na Přehled1 a pak na Efekty světelného rámu2. Zobrazí se náhledEfekty světelného rámu.
2. Klikněte na Vytvořit. Zobrazí se nová stránkaSvětelný rám.

3. ZadejteNázev aPopis pro tento efekt světelného rámu.
4. VyberteBarva 1 aBarva 2.
5. VyberteDoba zapnutí v sekundách. Doba zapnutí určuje, kolik sekund bude každá barva zobrazena na

světelném rámu.
6. VyberteDoba vypnutí v sekundách. Doba vypnutí určuje, kolik sekund bude světelný rám vypnutý po

zobrazení jednotlivé barvy, než začne znovu a světelný rám přejde zpět na barvu 1. Nastavíte-li na hodnotu
0, světelný rám se vůbec nevypne.

7. Klikněte na Uložit3.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
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3.2 Monitorování
FunkceMonitorování systému Aliro umožňují pozorovat amonitorovat systém na základě přijímání detailních
informací o uživatelských a systémových událostech. Dále umožňují konfigurovat určitá nastavení související se
systémem. Chcete-li získat další informace, klikněte na funkci níže.

Funkce MONITOROVÁNÍ

Protokol událostí

Zálohování / obnovení

Systémová nastavení

Monitorování a kontrola

Prezence

3.2.1 Protokoly událostí
Důležitou součástí používání systému Aliro je mít přehled o tom, co se v systému děje. To je shrnuto v
protokolech událostí. Aliro umožňujemonitorování v reálném čase a hledání událostí v protokolu. Nastavení pro
oba způsoby se provádějí podobným způsobem s počáteční volbou Živé nebo Zpráva.

Navigujte na funkci Protokol událostí:

1. Klikněte na Přehled1 a pak na Protokol událostí2. V živém okněProtokol událostí se zobrazí
seznamy protokolu událostí používají výchozí pole.

2. Chcete-li v protokolu události přidat nebo odstranit pole, klikněte pravým tlačítkemmyši na panel polí a
proveďte svůj výběr z polí popsaných v tabulce, která následuje.

Pole Živý
rotokol událostí Popis

Kategorie Kategorie typu události, ke které patří hlášení živého protokolu událostí.

Nastalo Datum a čas, kdy nastala událost.

Hlášení Stručný popis vyskytlé události.

Uživatel Zobrazuje uživatele, který způsobil událost.

Zdroj Zobrazuje umístění klienta, odkud byla událost generována.

Zaznamenáno

Zobrazuje datum a čas hlášené události, kdy je zaznamenána do databáze serveru.
Nejčastěji se tato hodnota shoduje s polem Nastalo. V případě, že ne, to může znamenat, že
na serveru došlo k prodlevě při přijímání informací ohledně vyskytlé události, nebo že je AP v
jiném časovém pásmu než server.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Funkce a ovládací prvky související s živým protokolem událostí, které jsou k dispozici v panelumenu tohoto okna,
jsou podrobně popsány níže.

Detaily funkcí tlačítek

Tlačítko Popis

Filtr Zobrazuje levý panel, kdemůžete zvolit protokol událostí Režim zobrazení. A rovněž
filtrovat události podle Text události nebo Typ události.

Pauza
Obnovení

Kliknutím na tlačítkoPauzamůžete dočasně zmrazit zobrazení nových událostí v okně
živého protokolu událostí. Samotné tlačítko se po kliknutí změní na tlačítko Obnovit.
Kliknutím na tlačítkoObnovitmůžete pokračovat v zobrazování všech živých protokolů
událostí generovaných po pauze.
Pamatujte si, že v režimu zobrazení Zpráva je toto tlačítko deaktivované.

Vymazání
Maže okno živého protokolu událostí se všemi hlášeními protokolu událostí. Hlášení se však
uloží do databáze.
Pamatujte si, že v režimu zobrazení Zpráva je toto tlačítko deaktivované.

Export CSV Generuje soubor .CSV zobrazených událostí.

Export PDF Generuje soubor .PDF zobrazených událostí.

3.2.1.1 Živé protokoly událostí
Živé protokoly událostí zobrazují v reálném čase na obrazovce seznam vyskytlých událostí. Tento seznammůže
být individuálně upraven podle různých filtračních kritérií. Je takémožné exportovat zprávy CSV nebo PDF
zobrazených živých protokolů událostí.

3.2.1.2 Konfigurace živých protokolů událostí
1. Klikněte na Přehled1 a pak na Protokol událostí2. Objeví se zobrazení Živý protokol událostí.

Seznamy protokolů událostí jsou zobrazeny s výchozími poli.
2. Chcete-li v živém protokolu události přidat nebo odstranit pole, klikněte pravým tlačítkemmyši na panel polí

a proveďte svůj výběr z polí popsaných níže.

Filtrace protokolu událostí
A. Filtrace podle textu událostí

1. Klikněte na Filtr, aby se zobrazil levý panel.
2. Nyní je zobrazeno pět filtrů textu událostí: AP, uživatel, dveře, oblast a obecný. Všechny tyto

kromě obecného filtru mají tlačítko pro výběr, kde lze příslušnou položku vybrat ze seznamu. Kromě
tlačítek pro výběr můžete také zadat libovolný text pro filtrování událostí. Více položek ve stejném
poli by mělo být odděleno středníkem.

3. FiltrAP vždy zobrazí všechny události shodující se s některou z vyhledávaných položek bez vlivu
ostatních čtyř filtrů.

4. Filtry uživatel, dveře a oblastzobrazí rovněž všechny odpovídající události pro jakoukoli hledanou
položku, pokud není zaškrtnutoUživatel a dveře/oblast. Zaškrtnutím Uživatel a dveře/oblast je

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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zajištěno, že budou zobrazeny pouze události s kombinací uživatel a dveře nebo uživatel a oblast
podle konkrétního výběru kombinace.

5. FiltrObecný lze použít pomocí tlačítkaA pro zobrazení událostí, které se zcela shodují s kombinací
vybraných položek nebo pomocí tlačítkaNEBO pro zobrazení událostí, jež obsahují alespoň jednu z
vyhledávaných položek.

B. Filtrace podle typu událostí
1. Klikněte na Filtr, aby se zobrazil levý panel.
2. Pod položkou Filtr typu událostí rozbalte menuUdálosti.
3. Standardně jsou vybrány všechny kategorie pod položkouUdálosti. Chcete-li upravit tento filtr,

vyberte požadované zobrazené kategorie nebo jejich výběr zrušte. V sousedním okně Živý protokol
událostí se zobrazí filtrované výsledky.
Zvýraznění protokolů událostí v barvě
Na různé typy událostí můžete používat zvláštní barvy.
Jakmile jsou tyto barvy použity, objevují se příslušné
události v zobrazeném protokolu událostí barevně
zvýrazněné, takže je snazší je vizuálně kategorizovat.

1. Klikněte a rozbalte konkrétní událost, např.
Systém.

2. Zaškrtnutím pole vyberte příslušný typ událostí k
zobrazení v protokolu událostí.

3. Klikněte na kolečko vedle zaškrtávacího pole.
4. Ze zobrazeného rozbalovacího seznamu vyberte

barvu, kterou chcete použít na daný typ událostí.
Viz snímek obrazovky vlevo.

Důležitá poznámka o události Platný přístup –
hrozba
Hrozba je utajený signál, který může držitel karty odeslat
během operace ověřování karty, aby upozornil obsluhu,
že je ve stavu tísně.

Požadavky na konfiguraci hrozby:
l Ve funkci Dveře:

Čtečkamusí být nastavená v režimu Karta a
PIN.

l Ve funkci Protokol událostí:

Vyberte událost Platný přístup – hrozba ve
filtru typu událostí a nastavte barvu zvýraznění
pro tuto událost.

Postup držitele karty při odeslání tísňového signálu
Držitel karty může zaslat obsluze tísňový signál zadáním
svého tísňového kódu PIN na čtečce. Tento
jednoznačný tísňový kód PIN je standardní PIN držitele
karty s poslední číslicí zvětšenou o 1.
Příklad: Je-li PIN držitele karty 2356, je tísňový kód PIN
2357.
Poznámka: Pokud je PIN držitele karty 9999, je tísňový
kód PIN 9990 a ne 10000.
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Když je systém správně zkonfigurovaný pro případy
hrozby, musí se při zadání platného tísňového kódu PIN
na čtečce zobrazit v systému zvýrazněný protokol
události Platný přístup – hrozba pro daného držitele
karty.

Vytvoření a export živého protokolu událostí
1. Kliknutím na tlačítko Pauza dočasně zmrazte zobrazování nových událostí v seznamu Živý protokol

událostí.
2. Přesvědčte se, že zobrazený seznam Živý protokol událostí obsahuje všechny detaily pro zprávu.
3. Klikněte na Export CSV, aby se vytvořila zpráva, která bude exportována a uložena jako soubor CSV.

Nebo klikněte na Export PDF, aby se vytvořila zpráva, která bude exportována a uložena jako soubor

PDF.
4. Chcete-li dál zobrazovat hlášení živého protokolu událostí, klikněte na Obnovit.

3.2.1.3 Zprávy protokolů událostí
Když je provedena volba Zpráva, můžete vyhledávat události v databázi protokolů událostí.

3.2.1.4 Konfigurace zpráv protokolů událostí
1. Klikněte na Přehled1 a pak na Protokol událostí2. Standardně je zobrazen náhledProtokol událostí.
2. Klikněte na Filtr, aby se zobrazil levý panel.
3. Vyberte Zpráva v sekci Režim zobrazení.
4. V políchOd aDo zadejte počáteční datum a čas a koncové datum a čas. Tím nastavíte datový a časový

interval, pro který mají být obnovena generovaná hlášení protokolu událostí.
5. Klikněte naSpustit.

Obnovená hlášení protokolu událostí se zobrazí v sousedním pravém okně.

Poznámka: Platí limit 5000 hlášení, kterámohou být zobrazena na obrazovce. Hlášení Existuje více
položek protokolu událostí splňujících filtrační kritéria. Zjemněte kritéria, abyste zmenšili velikost
výsledků. se objeví v dolní části zprávy v případě, že vybraný datový a časový interval obsahuje více než
5000 hlášení protokolu. Zúžení datového a časového intervalu a aplikace filtru může pomoci zmenšit počet
hlášení zahrnutých ve zprávě.

Filtrování zpráv protokolů událostí

1. Nyní je zobrazeno pět filtrů textu událostí: AP, uživatel, dveře, oblast a obecný. Všechny tyto kromě
obecného filtru mají tlačítko pro výběr, kde lze příslušnou položku vybrat ze seznamu. Kromě tlačítek pro
výběr můžete také zadat libovolný text pro filtrování událostí. Více položek ve stejném poli by mělo být
odděleno středníkem.

