
Aliro
Adgangskontrol

Let installation og administration
Generisk hardware
Ethernet, LAN og/eller RS485-kommunikation
Omfattende brugergrænseflade understøttet af hjælp-filer
Tilgængelig på femten sprog
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Oversigt over systemet

Egenskaber og fordele
Aliro har en flad systemarkitektur, der består af Access Points (AP) til enkelte døre, hvilket skaber et
netværksforbundet adgangskontrolsystem, der kan have op til 512 døre.
Access Points (AP) med eller uden strømforsyninger monteres separat i et sikkert område, og har
den fordel, at de kan tilsluttes netværket direkte eller benytte eksisterende ledninger.
Læsere monteres ved døren og tilsluttes via RS485, Clock/Data eller Wiegand. Et Access Point (AP)
kan tilslutte fire læsere (RS485 Siemens-OSDP), der kan benyttes til adgang eller udgang og som
kan placeres i forskellige højder for at tage højde for eksempelvis kørestole eller garagebomme.
Aliro Access Points (AP) netværksforbindes hurtigt og nemt via en ethernet-forbindelse. Ved hjælp
af automatisk registrering af enheder giver webgrænsefladen automatisk mulighed for kon
figuration af samtlige Access Points (AP'er) via en sikker https-internetforbindelse og sikrer, at IT-
administration minimeres.
Vores sortiment af MIFARE® chipkort-læsere i VR*/AR-serien er designet specifikt til at fungere med
Aliro og giver overlegen sikkerhed og beskyttelse med den sidste nye DESFire® EV1-teknologi. De
forbindes med en sikker RS485-protokol. Med en lysrammekontrol giver læseren mulighed for at
anvende brugerdefinerbare farver og sekvenser for forskellige hændelsestyper.
Når en bruger er tilsluttet sit Aliro-system via webgrænsefladen, eller mobil-app'en, er han/hun i
stand til at se systemets dashboard og status i realtid, samt få adgang til og analysere alle tid
ligere begivenheder.
Alle hændelser (adgange og udgange) logges i Access Point (AP), samt på webserveren.
I tilfælde af en nødsituation, hvor en bygning skal evakueres, kan systemets navneopråbsfunktion
anvendes for at give nøjagtige oplysninger i form af en rapport om samlingsstedet, som gene
rerer en liste over alle medarbejdere, der opholder sig i en bestemt bygning eller et bestemt
område.
Den personlige kode og/eller gruppekoden muliggør anvendelse af en unik kode, som giver til
ladelse til at få adgang til områder i specifikke tidsperioder, uden at der kræves et adgangs
kontrolkort.
Programmering udføres enkelt og pålideligt ved hjælp af en enhed med en webbrowser, der er til
sluttet internettet.
Et Access Point (AP) kan konfigureres til at være en registreringsgrænseflade (tilsluttet enhver
læser), hvilket sikrer fleksibilitet ved kortprogrammering, og samtidig sikrer kontrol af et dørmiljø.

* Fremtidig udvalg af læsere
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Tekniske data

Aliro

Systemkrav til værtscomputer Minimumskrav Anbefalet
til op til 25
døre

Anbefalet
til op til
100 døre

Anbefalet til
over 100
døre

Processor Intel® Core ™ i3
med 1,8 GHz
eller til
svarende

Intel® Core
™ i5 med
2,6 GHz
eller til
svarende

Intel® Core
™ i7 med
2,6 GHz
med 4 ker
ner eller til
svarende

Intel® Core ™
i7 med 3,4
GHz med 6
kerner, Intel
® Xenon®
eller til
svarende

Hukommelse 4 GB 8 GB* 8 GB* 16 GB*

*Bemærk: Til 32-bit operativsystemer bruges kun 4 GB hukommelse.

Krav til harddisk 3,25 GB (Aliro, SQL, Silverlight)

Krav til værtscomputer Microsoft .NET Framework, seneste version
Microsoft Silverlight, seneste version
Microsoft SQL Server (2008/2012)

Aliro registrerer og installerer automatisk efter behov.
Bemærk: For adgangskontrolsystemer, som understøtter flere end
100 AP'er, eller i adgangskontrolsystemer, hvor den samlede hukom
melse overstiger 10 GB, anbefales serverens operativsystem. Det anbe
fales at installere en SQL-server, som kan lagre flere data end SQL
Express-serveren.

Operativsystemer til vært
scomputer

Windows 7 SP1 32-bit, understøtter maks. 4 GB hukommelse
Windows 7 SP1 64-bit
Windows 8.1 32-bit, understøtter maks. 4 GB hukommelse
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2008 SP2 (eller senere)
Windows Server 2008 R2 SP1 (eller senere)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Systemkrav til klientcomputer Processor 1,4 GHz
2 GB ram
Min. understøttet skærmopløsning 1366 x 768

Webbrowser-adgang Windows
(med understøttelse af Sil
verlight)

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

Bemærk, at webbrowseren for Windows 8 kun understøttes i desk
top-modus.

Mobil-apps Android klient
Version 4.1.0 eller senere

iPhone
iOS version 7 eller senere
iPhone 5 eller senere

Access Points (AP) 512

Kortlæsere pr. Access Point (AP) 4
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Aliro

Brugere 10.000

Kort 100.000

Døre 1-512

Adgangsskemaer 1000

Sikkerhedsundtagelser 100 pr. dør

Adgangsgrupper pr. bruger 10

Gruppekoder og/eller per
sonlige koder

Ja, 4-8 cifre

Områder Ingen begrænsning

Hændelseslog Ja, med opdatering i realtid

Hændelsesbuffer Hændelsesbuffer 80.000 i hvert AP

Dag&Nat-lås Ja

Standardsprog Tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, italiensk,
norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk og svensk

Import af kortholderdata Ja

Eksport af hændelser Ja

Brugerkonfigurerbare input
og output

Ja

Understøttede læser
grænseflader

RS485, Clock-Data og Wiegand
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Bestillingsoplysninger

For bestillingsoplysninger bedes du kontakte din lokale Vanderbilt repræsentant eller få mere infor
mation på www.vanderbiltindustries.com.



Udstedt af
Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh
Dublin 17
Irland

www.vanderbiltindustries.com

© Vanderbilt2015
Data og design kan ændres uden varsel.

Levering under forbehold af tilgængelighed.
Dokumentversion: 3

Dokument-id: A-100074-3
Udgivelsesdato: 15-10-2015


	Oversigt over systemet
	Egenskaber og fordele