2. FiltrAP vždy zobrazí všechny události shodující se s některou z vyhledávaných položek bez vlivu ostatních
čtyř filtrů.

3. Filtry uživatel, dveře a oblastzobrazí rovněž všechny odpovídající události pro jakoukoli hledanou položku,
pokud není zaškrtnutoUživatel a dveře/oblast. Zaškrtnutím Uživatel a dveře/oblast je zajištěno, že budou
zobrazeny pouze události s kombinací uživatel a dveře nebo uživatel a oblast podle konkrétního výběru
kombinace.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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4. FiltrObecný lze použít pomocí tlačítkaA pro zobrazení událostí, které se zcela shodují s kombinací
vybraných položek nebo pomocí tlačítkaNEBO pro zobrazení událostí, jež obsahují alespoň jednu z
vyhledávaných položek.

1. Pod položkou Filtr typu událostí rozbalte menuUdálosti.
2. Standardně jsou vybrány všechny kategorie pod položkouUdálosti. Chcete-li upravit tento filtr, vyberte

požadované zobrazené kategorie nebo jejich výběr zrušte. V sousedním okně Zpráva protokolu událostí
se zobrazí filtrované výsledky.

1. Zkonfigurujte poleOd aDo v levém panelu. Klikněte naSpustit.
2. Klikněte naExport CSV, aby se vytvořila zpráva, která bude exportována a uložena jako soubor CSV. Nebo

klikněte naExport PDF, aby se vytvořila zpráva zobrazeného okna, která bude exportována a uložena jako
soubor PDF.

3. Chcete-li dál zobrazovat živá hlášení Protokol událostí, klikněte na tlačítkoObnovit.

3.2.2 Zálohování a obnovení
Funkce Zálohování / Obnovení umožňuje spravovat databázi systému.

Zálohování databáze
Zálohování databáze lze provést pro uložení kopie konfigurace systému nebo protokolů událostí. Doporučujeme,
aby plánované zálohování databáze bylo zkonfigurováno pokudmožno na ukládání v síťovém umístění. Instrukce
pro tuto konfiguraci jsou podrobně popsány v kapitolePlánované zálohování níže.

1. Klikněte na Přehled1 a pak vyberte Zálohovat / Obnovit2. Zobrazí se náhled Zálohování / Obnovení.

Chcete-li zkonfigurovat plánované zálohování
1. Klikněte naPlánované zálohování.
2. ZaškrtněteAktivovat.
3. Zkonfigurujte nyní zobrazená pole, jak je vysvětleno níže:

Pole Možnosti Popis

Frekvence

Denně Plánované zálohování se provádí každý den.

Týdně Plánované zálohování se provádí jednou týdně. Přesný den v týdnu je stanoven v poli
Den.

Měsíčně Plánované zálohování se provádí jednouměsíčně. Přesné datum je stanoveno v poli
Den.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Pole Možnosti Popis

Den

Neděle
až
sobota /
1-28

Při volbě Týdně neboMěsíčně zadejte, který den a v jaké datummá být zálohování
provedeno.

Čas - Zadejte přesný čas (hh:mm), kdy má být zálohování provedeno.

Uložit do -

Zobrazuje umístění (s ohledem na server), kam se budou ukládat zálohy databáze.
Pamatujte si, že tato cestamusí být přístupná z vašeho serveru kontroly přístupu.
Chcete-li uložit záložní soubory v síťovém umístění, např. v cestě UNC, postupujte
podle těchto pokynů:

1. Vytvořte složku na síťovém počítači, kammáte v úmyslu ukládat zálohy.
2. Sdílejte tuto složku a vydejte povolení ke změnám obsahu.
3. Na kartě zajištění ve složce klikněte na Úpravy a potom na Přidat.
4. Klikněte na Typy objektů a zaškrtněte Počítače, potom klikněte naOK.
5. Zadejte název počítače svého serveru Aliro a klikněte naOK.
6. Zaškrtněte Změnit, abyste zajistili, že budemít tento účet povolení k zápisu.

Počítačový účet se zobrazí se symbolem $.
7. Zadejte cestu UNC do sdílení, které jste vytvořili v poli Uložit do, např.

\\remotecomputer\backups

4. Klikněte na Uložit.

Chcete-li provést ruční zálohování
1. Klikněte naRuční zálohování.
2. Vyberte možnost z rozbalovacího seznamu Zahrnout. Detaily naleznete níže.

Možnost Popis

Vše Zálohují se všechna data protokolů událostí a
konfigurace systému.

Jen protokoly událostí Zálohují se všechny protokoly událostí uložené
momentálně v databázi.

Jen konfigurace systému Zálohují se všechny konfigurace systému.

3. Klikněte na tlačítko Zálohovat nyní.

Obnovení databáze
Při obnovení databáze se aktuální systémové záznamy přepisují zálohovanou databází ze serverového umístění.
Tato funkce semůže používat pro opětovné načtení dříve zálohované databáze do systému.
Poznámka: Jestliže se rozhodnete pro obnovení, vymažou se všechna existující data.

1. Klikněte naObnovit.
2. Vyberte pro obnovení databázi z umístění Uložená záloha nebo Ze souboru. Viz podrobnosti níže.

Možnost Popis

Uložená záloha
Vyberte soubor uložený na serveru. Tyto soubory jsou uložené v
umístění stanoveném v poli Uložit do sekcePlánované
zálohování.

Ze souboru Vyhledejte a vyberte záložní soubor, který chcete obnovit.
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3. Klikněte naObnovit.

Poznámka: Až do dokončení obnovení budete odhlášeni z klienta Aliro. Po obnovení budete požádáni,
abyste se do klienta přihlásili.

3.2.3 Monitorování a kontrola
FunkceMonitorování a kontrola umožňujemonitorovat dveře vašeho pracoviště. Je rovněž možné je kontrolovat
prováděním specifických příkazůDveře aNarušení.
Používání monitorování a kontroly

1. Klikněte na Přehled1 a pak na Monitorování a kontrola2. Zobrazí se náhledMonitorování a kontrola.

Popis panelů a panelu nástrojů

Tlačítka a pole Popis

Název dveří Zobrazuje název dveří.

Režim dveří Zobrazuje režim zkonfigurovaný pro dveře.

Status dveří Zobrazuje status dveří.

Status čtečky Zobrazuje status čtečky.

Chyby dveří Zobrazuje chyby dveří hlášené z dveří.

Zpětná vazba statusu
alarmu

Poskytuje zpětnou vazbu statusu alarmu, See "Zpětná vazba statusu
alarmu" on page 53

Příkazy dveří

1. Vyberte dveře.
2. Klikněte na položku Zpětná vazba statusu alarmu, aby se

provedl vybraný příkaz dveří nebo narušení.
Poznámka: Stejný příkaz dveří můžete odeslat do vícera dveří s
použitím vícenásobného výběru dveří:

1. Stiskněte Shift+Click a vyberte vícero dveří ve sloupci Název
dveří.

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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3.2.4 Systémová nastavení

Tato funkce umožňuje zobrazovat a upravovat různá systémová nastavení, která platí pro celý systém kontroly
přístupu.

Všeobecná nastavení

Název
nastavení Popis

Systémový
jazyk

Definuje pole Jazyk pro nového uživatele pod položkouDetaily v zobrazení Uživatel. Definuje
také poleSystémový jazyk pro nově vytvořený Access Point pod položkouDetaily v zobrazení
Hardware.

Deaktivovat
karty a
osobní kódy

Toto zaškrtávací políčko umožňuje deaktivaci karty a osobního kódu uživatele, pokud dojde k
narušení režimu hard antipassback. Chcete-li opět aktivovat kartu nebo osobní kód uživatele,
přejděte do zobrazení Uživatel.

Nastavení protokolů událostí

Název nastavení Popis

Aktivovat noční
čištění

Toto pole je ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Když je zaškrtnuté, vyčistí se každou noc o
půlnoci uložená data protokolů událostí, která jsou starší než stanovený počet dnů
(definovaný v položce Počet dnů pro uchování dat protokolů událostí).

Uložit vyčištěná
data na disk

Toto pole je ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Když je aktivováno noční čištění, umožňuje
tato volba uložit vymazaná data na disk předtím, než jsou odstraněna z databáze.

Výchozí cesta
archivu

Toto je cesta, do které se ukládá vyčištěný protokol událostí, je-li aktivována tato volba
(nelze upravovat).

Počet dnů pro
uchování dat
protokolů
událostí

Definuje, jak dlouho uchovávat protokoly událostí v databázi předtím, než budou vymazány.
Například při nastavení na 90 dnů se události protokolu událostí uchovávají 90 dnů a potom
jsou vymazány, případně volitelně uloženy na disk.

Počet dnů pro
uchování dat
nepotvrzených
událostí

Definuje, jak dlouho jsounepotvrzené události uchovávány v systému předtím, než jsou
vymazány.

Poznámka! Interní limit systému pro jednoho uživatele je 11 000 nepotvrzených událostí. V
případě, že počet událostí tento limit překročí, systém události vymaže bez ohledu na
datum.
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Nastavení hardwaru

Název
nastavení Popis

Čas
pollingu
zařízení
(ms),
čištění

Ovládá frekvenci, se kterou Access Point polluje server kontroly přístupu pro události. Větší hodnota
znamená, že Access Point reaguje pomaleji, ale síťový provoz a zatížení serveru budou omezeny.
Naopak, menší hodnota znamená, že Access Point reaguje rychleji, ale za cenu zvýšeného síťového
provozu a zatížení serveru. Tuto hodnotu bysteměli měnit jen na doporučení Vanderbilt technika.

Nastavení vlastních polí

Název nastavení Popis

Štítek vlastního
pole N

Umožňuje upravovat text štítku pro každé ze čtyř vlastních polí , která jsou zobrazena na
obrazovce detailů uživatele.

Nastavení délky skupinového/osobního kódu

Název
nastavení Popis

Délka

Umožňuje nastavit počet číslic, které budou použity ve skupinovém kódu a osobním kódu. Je
možné stanovit čtyři až osm číslic. Aktuální kódy jsou generovány a aktivovány/deaktivovány v
menu skupiny přístupu. Všechny skupinové kódy mají stejnou délku. Následující platí pro zvětšené
a zmenšené délky kódů:

l Zvětšit délku kódu – při zvětšení délky kódu se přidávají nuly na začátek všech existujících
kódů.

l Zmenšit délku kódu – při zmenšení délky kódu se všechny skupinové kódy znovu generují a
osobní kódy se vymažou. Pro každého uživatele musí být ručně generovány.

Změnit
délku Kliknutím aktivujete průvodce pro změnu délky kódů.
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Šablony osvětlení čtečky

Název nastavení Popis

Výchozí systémová šablona Zobrazuje se aktuální šablona použitá v systému.

Použít šablonu osvětlení čtečky

1. Kliknutím na tlačítko Použít šablonu se spustí průvodce. Otevře se oknoVyberte šablonu osvětlení
čtečky, kterou chcete použít.

2. Klikněte na tlačítko napravo od poleVýchozí systémová šablona. Otevře se okno Vyberte jednu šablonu
osvětlení čtečky.

3. Šablony jsou uvedeny v okně pod záhlavím Název. Vyberte šablonu a klikněte na tlačítkoOK.

4. Ujistěte se, že:

l Možnost Použít a potlačit na všech úrovních použije nové šablony na každou oblast, dveře a
čtečku bez ohledu na jejich předchozí nastavení.

l Pokudmožnost Použít a potlačit na všech úrovních nebude zvolena, podle nové šablony budou
aktualizovány pouze oblasti, dveře a čtečky, které používají výchozí šablonu předchozího systému.

l Vždy jemožné použít výchozí nastavení, zvolíte-li Výchozí šablona osvětlení.

5. Klikněte na tlačítkoDalší a poté na tlačítkoDokončit. Je použita nová šablona.

Plánovač výjimek

Plánovač výjimek umožňuje uplatnit výjimku pro dny, které vyžadují změnu režimu zabezpečení, jako jsou státní
svátky nebo předčasné uzavření. Například dveře se naprogramují tak, aby se ve stanovenou dobu chovaly v
souladu s konkrétním režimem. Světelný rám lze také naprogramovat tak, aby svítil podle výjimek a indikoval je
podle barev.

Vytvoření dne s výjimkou

1. Pro výjimku zvolte název, který popisuje typ výjimky.

2. NastavtePočáteční čas aKoncový čas.

3. Vyberte barvu pro výjimku.
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4. Klikněte na tlačítkoUložit den s výjimkou.

Nový název se již nachází v rozevíracím seznamu Vybrat typ výjimky.

Přidání dne s výjimkou do kalendáře

1. Vyberte den ze seznamu Vybrat typ výjimky.

2. Klikněte na den, kterému chcete přiřadit výjimku.

3. Klikněte naUložit.

Výjimka v časovém plánu se nyní uplatňuje v celém systému.

Odebrání dne s výjimkou

1. V kalendáři klikněte na den, u kterého chcete výjimku odebrat.

2. Klikněte naUložit.

Den s výjimkou je vymazán z kalendáře a ze systému.

Změna dne s výjimkou

1. V rozevíracím seznamu vyberte nový Typ výjimky.
2. V kalendáři klikněte na den, pro který chcete uplatnit výjimku. Při prvním kliknutí je předchozí typ výjimky

vymazán.
3. Klikněte znovu na stejný den.
4. Klikněte naUložit.

Den s výjimkou je změněn na nový typ výjimky.

Název Popis

Název Název výjimky.

Typy
Existuje osm různých typů, přičemž pro jednotlivý den lze vybrat pouze jeden. Každý typ dnemá
stejnémožnosti: název, počáteční čas, čas ukončení a barvu. Typy se nachází v seznamu
rozevírací nabídky níže.

Barva Kliknutím na šipku vyberte barvu pro typ výjimky. Barva se objeví u dne, u kterého je výjimka
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Název Popis

přiřazena.

Počáteční
čas
Koncový
čas

Počáteční čas aKoncový čas výjimky. Ujistěte se, že výjimky nepřesahují do dalších dnů.

Rok
Kliknutím na šipku zobrazíte aktuální, předchozí a příští rok. Výjimky mohou být naplánovány na
aktuální datum v následujících letech. Všechny uplynulé dny jsou zašedlé a nelze k nim přiřadit
žádnou výjimku.

Měsíce Měsíce v roce jsou zobrazeny nalevo.

Den Klikněte na den, ke kterému chcete přiřadit výjimku. Tento den bude zvýrazněn barvou, jak je
nastaveno v možnosti Typy výjimek.

3.2.5 Prezence
FunkcePrezence umožňuje sestavovat seznamy přítomnosti a posledního známéhomísta aktivity karty pro
držitele karet ve specifikovaných prostorech. Hlavním použitím funkce prezence je kontrola, jestli jsou držitelé karet
mimo prostor v případě evakuace. Tyto seznamy lze kompilovat do zprávy o prezenci. Shromažďovací bod se
používá pro eliminaci držitelů karet ze zprávy, když jsou vymazáni z prezence, jakmile je karta označena ve čtečce
shromaždiště.

Zpráva o prezenci
Zpráva, která udává aktuální pozice držitelů karet v okamžiku, kdy byla tato zpráva spuštěna.

Vytvoření zpráv o prezenci
1. Vyberte, jak má být zpráva o prezenci seřazena, Seřadit podle Příjmení neboNázev oblasti.
2. Vyberte orientaci na šířku nebo na výšku.
3. Klikněte naGenerovat. Okno Souhrnná zpráva systému vytvořena potvrzuje, že je zpráva zkompilovaná.
4. Kliknutím na Stáhnoutmůžete zprávu uložit nebo otevřít.

Shromažďovací body
Shromažďovací bod je definovaná bezpečná oblast s čtečkou shromaždiště. Zde semohou držitelé karet
shromažďovat v případě evakuace. Čtečka shromaždiště potvrzuje, že je držitel karty v tomto bodě, jakmile je karta
označena. Když je vytvořena zpráva o prezenci, nejsou tito držitelé karet zahrnuti v této zprávě.

Čtečka je označena jako čtečka shromaždiště v Hardware > Rozhraní čtečky > Režim přístupu. Zkonfigurované
čtečky jsou zobrazeny v seznamuAccess Point a čtečky shromaždišť.
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3.3 Šablony
Tyto funkce nabízejí šablony s předem definovanými hodnotami a konfiguracemi pro hardware, dveře a karty.
Kteroukoli z těchto šablonmůžete snadno aplikovat do hardwaru, dveří nebo karty a později ji individuálně
přizpůsobit podle svých požadavků. Chcete-li získat další informace, klikněte na funkci níže.

Funkce ŠABLONY

Šablony karet

Šablonydveří

Hardwarové šablony

Šablonyosvětlení čtečky

3.3.1 Šablony karet
Šablona karty je způsob vizuálního uspořádání informací, které se tisknou na karty, např. jména uživatele,
fotografie a firemního loga.

l K šabloně karty jsou přidána datová pole, např. jméno uživatele, která jsou pak při tisku karty vyplněna
aktuálními údaji pro každého uživatele.

l K šabloně karty lze přidat nekódovaný text a obrazy, např. název a logo firmy, které jsou společné všem
tištěným kartám.

3.3.1.1 Vytvoření šablon karet
Vytvoření šablon karet

1. Klikněte na Přehled1 a pak na Šablony karet2. Zobrazí se náhledŠablona karty.
2. Klikněte na Vytvořit. Zobrazí se stránka návrhu nové šablony karty.
3. ZadejteNázev pro šablonu karty.
4. Přetáhněte pole z panelu nástrojů na levé straně a umístěte je na plochu návrhu uprostřed stránky.

Pro snazší zarovnání polí je možné použít ovladače panelu nástrojůPanel zásobníku aMřížka. Při přetažení pole
do panelu zásobníku nebomřížky se plocha, kammůžete umístit pole, modře zvýrazní.
Když rozbalíte téma, zobrazí se příslušné pokyny.

Detaily polí ovladačů

Ovladač Pole Popis

Text
S použitím tohoto
ovladače se
zadává text štítku
pro pole

Text Zadejte Text štítku pro toto pole.

Velikost fontu Zadejte Velikost fontu zobrazeného textu pro toto pole
na šabloně karty.

Skupina fontů Vyberte Skupinu fontů zobrazeného textu pro toto pole
na šabloně karty.

Váha fontu Vyberte Váhu fontu zobrazeného textu pro toto pole na

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Ovladač Pole Popis

šabloně karty.

Barva textu Vyberte Barvu textu zobrazeného textu pro toto pole
na šabloně karty.

Výška Zadejte Výšku zobrazení tohoto pole na šabloně karty.

Šířka Zadejte Šířku zobrazení tohoto pole na šabloně karty.

Obraz Výška Zadejte Výšku zobrazení tohoto pole na šabloně karty.

Šířka Zadejte Šířku zobrazení tohoto pole na šabloně karty.

Vybrat obraz... Výběr obrazu pro zobrazení v tomto poli šablony
karty.

Datum Formát data Výchozí formát data je dd/MM/rrrr:
dd je den v měsíci, od 01 do 31
MM jeměsíc, od 01 do 12
rrrr je rok jako čtyřmístné číslo
Poznámka: Všechny ostatní zadané formáty data, jiné
než standardní, se zobrazí, jak budou zadány.

Velikost fontu Zadejte Velikost fontu zobrazeného textu pro toto pole
na šabloně karty.

Skupina fontů Vyberte Skupinu fontů zobrazeného textu pro toto pole
na šabloně karty.

Váha fontu Vyberte Váhu fontu zobrazeného textu pro toto pole na
šabloně karty.

Barva textu Vyberte Barvu textu zobrazeného textu pro toto pole
na šabloně karty.

Výška Zadejte Výšku zobrazení tohoto pole na šabloně karty.

Šířka Zadejte Šířku zobrazení tohoto pole na šabloně karty.

Panel zásobníku Orientace
zásobníku

Vertikální: Přetáhněte pole do panelu zásobníku a
umístěte ho na pozici s vertikální orientací v zásobníku.

Horizontální: Přetáhněte pole do panelu zásobníku a
umístěte ho na pozici s horizontální orientací v
zásobníku.

Mřížka
Pole tétomřížky
se objevují, když je
umístěna alespoň
jednamřížka v
nadřazenémřížce

Automatické
přizpůsobení
výšky řádku
mřížky

Automaticky přizpůsobuje výšku řádkumřížky

Automatické
přizpůsobení
šířky řádku
mřížky

Automaticky přizpůsobuje šířku řádkumřížky
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Ovladač Pole Popis

Vodorovné
zarovnání Vlevo

Posouvá zvolenoumřížku vodorovně
doleva v rámci její buňky v nadřazené
mřížce

Střed
Posouvá zvolenoumřížku vodorovně na
střed v rámci její buňky v nadřazené
mřížce

Vpravo
Posouvá zvolenoumřížku vodorovně
doprava v rámci její buňky v nadřazené
mřížce

Roztáhnout
Mění velikost zvolenémřížky tak, aby se
vodorovně přizpůsobila její buňce v
nadřazenémřížce

Svislé
zarovnání

Nahoře
Posouvá zvolenoumřížku svisle nahoru v
rámci její buňky v nadřazenémřížce

Střed
Posouvá zvolenoumřížku svisle na střed
v rámci její buňky v nadřazenémřížce

Dole
Posouvá zvolenoumřížku svisle dolů v
rámci její buňky v nadřazenémřížce

Roztáhnout
Mění velikost zvolenémřížky tak, aby se
svisle přizpůsobila její buňce v nadřazené
mřížce

Okraj Rozbalte toto pole a zadejte hodnoty pro levý, pravý,
horní a dolní okraj mřížky.

Uživatelská pole
Následující pole můžete přetáhnout a umístit naPřední pohled nebo Zadní pohled šablony karty. Když je šablona
karty zvolena pro tisk uživatelské karty, jsou její detaily zobrazeny ve formátu specifikovaném v následující
tabulce.

Pole Typ pole Popis

Jméno Textové
pole

Zobrazuje Jméno uživatele na kartě, jak je zadáno v systému.

Příjmení Textové
pole

Zobrazuje Příjmení uživatele na kartě, jak je zadáno v systému.

E-mail Textové
pole

Zobrazuje e-mailovou adresu uživatele na kartě, jak je zadána v systému.

Mobilní
telefon

Textové
pole

Zobrazuje číslo mobilního telefonu uživatele na kartě, jak je zadána v systému.

Jazyk
Textové
pole

Zobrazuje preferovaný jazyk uživatele na kartě, jak je zadán v systému. Zároveň se
bude jednat o jazyk displeje hostitelského webového klienta, když se uživatel
přihlásí do systému Aliro. Bude to rovněž jazyk zobrazený na displeji čtečky ARxxS-
MF při interakci uživatele s čtečkou.

Až do dalšího Textové Zobrazuje na kartě Ano, pokud je zaškrtnuto pole Až do dalšího upozornění pro
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Pole Typ pole Popis

upozornění pole uživatele a není stanoveno Koncové datum uživatele. Jinak se v tomto poli
zobrazuje Ne.

Přístupnost Textové
pole

Zobrazuje na kartě Ano, pokud je zaškrtnuto pole Přístupnost pro uživatele. Jinak
se v tomto poli zobrazuje Ne.

Uživatel
neaktivní

Textové
pole

Zobrazuje na kartě Ano, pokud je zaškrtnuto pole Uživatel neaktivní pro uživatele.
Jinak se v tomto poli zobrazuje Ne.

Výjimka
antipassback

Textové
pole

Zobrazuje na kartě Ano, pokud je zaškrtnuto pole Výjimka antipassback pro
uživatele. Jinak se v tomto poli zobrazuje Ne.

Foto Obrazové
pole

Zobrazuje uložené Foto na kartě pro uživatele.

Vlastní pole 1

Textové
pole

Štítek těchto vlastních polí bude zobrazen, jak je nastaven ve funkci Nastavení
systému.

Vlastní pole 2

Vlastní pole 3

Vlastní pole 4

Počáteční
datum

Datové
pole

Zobrazuje na kartě Počáteční datum uživatele tak, jak je uloženo pro uživatele.

Koncové
datum

Datové
pole

Je-li pro uživatele stanoveno Koncové datum, zobrazí se v tomto poli na kartě toto
datum.
Pokud není stanoveno koncové datum a je zaškrtnuto Až do dalšího upozornění,
zobrazí se v tomto poli Žádné datum konce platnosti.

Číslo karty Textové
pole

Zobrazuje na kartě číslo karty uživatele.

Přidání jména uživatele do šablony karty
1. Přetáhněte panel zásobníku z panelu nástrojů na levé straně do sekce Přední pohled uprostřed.
2. Změňte hodnotuOrientace zásobníku zobrazenou ve vlastnostech na pravé straně Předního pohledu na

Horizontální.
3. Změňte velikost Panelu zásobníku tak, aby se do něj vešla pole, která obsahuje.
4. Přetáhněte pole Jméno z panelu nástrojů na levé straně doPanelu zásobníku v Předním pohledu.
5. Přetáhněte pole Příjmení z panelu nástrojů na levé straně doPanelu zásobníku těsně pod Jménem. Modře

se zvýrazní místa, kam homůžete umístit.

Přidání obrazu do šablony karty
1. Přetáhněte Obraz z panelu nástrojů na levé straně do sekce Přední pohled uprostřed.
2. ZměňteVýšku aŠířku (ve vlastnostech na pravé straně) – nebo přetáhněte rohy – dokud obraz nedosáhne

velikosti, kterou požadujete.
3. Kliknutím na Zvolit obraz… vyberte obraz k tisku.

Přidání koncového data uživatele do šablony karty:
1. PřetáhněteKoncové datum z panelu nástrojů na levé straně do sekcePřední pohled uprostřed.
2. Změňte Formát data na formát data, který si přejete používat.

Změna fontu textu v šabloně karty
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1. Klikněte na libovolnou textovou položku v Předním pohledu nebo Zadním pohledu, buď naUživatelské
pole, neboOvládací prvek textu.

2. Změňte Velikost fontu tak, abyste získali větší nebomenší text.
3. ZměňteSkupinu fontů a použijte jiný font.
4. Změňte váhu fontu, abyste získali tučný text.

Odstraňte pole ze šablony karty:
1. Klikněte na libovolnou položku v Předním pohledu nebo Zadním pohledu.
2. Když vyberete položku, kterou chcete odstranit, přetáhněte položku na ikonu odpadkového koše na pravé

straně zobrazení. Nebo ji vyberte a pak klikněte na ikonu odpadkového koše.

Zrušení nebo opětovné provedení změn
1. Chcete-li zrušit změny, klikněte na šipku Zpět na pravé straně zobrazení.
2. Chcete-li opětovně provést změny, klikněte na šipku Opakovat na pravé straně zobrazení.

3.3.2 Šablony dveří
Šablona dveří umožňuje uživateli připravit uspořádání dveří s definovanou konfigurací pro detaily dveří, čtečky,
kontakt dveří, tlačítka odchodu, zámky, otvírače dveří, režimy zabezpečení a výjimky zabezpečení. Jakmile
je šablona uložená, můžete ji aplikovat na každé nově vytvořené dveř. Tato jedinečná funkce usnadňuje uživateli
nastavení standardních dveří a také zaručuje konzistenci nastavení.

3.3.2.1 Vytvoření šablon dveří
1. Klikněte na Přehled1 a pak na Šablony dveří2. Zobrazí se náhledŠablona dveří.
2. Klikněte na Vytvořit. Zobrazí se nová stránkaŠablona dveří.
3. ZadejteNázev aPoužití pro tuto šablonu.
4. Pokračujte zkonfigurováním ostatních nastavení dveří této šablony. Klikněte na tlačítko rozbalení pro

každou sekci, aby se zobrazila její pole.
5. Až budete hotovi, klikněte na Uložit.

Detaily
1. Klikněte na kartuDetaily.
2. Zkonfigurujte pole této sekce a klikněte naUložit.

Pole Popis

Doba odemčení (s)
Zadejte dobu trvání (v sekundách), po kterou
mají dveře zůstávat po platném vstupu
odemčené, než se opět zamknou.

Doba přístupného odemčení
(s)

Tato doba (v sekundách) je podobná době
odemčení (s), ale je určena konkrétně pro
uživatele se speciálními potřebami
přístupnosti.

Doba otevření (s)

Tato doba trvání (v sekundách) se přičítá k
době odemčení (s), po jejímž uplynutí se rám
dveří musí zavřít. Po uplynutí této doby hlásí
klient Aliro v protokolech událostí, že jsou dveře

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Pole Popis

přidržovány příliš dlouho.

Čekat na první platný přístup
pro odemčení

Při konfiguraci s toutomožností se dveře
odemknou podle svého časového plánu
přístupu až po prvním označení platné karty.

Výstražná doba držení dveří
(s)

Tato doba (v sekundách) se přičítá k době
odemčení (s) a době otevření (s). Po uplynutí
celé této doby je z hardwarového zařízení
odeslán alarm Dveře přidržovány a nahlášena
do protokolů událostí.

Čtečky
1. Klikněte na kartuČtečky.
2. Kliknutím přidejte řádek čtečky do tabulky. Jestliže si přejete vymazat řádek čtečky, klikněte na tlačítko

Odstranit.
3. Zkonfigurujte pole této sekce a klikněte naUložit.

Pole Popis

Jméno Název čtečky zkonfigurované v tomto řádku.

Aktivace automatického
otvírače dveří

Tímto se konfiguruje čtečka pro aktivaci
automatického otvírače dveří.

Kontakty dveří
1. Klikněte na kartuKontakty dveří.
2. Kliknutím naPřidat přidejte řádek Kontakt dveří do tabulky. Jestliže si přejete vymazat řádek, klikněte na

tlačítkoOdstranit.
3. Zkonfigurujte pole této sekce a klikněte naUložit.

Pole Popis

Jméno Název kontaktu dveří.

Tlačítka odchodu
1. Klikněte na kartu Tlačítka odchodu.
2. Kliknutím naPřidat přidejte řádek tlačítka odchodu do tabulky. Jestliže si přejete vymazat řádek, klikněte

na tlačítkoOdstranit.
3. Zkonfigurujte pole této sekce a klikněte naUložit.

Pole Popis

Jméno Název tlačítka odchodu.

Aktivovat otvírač dveří
Konfiguruje toto tlačítko pro aktivaci otvírače
dveří a otevírá dveře při stisknutí tlačítka odchodu.

Použít časový limit Doba trvání (v sekundách) časového limitu
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Pole Popis

přístupnosti
umožňuje odemknout dveře na dobu přístupného
odemčení1dobu přístupného odemčení1.

Odemčení s vysokou
prioritou

Konfiguruje toto tlačítko odchodu na vstupní bod
definovaný pro funkci odemčení s vysokou
prioritou1.

Zámky
Tato sekce konfiguruje zámky dveří a zámky motorů.

Zámky dveří
1. Klikněte na kartu Zámky.
2. Kliknutím naPřidat přidejte řádek Zámek dveří do tabulky. Jestliže si přejete vymazat řádek, klikněte na

tlačítkoOdstranit.
3. Zkonfigurujte pole Zámky dveří podle potřeby. Další informace najdete v popisu polí níže.
4. Klikněte naUložit.

Pole Popis

Jméno Název zámku dveří

Znovu zamknout

Možnosti a popis

Při otevření dveří
Po odemčení se znovu zamkne, když se
dveře otevřou. Jemožné zkonfigurovat
prodlevu při otevření dveří.

Při zavření dveří
Po odemčení se znovu zamkne, pouze
když se dveře zavřou.

Impulz
Impulzy relé pro odemčení. Externí zámek
se zamkne automaticky bez zásahu AP.

Znovu zamknout po
době otevření (ms)

Pro volbu Při otevření dveří je toto prodleva před opětovným
zamčením po otevření dveří.
Pro Impulz se jedná o dobu impulzu.

Zámky motorů
1. Klikněte na rozbalovací tlačítko Zámky.
2. Kliknutím naPřidat přidejte řádek motorového zámku do tabulky. Jestliže si přejete vymazat řádek, klikněte

na tlačítkoOdstranit.
3. Zkonfigurujte pole Zámky motorů podle potřeby. Další informace najdete v popisu polí níže.

1Tato doba (v sekundách) je podobná době odemčení (s), ale je určena konkrétně pro uživatele se speciálními
potřebami přístupnosti.
1Tato doba (v sekundách) je podobná době odemčení (s), ale je určena konkrétně pro uživatele se speciálními
potřebami přístupnosti.
1Zkonfigurovaný vstup je definován jako tlačítko odchodu s automatickým otvíračem dveří a má samostatnou dobu
odemčení; tato funkce konfiguruje vstup jako vstup nouzového odemykání a zamykání bez ohledu na časové plány,
režimy čtečky atd.
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4. Klikněte naUložit.

Pole Možnosti a popis

Jméno Název motorového zámku

Operace odemčení

Možnosti a popis

Žádné Žádná akce

Zapnout
Zapnutí relé nebo
výstupu pro odemčení
motorového zámku.

Vypnout
Vypnutí relé nebo
výstupu pro odemčení
motorového zámku.

Impulz

Pulzuje (zapíná a zase
vypíná) relé nebo výstup
pro odemčení
motorového zámku.

Invertovaný
impulz

Používá invertovaný
impulz (vypíná a zase
zapíná) relé nebo výstupu
pro odemčení
motorového zámku.

Doba impulzu odemčení
(ms)

Pro Impulz nebo Invertovaný impulz se jedná o
dobu impulzu.

Doba prodlevy odemčení
(ms)

Čas, kdy se očekává, že se odemknemotorový
zámek.

Operace zamčení

Možnosti a popis

Žádné Žádná akce

Zapnout
Zapnutí relé nebo
výstupu pro zamčení
motorového zámku.
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Pole Možnosti a popis

Vypnout
Vypnutí relé nebo
výstupu pro zamčení
motorového zámku.

Impulz

Pulzuje (zapíná a zase
vypíná) relé nebo výstup
pro zamčení motorového
zámku.

Invertovaný
impulz

Používá invertovaný
impulz (vypíná a zase
zapíná) relé nebo výstupu
pro zamčení motorového
zámku.

Doba impulzu zamčení (ms)
Pro Impulz nebo Invertovaný impulz se jedná o
dobu impulzu.

Doba prodlevy zamčení (ms)
Čas, kdy se očekává, že se zamknemotorový
zámek.

Otvírač dveří
1. Klikněte na kartuOtvírač dveří.
2. Zkonfigurujte pole podle potřeby. Další informace najdete v popisu polí níže.
3. Klikněte naUložit.

Pole Popis

Jméno Název otvírače dveří.

Operace otevření

Možnosti a popis

Žádné Žádná akce

Zapnout

Zapnutí relé nebo
výstupu pro
odemčení otvírače
dveří.
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Pole Popis

Vypnout

Vypnutí relé nebo
výstupu pro
odemčení otvírače
dveří.

Impulz

Pulzuje (zapíná a
zase vypíná) relé
nebo výstup pro
odemčení otvírače
dveří.

Invertovaný impulz

Používá
invertovaný
impulz (vypíná a
zase zapíná) relé
nebo výstupu pro
odemčení otvírače
dveří.

Operace zavření

Možnosti a popis

Žádné Žádná akce

Zapnout

Zapnutí relé nebo
výstupu pro
zamčení otvírače
dveří.

Vypnout

Vypnutí relé nebo
výstupu pro
zamčení otvírače
dveří.

Impulz

Pulzuje (zapíná a
zase vypíná) relé
nebo výstup pro
zamčení otvírače
dveří.

Invertovaný impulz

Používá
invertovaný
impulz (vypíná a
zase zapíná) relé
nebo výstupu pro
zamčení otvírače
dveří.

Doba impulzu otevření (ms)
Pro Impulz nebo Invertovaný impulz se jedná o
dobu impulzu.
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Pole Popis

Doba impulzu zavření (ms)
Pro Impulz nebo Invertovaný impulz se jedná o
dobu impulzu.

Doba prodlevy otevření (ms)
Čas, kdy se očekává, že se odemkne otvírač
dveří.

Doba prodlevy zavření (ms)
Očekávaná doba, kterou bude trvat, než se zavře
otvírač dveří.

Režimy zajištění
1. Klikněte na kartuRežimy zajištění.
2. V této sekci zkonfigurujte časové osy časového plánu přístupu pro konkrétní dny.
3. Zkonfigurujte sekceVýchozí režim dveří, Výchozí režim čtečky a Jiné výchozí režimy, jak je vysvětleno

v následující tabulce.
4. Klikněte naUložit.

Sekce Pole Možnosti a popis

Výchozí režim dveří Otevřeno Dveře jsou fyzicky doširoka
otevřené otvíračem dveří.

Odjištěno Dveře jsou odemčené amohou
být otevřeny.

Zajištěno
Dveře jsou zamčené amohou
být odemčeny pouze platnou
kartou.

Blokováno
Dveře jsou zamčené a
uživatelský přístup je
deaktivovaný.

Výchozí režimy čtečky Čtečka Logický název čtečky.

Režim Režim je Karta,
Karta+PIN nebo deaktivovaný.

Jiné výchozí režimy Bod Název vstupního/výstupního
bodu.

Režim
Režim bodu, který je
aktivovaný nebo
deaktivovaný.

Výjimky v časovém plánu

Výjimky v časovém plánu

Pole Popis

Jméno Název výjimky.
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Pole Popis

Režimy
zabezpečení

Režimy zabezpečení

Pole Popis

Žádná změna režimu
zabezpečení

Režim zabezpečení zůstává
stejný, jak je definovaný v
aktuálním výchozím nastavení
a v časovém plánu dveří, proto
žádné změny výjimek v
časovém plánu nemají vliv na
režim zabezpečení.

Standardní režim výjimky

Zabezpečení je automaticky
zvýšeno ve dnech a časech
výjimek v časovém plánu, jak je
zobrazeno v tabulce níže.

Vlastní režim zabezpečení
Režim dveří nebo čtečky může
být definován jedinečně pro
konkretní dny a časy výjimek.

Standardní režim výjimky se uplatňuje, pokud:
• Byl nejprve uplatněn pro dveře a
• Obsluha udělala nějaké změny a
• Byly provedeny automatické změny např. prostřednictvím časového plánu

Níže uvedená tabulka popisuje, jak je nastaven standardní režim výjimky ve
vztahu k režimu dveří, když je uplatňována výjimka v časovém plánu:

Aktuální režim dveří Standardní režim výjimky

Režim zabezpečení dveří

Blokované Blokované

Zajištěné Zajištěné

Nezajištěné Zajištěné

Otevřené Zajištěné

Režim čtečky

Karta a PIN Karta a PIN

Karta Karta

Osobní kód Karta

Skupinový kód Karta

Deaktivováno Deaktivováno
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Pole Popis

Aktuální režim dveří Standardní režim výjimky

Ostatní režimy (Aktivovat/Deaktivovat)

Tlačítko odchodu Žádná změna

Zámek dveří Žádná změna

Kontakt dveří Žádná změna

Výjimky zabezpečení

Pole Popis

Počáteční datum Počáteční datum období výjimky.

Koncové datum Koncové datum období výjimky.

Počáteční čas Počáteční čas období výjimky.

Koncový čas Koncový čas období výjimky.

3.3.2.2 Změna konfigurace šablony dveří
Tento průvodce umožňuje provádět následující změny vybrané šablony dveří:

l Přidání nového nastavení – Tato sekce umožňuje přidat novou funkci dveří.
l Odstranění existujícího nastavení – Pro výběr a odstranění položek ze seznamu funkcí dveří.

Poznámka: Všechny změny provedené v existujících šablonách dveří jsou automaticky převzaty všemi dveřmi
používajícími změněné šablony.
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3.3.3 Hardwarové šablony
Hardwarová šablona umožňuje připravit uspořádání hardwaru s definovanou konfigurací proAccess Point, jeho
vstupy, výstupy a relé. Jakmile je šablona uložená, můžete ji aplikovat na nově vytvořené hardwarové zařízení a
dokonce ji můžete v případě potřeby individuálně upravovat. Tato jedinečná funkce usnadňuje uživateli nastavení
standardního hardwarového zařízení a také zaručuje konzistenci nastavení.

3.3.3.1 Vytvoření hardwarových šablon
1. Klikněte na Přehled1 a pak na Hardwarové šablony2. Zobrazí se náhledHardwarové šablony.
2. Klikněte na Vytvořit. Zobrazí se nová stránkaHardwarová šablona.
3. Zadejte název a popis pro tuto šablonu.
4. Pokračujte konfigurací sekcí Access Point, Vstup/y, Relé aVýstup/y. Klikněte na tlačítko rozbalení pro

každou sekci, aby se zobrazila její pole. Detaily těchto sekcí můžete najít níže.

Access Point

Pole Popis

Systémový jazyk
Nastavuje systémový jazyk hardwarového zařízení pro systémová hlášení. Jedná se o
hlášení nesouvisející s uživatelem nebo kartou.

Časové pásmo Nastavuje časové pásmo pro hardwarové zařízení.

Použít letní čas
Zaškrtnutím tohoto polemůžete zkonfigurovat toto hardwarové zařízení na používání
letního času.

Použít DHCP k
získání adres

Je-li toto pole nezaškrtnuté, musí být vyplněna pole uvedená níže.
Pokud je toto pole zaškrtnuté, vyplní serverDHCP následující pole automaticky.

Brána sítě Adresa brány sítě.

Maska sítě Maska sítě se používá pro přístup do vzdálené sítě hardwarového zařízení.

Preferovaný
server DNS

IP adresa prvního serveru DNS.

Alternativní server
DNS

IP adresa druhého serveru DNS.

Adresa hostitele Zadejte IP adresu hostitele Aliro, abyste připojili hardware k systému Aliro.

Je možné zjistit
Pokud je toto pole zaškrtnuté, zobrazuje se hardwarové zařízení v levém hlavním
seznamu náhledu Hardware při kliknutí na Zjistit.

Vstup

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
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Pole Popis

Aktivováno

Funkčnost

Možnosti a popis

Nepoužito

Kontakt dveří
Definuje tento vstupní bod jako senzor kontaktu dveří,
který monitoruje otevřený nebo zavřený stav dveří.

Kontakt zámku
Definuje tento vstupní bod jako senzor kontaktu zámku,
který monitoruje, zda je provedena operace zámku.

Tlačítko odchodu Definuje tento vstup jako tlačítko odchodu.

Zpětná vazba statusu
alarmu

Konfiguruje tento vstup na signál zpětné vazby statusu
alarmu z panelu narušení, který definuje, zda je oblast
aktivovaná nebo deaktivovaná.

Loketní spínač
Definuje tento vstup jako tlačítko odchodu s přístupovým
právy označovanými jako Loketní spínač.

Odemčení s vysokou
prioritou

Je-li tento vstup definován jako tlačítko odchodu s
automatickým otvíračem dveří a má samostatnou dobu
odemčení, konfiguruje odemčení s vysokou prioritou
tento vstup jako vstup nouzového odemykání a zamykání
bez ohledu na časové plány přístupu, režimy čteček atd.

Detekce poškození
Konfiguruje tento vstup na detekci poškození na
jakémkoli hardwarového zařízení.

Tlačítko aktivace
Definuje tento vstup jako tlačítko aktivace, které aktivuje
oblast.

Výpadek napájení
Konfiguruje tento vstup na indikaci výpadku napájení.
Když je spuštěna taková událost, generují se protokoly
událostí.

Aktivovat
upozornění

Funkce Aktivovat upozornění zaručuje, že propojené hardwarové zařízení sepne vstup,
pokud nastane událost.

Relé

Pole Popis

Aktivováno

Funkčnost

Rozbalovací seznammožností a popisů

Přemostění alarmu Přemostění alarmu konfiguruje výstupní bod na
přemostění aktivované oblasti.

Zámek dveří Konfiguruje tento výstupní bod na zamykání a odemykání
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Pole Popis

dveří, pokud je zkonfigurován jako zámek dveří.

Otvírač dveří
Konfiguruje tento výstupní bod na otevírání dveří, pokud
je zkonfigurován s otvíračem dveří.

Upozornění na událost

Aktivace/deaktivace
narušení

Konfiguruje tento výstupní bod na signalizaci
aktivace/deaktivace do panelu narušení, který vrací
stav pomocí funkce zpětné vazby statusu alarmu1.

Předběžné varování
aktivace narušení

Toto je výstup předběžného varování aktivace
narušení, který je obvykle připojený k zařízení a varuje
před aktivací oblasti.

Motorový zámek

Definuje tento bod jako kombinované vstupní a výstupní
zařízení, které signalizuje, když dojde k zamčení. Bod je
zkonfigurován jako výstupní bod promotorový zámek a
jako vstupní bod pro kontakt zámku.

Nepoužito Výstup není definován pro žádnou funkci.

Wiegand – zvukový
signál

Výstup je definován pro zvukový signál čtečky
Wiegand.

Wiegand – zelená
Výstup je definován pro ovládání zelené LED kontrolky
čtečky Wiegand.

Wiegand – červená
Výstup je definován pro ovládání červené LED kontrolky
čtečky Wiegand.

Wiegand – žlutá
Výstup je definován pro ovládání žluté LED kontrolky
čtečky Wiegand.

Aktivovat
upozornění

Funkce Aktivovat upozornění zaručuje, že propojené hardwarové zařízení sepne relé,
pokud nastane událost.

Upozornění na
událost

Výstup

Pole Popis

Aktivováno

Funkčnost Rozbalovací seznammožností a popisů

1Funkce vstupního bodu hardwarového zařízení, který přijímá z panelu narušení signál definující, zda je oblast
aktivovaná nebo deaktivovaná.
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Pole Popis

Přemostění alarmu Přemostění alarmu konfiguruje výstupní bod na
přemostění aktivované oblasti.

Zámek dveří
Konfiguruje tento výstupní bod na zamykání a odemykání
dveří, pokud je zkonfigurován jako zámek dveří.

Otvírač dveří
Konfiguruje tento výstupní bod na otevírání dveří, pokud
je zkonfigurován s otvíračem dveří.

Upozornění na událost

Aktivace/deaktivace
narušení

Konfiguruje tento výstupní bod na signalizaci
aktivace/deaktivace do panelu narušení, který vrací
stav pomocí funkce zpětné vazby statusu alarmu1.

Předběžné varování
aktivace narušení

Toto je výstup předběžného varování aktivace
narušení, který je obvykle připojený k zařízení a varuje
před aktivací oblasti.

Motorový zámek

Definuje tento bod jako kombinované vstupní a výstupní
zařízení, které signalizuje, když dojde k zamčení. Bod je
zkonfigurován jako výstupní bod promotorový zámek a
jako vstupní bod pro kontakt zámku.

Nepoužito Výstup není definován pro žádnou funkci.

Wiegand – zvukový
signál

Výstup je definován pro zvukový signál čtečky
Wiegand.

Wiegand – zelená
Výstup je definován pro ovládání zelené LED kontrolky
čtečky Wiegand.

Wiegand – červená
Výstup je definován pro ovládání červené LED kontrolky
čtečky Wiegand.

Wiegand – žlutá
Výstup je definován pro ovládání žluté LED kontrolky
čtečky Wiegand.

Aktivovat
upozornění

Upozornění na
událost

3.3.4 Šablony osvětlení čtečky
Když je systém Aliro nainstalován, je v něm aplikována výchozí šablona osvětlení, kterou nelze změnit. Tato
šablona zahrnuje světelný rám, LED kontrolky a podsvícení klávesnice. Aktuálně platí pro čtečky ARxxS-MF.

1Funkce vstupního bodu hardwarového zařízení, který přijímá z panelu narušení signál definující, zda je oblast
aktivovaná nebo deaktivovaná.
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l Světelný rám – nastavuje, jak je světelný rám používán v čtečkách v klidovém stavu a pokud se objeví
různé události. K dispozici jsou tři možnosti:

l Postupovat podle LED – Výchozí nastavení, během kterého světelný rám upřednostňuje toto před
jakýmikoliv nakonfigurovanými událostmi. Výchozí nastavení barvy je žádná barva, v souladu s
výchozí šablonou osvětlení.

l Událost – Časový rám svítí podle různých režimů dveří, událostí nebo časových plánů přístupu.
l Barva výjimek v časovém plánu při jiném než vypnutém nastavení. Pokud je výjimka vypnuta,

není aktivována žádná barva.
l Výchozí barva – Definuje barvu při jiném než vypnutém nastavení.

l LED –může být řízeno zvlášť, s nebo bez časového plánu přístupu. Výchozí nastavení jeVYPNUTO.
l Podsvícení klávesnice – zapíná podsvícení kláves s nebo bez časového plánu přístupu. Výchozí

nastavení jeVYPNUTO a platí pouze pro čtečky klávesnice.

Příklad nastavení světelného rámu
Individualizovaný světelný rámmůže být následující:

1. Nastavte výchozí barvu namodrou.
2. Přidejte událost z časového plánu přístupu, např. otevírací dobu a vyberte fialovou.
3. Zaškrtněte políčkoPostupovat podle LED.

Výsledek:
l Během noci je světelný rámmodrý, pokud nedojde k nějaké události.
l Během otevírací doby je světelný rám fialový.
l Kdykoliv někdo označí kartu nebo dojde k události se změnou LED, světelný rám podle toho změní barvu.

Volba šablony
Existují tři způsoby, jak aplikovat šablony osvětlení čtečky na objekty, jako jsou oblasti, dveře nebo čtečky:

Použijte šablonu prostřednictvím průvodce
1. Vyberte šablonu ze seznamu a klikněte naPoužít šablonu. Spustí se průvodce a zobrazí se seznam

objektů s aktuálním nastavením pro funkce.
2. Pokud je to zapotřebí, změňte šablonu stisknutím tlačítka na pravé straně pole.
3. V rozevírací nabídce vyberte úroveň: Dveře, oblast nebo čtečka dveří.
4. Určete, které položkymají být zahrnuty. Jsou uvedeny v kontextové nabídce, která se zobrazí, když

kliknete na tlačítko vpravo od pole a liší se v závislosti na úrovni vybrané v předchozím kroku.
5. V níže uvedeném seznamu zaškrtněte položky, pro které by měla být použita šablona. Předchozí šablona je

uvedena v hranatých závorkách. Je-li:
l Šedá – šablona bude nahrazena.
l Černá – šablona nebude nahrazena.

6. Klikněte naDalší a pak naDokončit.

Oblasti, dveře a čtečky začnou používat tuto novou šablonu, pokud toto nastavení použito.

Použijte šablonu pro funkci dveří
Pro čtečky lze použít individuální šablony osvětlení čtečky

1. Kliknutím rozbalte nabídkuČtečky.
2. Vyberte šablonu osvětlení čtečky, kterou chcete použít. Šablony se nachází v seznamu rozevírací

nabídky níže.
3. Klikněte naUložit.

Použijte šablonu pomocí průvodce v nabídce Systémová nastavení
1. Použijte průvodce v sekci Systémová nastavení a určete, jakým způsobem budou šablony aplikovány.
2. Pro pokyny otevřete soubory nápovědy.

Šablony osvětlení čtečky, které jsou použity pro oblasti, dveře a čtečky jsou zobrazeny v příslušných polích
těchto funkcí. Šablony pro čtečky lze upravovat. Šablony pro oblasti a dveře jsou pouze pro čtení. Lze je však
upravit podle výše uvedených instrukcí.
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3.3.4.1 Vytvoření šablon osvětlení čtečky
1. Klikněte na Přehled1 a pak na Šablony osvětlení čtečky2. Zobrazí se náhledŠablona osvětlení

čtečky.
2. Klikněte na Vytvořit. Zobrazí se nová stránkaŠablona osvětlení čtečky.
3. Zadejte název a popis pro tuto šablonu.
4. Pokračujte zkonfigurováním sekcí Světelný rám, LED kontroly aPodsvícení klávesnice. Klikněte na

tlačítko rozbalení pro každou sekci, aby se zobrazila její pole. Detaily těchto sekcí můžete najít níže.
Pamatujte si, že přednost mají funkce světelného rámu:

1. Postupovat podle LED.
2. Události – pomocí šipek posunujte nahoru nebo dolů podle pořadí priorit. Události jsou řazeny podle

priority, nahoře je událost s nejvyšší prioritou a dole s nejnižší prioritou.
3. Barva výjimek v časovém plánu při jiném než vypnutém nastavení. Pokud je výjimka vypnuta,

není aktivována žádná barva.
4. Výchozí barva při jiném než vypnutém nastavení.

5. Klikněte na Uložit3.
6. Klikněte případně na Použít šablonu4, abyste individuálně přizpůsobili konkrétní oblasti, dveře nebo

čtečky. Nebo použijte průvodce v nabídceSystémová nastavení a vyberte všeobecné nastavení pro celý
systém.

Popis panelů a panelu nástrojů

Panely a tlačítka Popis

Název Zobrazuje různé šablony, včetně výchozí.

Vytvořit Vytváří novou šablonu osvětlení čtečky.

Vymazat Maže vybranou položku.

Uložit Ukládá aktuální konfiguraci.

Zrušit Ruší změny provedené od posledního uložení.

Použít šablonu
Aktivuje se v případě, že šablona osvětlení čtečky byla v
seznamu vybrána. Slouží pro použití šablony osvětlení pro
jednu nebo více oblastí, dveří nebo čteček.

Světelný rám

1Klikněte pro zobrazení v Aliro
2Klikněte pro zobrazení v Aliro
3Klikněte pro zobrazení v Aliro
4Klikněte pro zobrazení v Aliro
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3 Funkce

Pole Možnosti a popis

Postupovat
podle LED

Zaškrtněte, pokudmá světelný rám postupovat podle LED. Tato volbamá vyšší prioritu než
jakékoli nastavení události.
Popis LED
V Aliro svítí LED kontrolky čteček standardizovaným způsobem. Existují některé specifické
systémové události, které generují různé barvy:

l Přístup umožněn nebo požadavek tlačítka odchodu – obvykle zelená.
l Přístup odmítnut z důvodů jako jsou žádné oprávnění, porušení časového rozvrhu,

prošlá platnost karty, neaktivní uživatel, zrušená karta – obvykle červená.
l Zadání nového kódu PIN – obvykle blikající žlutá.

Pro ostatní typy událostí, jako jsouDveře vystavené násilí aDveře přidržovány, které jsou
uvedeny v seznamu nastavení Šablona osvětlení čtečky, může být světelný rám individuálně
nastaven.

Možnosti pro „Postupovat podle LED“
Tatomožnost je nastavena jako výchozí. Světelný rám postupuje podle chování LED.

Možnost pro „Postupovat
podle LED“ Popis

VYP

Uvedené události budou účinné pouze v pořadí priorit.
Pokud nebudou vytvořeny žádné události a nebude
vybrána žádná výchozí barva, světelný rám na rozdíl od
LED světel svítit nebude.

ZAP – nepřidána žádná událost
Každá událost aktivuje světelný rám rovněž i LED
světlo. Jedná se o počáteční stav při vytvoření nové
šablony osvětlení čtečky.

ZAP – přidány události
Uvedené události budou účinné pouze v pořadí priorit.
Některé specifické systémové události, např. Přístup
umožněn a Přístup odmítnut budoumít přednost.

ZAP – a událost Postupovat
jen podle LED

Události s Postupovat jen podle LED ve spouštěcí
operaci budou potlačeny specifickými systémovými
událostmi, jako jsouPřístup umožněn a Přístup
odmítnut.

Výchozí
barva

Definuje barvu při jiném než vypnutém nastavení. Tato volbamá nejnižší prioritu. Pokud
vypnuta, není aktivována žádná barva.

Barva výjimek
v časovém
plánu

Barva výjimek v časovém plánu bude během doby Výjimky v časovém plánu
upřednostněna před výchozí barvou za předpokladu, že není zobrazena žádná barva s vyšší
prioritou.

Událost
(max. 10) Možnosti režimu dveří
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3 Funkce

Pole Možnosti a popis

Tyto režimy se vztahují pouze k vybraným dveřím a nebudou platit pro všechny dveře v
systému.

Otevřené
Je-li zvolenRežim dveře budou tyto režimy uvedeny v
rozevíracím seznamu napravo. Pokud je vybrán a aktivován
některý z těchto režimů, světelný rám se bude řídit nastavením
nakonfigurovaném ve spouštěcí operaci až do doby nastavené v
koncovém stavu.

Nezajištěné

Zajištěno

Blokované

Možnosti události

Tyto režimy se vztahují pouze k vybraným dveřím a nebudou platit pro všechny dveře v
systému.

Dveře zablokované

Je-li zvolenaUdálost budou tyto události uvedeny v rozevíracím
seznamu napravo. Pokud je vybrána a aktivována některá z
těchto událostí, světelný rám se bude řídit nastavením
nakonfigurovaném ve spouštěcí operaci až do doby nastavené v
koncovém stavu.

Dveře vystavené
násilí

Dveře přidržovány

Dveře přidržovány
příliš dlouho

Vstup aktivní

Aktivace probíhá

Narušení
antipassback

Přístup umožněn
obsluhou

Dveře blokované
ručním příkazem
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3 Funkce

Pole Možnosti a popis

Možnosti a popis pro časový plán přístupu

Časový plán přístupu
Všechny vytvořené časové plány přístupu jsou uvedeny v
rozevíracím seznamu. Světelný rám se bude řídit nastavením
nakonfigurovaném ve vybraném časovém plánu přístupu.

Spouštěcí
operace

Možnosti a popis

Efekt světelného rámu

Všechny vytvořené efekty
světelného rámu jsou uvedeny v
rozevíracím seznamu. Ve spouštěcí
operaci jsou nastavení v tomto
světelném rámu platná, dokud nebude
dosažen koncový stav.

Postupujte jen podle LED Světelný rám se řídí nastavením
Postupovat jen podle LED.

Statická barva
Ve spouštěcí operaci budemít
světelný rám statickou barvu, dokud
nebude dosažen koncový stav.

Vypnutý
Pokud je světelný rám vypnutý, není
zobrazena žádná barva.

Koncový stav

Možnosti a popis

Pokud je zvolen libovolný časový plán přístupu, tyto možnosti nejsou k dispozici.

Konec události Efekt světelného rámu je aktivní do konce události.

Doba trvání
Efekt světelného rámu je aktivní do nastavené doby trvání. Doba
trvání je nastavena v poli na pravé straně a je aktivní pro uvedené
sekundy.

LED kontrola

Pole Popis

Červená Zaškrtnutím zvolte červenou.

Oranžová Zaškrtnutím zvolte oranžovou.

LED zapnuté Zaškrtnutím zvolte LED zapnuté.

Jen během
následujícího
časového plánu
přístupu

Zaškrtněte, pokud chcete, aby LED kontrola byla aktivní jen během následujícího
časového plánu přístupu. Všechny vytvořené časové plány přístupu jsou uvedeny v a
vybrány ze seznamu rozevírací nabídky.

LED vypnuté Zaškrtnutím zvolte LED zapnuté. Toto je výchozí nastavení

Podsvícení klávesnice
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3 Funkce

Pole Popis

Podsvícení
klávesnice je
zapnuté

Zaškrtnutím aktivujete nastavení Podsvícení klávesnice je zapnuté.

Jen během
následujícího
časového plánu
přístupu

Zaškrtněte, pokud chcete, aby podsvícení klávesnice bylo aktivní jen během
následujícího časového plánu přístupu. Všechny vytvořené časové plány přístupu jsou
uvedeny v a vybrány ze seznamu rozevírací nabídky.

Podsvícení
klávesnice vypnuté

Zaškrtnutím aktivujete nastavení Podsvícení klávesnice je vypnuté. Toto je výchozí
nastavení
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Slovníček: Access Point (AP) – Firmware

4 Slovníček

A

Access Point (AP)
Hardwarový bod, který kontroluje prostředí
dveří, s jejichž použitím může uživatel získat
přístup do oblasti.

Adresa hostitele
Adresa používaná pro identifikaci hostitelů na
síti.

Aktivace čteček
Čtečky připojené k AP, které se používají pro
aktivaci nebo deaktivaci a oblast narušení.

Aktivovat
Funkce, která aktivuje oblast, takže se v ní
může spustit alarm.

Alarm
Zařízení, které vydává signál, jestliže v
systému Aliro nastane stav odchylky.

Antipassback
Předem definovaná logika, která brání použití
přístupové karty ke druhému vstupu do oblasti
bez předchozího odchodu z této oblasti.
Přístupová karta proto nemůže být použita
druhou osobou, která je vně oblasti.

Archivace
Proces ukládání dat protokolů událostí ve
formě souboru CVS předtím, než jsou tato
data vyčištěna z databáze.

B

Brána sítě
Mechanické zařízení, které propojuje různé
sítě.

Č

Časové pásmo
Různá pásma, která fungují jako standardní
čas pro právní, komerční a sociální účely.

Časový plán přístupu
Soubor časových intervalů, během nichž je
zkonfigurován přístup, často spojených s

různými dny v kalendáři.

Číslo karty
Individuální číslo karty.

Čištění
Proces automatickéhomazání dat protokolů
událostí zkompilovaných v databázi. Data
mohou být archivována.

C

CPU
Centrální řídicí jednotka (Central Processing
Unit; CPU), hardware v počítači, který
zajišťuje, aby byly vykonávány instrukce
vydávané v softwaru systému.

Čtečka
Zařízení, které interpretuje fyzické doklady.

D

Databáze
Organizovaný sběr uložených dat. V Aliro je
podporován systémMS SQL.

Deaktivovat
Funkce, která deaktivuje oblast a vypíná
alarm.

DHCP
Standardizovaný síťový protokol Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP)
používaný pro parametry rozhraní a služeb na
internetu.

Dveře
Fyzicky kontrolované vstupní zařízení, které
umožňuje nebo znemožňuje přístupmezi
oblastmi. V kontrole přístupu semůže jednat
rovněž o vrata, bránu, vchodové nebo
domovní dveře atd.

F

Firmware
Pevně uložené programy a datové struktury,
které ovládají různá elektronická zařízení
používaná v systému Aliro.
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Slovníček: Hardware –Obnovení

H

Hardware
Elektronické amechanické části výrobku.

Hardwarová šablona
Předem vyvinutá nastavení pro hardware,
kterámohou být použita na různá hardwarová
zařízení v systému Aliro.

Hrozba
Hrozba je utajený signál, který může držitel
karty odeslat během operace ověřování karty,
aby upozornil obsluhu, že je ve stavu tísně.

I

Inicializovat
Zahájit proces v Aliro.

IP adresa
Adresa Internet Protocol (IP), číselné
označení pro zařízení, která jsou připojena k
síti s použitím protokolu IP pro komunikaci.

K

Karta
Karta naprogramovaná na interakci se
systémem Aliro, používaná obvykle k
odemykání dveří za účelem vstupu.

Kontakt dveří
Monitorování, zda jsou dveře otevřené nebo
zavřené. Je připojen ke vstupu AP.

Kontrola přístupu
Selektivní omezení přístupu do oblasti nebo k
jinému zdroji. Přístupmůže být umožněn na
základě použití dokladu, splnění podmínek
nebo jiných režimů přístupu, které jsou
kontrolovány zabezpečovacím systémem.

L

Letní čas
Praxe nastavování hodin tak, aby bylo večer
déle vidět.

Lokální čas
Čas, který je nastavený na lokální časové
pásmo na základě UTC.

M

Mapování hardwaru
Způsob vytvoření propojení mezi hardwarem a
logickými funkcemi. Například AP musí být
propojený s názvem dveří.

Maska sítě
32bitovámaska, která se používá k rozdělení
IP adresy na podsítě a ke stanovení hostitelů
dostupných pro síť.

Mobile Client
Aplikace pro iOS a Android, která umožňuje
vzdálený přístup do systému Aliro s použitím
smartphonu.

Monitorování
Dohled systému kontroly přístupu nad
oblastmi, uživateli a komoditami, který sbírá,
ukládá, kompiluje a prezentuje data.

Motorový zámek
Zámek s motorizovaným hákovým šroubem,
který propojuje dveře a rám.

N

Nadřazená oblast
Oblast, která obklopuje takzvanou podřízenou
oblast. Podřízená oblast je oblast uvnitř
nadřazené oblasti. Viz též Podřízená oblast.

Narušení
Logický termín, který zahrnuje operace
používané pro kontrolu systému narušení.

Nastavení komunikace
Parametry, které umožňují komunikaci mezi
AP a systémem Aliro.

Návštěvník
Osoba, která je dočasně v kontaktu se
zabezpečovacím systémem.

O

Oblast
Prostor v budově, v kterém je kontrolován
přístup alespoň 1 dveřmi a 1 vchodovou
čtečkou.

Obnovení
Způsob navrácení něčeho zpět do užívání
nebo do dřívějšího stavu.
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Slovníček: Obraz – Režim čtečky

Obraz
Obraz registrovaného uživatele.

Obsluha pracoviště
Role, která poskytuje uživateli možnost
spravovat přístup uživatelů a systémové
události.

Offline Access Point
AP, který je offline a není tedy v kontaktu se
systémem Aliro.

Online Access Point
AP, který je online a je tedy v kontaktu se
systémem Aliro.

Oprávnění
Různá práva, kterámá uživatel pro oblasti
přístupu, úpravy nastavení a ovládání
systému Aliro.

Osobní identifikační číslo (Personal
Identification Number; PIN)

Osobní identifikační číslo.

Otvírač dveří
Motorizované zařízení, které se používá k
přidržování dveří v otevřeném stavu. V
systému Aliro semůže používat samostatný
výstup AP.

P

Plánovač pracoviště
Grafický přehled oblasti a dveří.

Plánované zálohování
Zálohování systémových dat, které probíhá ve
stanovený čas.

Podřízená oblast
Oblast obsažená v nadřazené oblasti.

Poškození
Spínač, který při přepnutí z původní polohy
aktivuje varování nebo alarm.

Přístup
Princip umožňování nebo odmítání vstupu do
oblasti, která je kontrolována systémem Aliro.

Přístup do oblasti
Povolení ke vstupu do oblasti.

Přístup dveřmi
Dveře, do kterýchmá uživatel přístup podle
časového plánu přístupu.

Přístup personálu
Pro každého uživatele osobní povolení ke
vstupu do různých oblastí nebo k úpravám
nastavení a ovládání systému Aliro.

Přístupnost
Možnost naprogramovat jednotlivé karty tak,
aby odemykaly dveře, otevíraly je a udržovaly
je delší dobu otevřené a zajistily tak uživateli
bezpečný vstup.

Přístupová práva
Různá práva, kterámá uživatel vzhledem ke
skupinám přístupu, přístupu do oblastí a
přístupu dveřmi.

Propojený hardware
Výsledek, kdy je vytvořenomapování
hardwaru. Například logická funkce kontaktu
dveří může být mapována do vstupu AP s
názvem Vstup 3.

Protokol událostí
Protokol, který registruje různé výskyty v
systému zabezpečení. To zahrnuje:·
Administrativní události, např. když správce
upraví nastavení nebo provede ruční příkaz.·
Uživatelské události, např. když registrovaný
uživatel odemkne dveře.

R

Registrační čtečka
Čtečka, která dokáže číst informace o
uživateli z karty. Obvykle je připojena k
počítači.

Relé
Elektrický ovládaný spínač, který se spíná při
aktivaci ovladačů, např. zámků dveří,
motorových zámků, antipassback a alarmů v
systému Aliro.

Režim čtečky
Podle definicemusí být čtečka používána pro
přístup nebo jako registrační čtečka.
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Slovníček: Režim dveří – Systém narušení

Režim dveří
Různé způsoby, jak mohou být
naprogramovány dveře, aby umožňovaly
přístup uživatelů do oblasti.

Režim poškození
Je aktivováno zařízení upozorňující na
poškození.

Režim zabezpečení
Různé režimy zabezpečení jsou: otevřeno,
nezajištěno, zajištěno nebo zablokováno.
Jsou propojeny s prostředím dveří. Kontrolují,
jestli jsou dveře zamčené nebo ne a jestli
uživatel může otevřít dveře ověřením karty v
příslušné čtečce.

Role
Jedná se o funkční označení. Rolemohou být
přiřazeny různým uživatelům systému
zabezpečení, kteří mají různá práva a
povinnosti.

Rozhraní čtečky
Rozhraní na čtečce, které umožňuje uživateli
odesílat informace do systému Aliro.

Ruční příkaz
Příkaz, který umožňuje uživateli převzít
kontrolu nad automatizovanými nastaveními v
Aliro.

Š

Šablona dveří
Předem vyvinutá nastavení pro dveře, která
mohou být použita na jedny nebo vícero dveří
v systému Aliro.

Šablona karty
Přednastavený návrh provedení karty
používaný pro tisk karet.

S

Server
Počítač, na kterém je nainstalován software a
který zajišťuje, aby byl systém Aliro
dosažitelný z každého počítače připojeného
ke stejné síti.

Server DNS
Domain Name System (DNS) je systém
pojmenovávání pro počítače a zařízení
připojená k internetu nebo privátní síti.

Síť
Komunikační systém, který umožňuje
navzájem propojeným počítačům vyměňovat
si data a informace.

Skupina přístupu
Seskupení přístupu dveřmi a přístupu do
oblastí s časovým plánem přístupu, který
stanovuje, v jakou dobu během dne a kterými
dveřmi je uživatelům dovolen přístup.

Správce
Uživatel s právemměnit nastavení systému a
zpracovávat přístupová oprávnění nebo
udělovat ostatním uživatelům oprávnění k
ovládání systému. Tato oprávnění mohou být
definována tak, aby zahrnovala funkce, jako
jsoumonitorování a kontrola, nastavení a
přístupová práva.

Správce pracoviště
Role s možností zobrazovat aměnit všechny
komponenty systému Aliro kromě
hardwarových.

Správce systému
Role, která umožňuje uživateli plný a
neomezený přístup k zobrazování a změnám
systému Aliro.

Status alarmu
Status alarmu s ohledem na to, jak má tento
alarm fungovat v případě jakékoli odchylky od
normálních nastavení v systému Aliro.

Status systému
Status hardwaru, serveru a databáze v
systému Aliro, zobrazený na stránce přehledu.

Stažení firmwaru
Převzetí firmwaru z jiného zdroje do systému
Aliro.

Systém kontroly přístupu
Systém zabezpečení, který selektivně
omezuje přístup do oblasti nebo k jinému
zdroji. Přístupmůže být umožněn na základě
použití dokladu, splnění podmínek nebo jiných
režimů přístupu, které jsou kontrolovány
zabezpečovacím systémem.

Systém narušení
Systém, který monitoruje oblasti a sítě s
ohledem na nepovolaný přístup a hlásí
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veškeré zásahy, kterémohou být považovány
za odchylky od normálu.

Systémová nastavení
Funkce, která umožňuje zobrazovat a
upravovat různá nastavení pro Aliro.

Systémový jazyk
Jazyk, který je zvolen pro uživatelské rozhraní
a soubory nápovědy. Aliro nabízí jedenáct
různých jazyků.

T

Tisk karet
Vytváření karet, kdy je navržena a vytištěna
přední a zadní strana karty.

Typ čtečky
Různé druhy čteček, které jsou připojeny k
systému Aliro. Podporovány jsou čtečky,
které pracují se systémy OSDP, Wiegand a
Clock/Data.

U

Událost
Různé výskyty, které jsou registrovány v
systému zabezpečení. To zahrnuje:·
Administrativní události, např. když správce
upraví nastavení nebo provede ruční příkaz.·
Uživatelské události, např. když registrovaný
uživatel odemkne dveře.

Upozornění
Hlášení, které sděluje příjemci, že se něco
přihodilo v systému zabezpečení.

Uživatel
Osoba v kontaktu se zabezpečovacím
systémem. Může to být držitel karty nebo
uživatel systému.

Uživatelské pole
Pole v systému Aliro, která obsahují informace
o uživatelích.

V

Vchodové čtečky
Čtečky, které jsou nainstalovány namístě,
kde uživatel vstupuje do oblasti.

W

Webový klient
Klient, který přistupuje do systému Aliro
prostřednictvím webového prohlížeče.

Webový server
Server, k němuž se připojuje webový klient a
který komunikuje s backend servery Aliro.

Vlastní pole
Pole v uživatelském rozhraní, kterámohou být
přejmenována podle osobních preferencí v
uživatelské funkci. Vlastní pole je možné
upravovat v systémových nastaveních.

Vstup
Konektory v místech, kde jsou přijímány
signály z externích zařízení.

Výjimka zabezpečení
Možnost dočasně potlačit časový plán
přístupu, aniž by se změnilo jeho celkové
nastavení.

Výstup
Konektor, který odesílá signály do externího
zařízení.

Využití CPU
Hodnota zobrazená na stavovém panelu
přehledu systému, která umožňuje učinit si
představu o tom, do jakémíry je klient
vytížený.

Využití disku
Odhadnuté využití kapacity pro data uložená v
adresáři nebo souboru. Zobrazuje se ve
stavovém panelu přehledu systému.

Využití paměti
Kapacita využívaná pamětí, resp. uloženými
daty. Zobrazuje se ve stavovém panelu
přehledu systému.

Z

Zálohování
Proces kopírování a archivace systémových
dat. Díky uložení je možné obnovit systémová
data, která se případně ztratí.
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Zámek
Mechanické nebo elektrické uzavírací
zařízení, které je ovládáno systémem kontroly
přístupu.

Zámek dveří
Počet milisekund a způsob, jak mají dveře
zůstat odemčené, než se znovu zamknou. Viz
též Zámek.

Zaprotokolované chyby
Odchylky od toho, co je považováno za
normální, které jsou zapsány v protokolu
událostí.
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