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1   Tietoja tästä asiakirjasta

1 Tietoja tästä asiakirjasta
Tässä asiakirjassa kuvataan Aliro-kulunvalvontajärjestelmän suunnittelu ja asennus.
Lisäksi se sisältää tietoja virtalähteestä, kaapeleista sekä kulunvalvontajärjestelmään
liittyvistä kapasiteettivaatimuksista. Lisäksi asiakirjassa kuvataan tarvittavan
ohjelmistoympäristön valmistelutoimet, Aliro-ohjelmiston asennus ja järjestelmän
käynnistäminen. Tämän jälkeen lisäasetuksia voidaanmuokata käyttöliittymästä,
jokamyös sisältää kunkin ominaisuuden käytönaikaisen ohjeen.

1.1 Aiheeseen liittyvät asiakirjat
Aliro-kulunvalvontajärjestelmä koostuu AP-ovikeskuksista, kortinlukijoista ja
ohjelmistosta. Aliro-kulunvalvontajärjestelmään liittyvät asiakirjat:

Komponentti Asiakirja Kattavuus

AP-ovikeskus
AP01P

AP01PAliro
AP-ovikeskus, 1 ovi

Asennusopas, jossa kuvataan AP-
ovikeskus
-laiteyksikön asennus

AP-ovikeskus
AP01P

AP-ovikeskuksen
tuotetiedot AP-ovikeskuksen tekniset tiedot

Kortinlukijat
VRxxS-MF

Lukija
Kuvaopas Kortinlukijan kuvitettu asennusopas

Kortinlukija
VRxxS-MF

Lukija
Asennusopas

Asennusopas, joka sisältää kortinlukijan
kiinnitys- ja kytkentäohjeet sekä ohjeet
sen liittämiseksi järjestelmiin

Kortinlukija
VRxxS-MF Lukijan tuotetiedot Kortinlukijoiden tekniset tiedot

Aliro Käytönaikainen ohje ja
PDF-tiedosto

Kuvaukset kaikista ohjelmistoon liittyvistä
aiheista, kuten käyttöoikeudet, kortit,
kulkuoikeusajastukset ja tapahtumaloki.
Lisäksi se sisältää ohjeet Aliro-
komponenttienmuokkaamisesta
käyttöliittymän kautta. PDF-tiedosto on
tulostusta varten optimoitu
versio käytönaikaisesta ohjeesta.

Aliro Tuotetiedot Aliro-järjestelmän tekniset tiedot
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2   Järjestelmän yleiskuvaus

2 Järjestelmän yleiskuvaus
Aliro-kulunvalvontajärjestelmä koostuu laitteistosta ja ohjelmistosta. Laitteisto, kuten
lukijat ja AP-ovikeskukset, liitetään ohjelmistoon verkon kautta. Sovelluspalvelin on
käytettävissä Internetin kautta, ja useimpia laitteistoasetuksia voidaanmuokata
käyttöliittymän kautta. Aliro-ohjelmiston kaikki eri osat asennetaan samalla. Asennus
sisältääWeb-palvelimen, SQL-palvelimen ja sovelluspalvelimen. Tietokone, johon
ohjelmisto asennetaan, toimii palvelimena. Ohjelmistoa voidaan käyttäämistä
tahansa Internet-yhteydellä varustetusta tietokoneesta tai älypuhelinsovelluksesta.
Ohjelmisto on suojattu käyttäjänimellä ja salasanalla. AP-ovikeskukset kytketään
lähiverkon tai verkkokaapelin, kuten RS485, kautta.
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2   Järjestelmän yleiskuvaus

2.1 Käytön aloittaminen
Aliro-kulunvalvontajärjestelmä koostuu erilaisista osista:

Lukijat –mahdollistavat vuorovaikutuksen
kulunvalvontajärjestelmän kanssa ja ne on liitetty AP-

ovikeskuksiin.

AP-ovikeskukset – viestivät Aliro-ohjelmiston kanssa
Ethernet-verkon, lähiverkon tai RS485-yhteyden

välityksellä. Yksi AP-ovikeskus ohjaa enintään neljää
lukijaa.

Älypuhelin – Aliro-älypuhelinsovellus on saatavana
App Store- ja Android market -palveluista.

Verkkoasetukset – Aliro-järjestelmä viestii AP-
ovikeskusten kanssa Ethernet-yhteyden välityksellä.
Oletusasetus on DHCP, mutta tätä asetusta voidaan
muokatamuiden parametrien käyttämistä varten. AP-
ovikeskukset ovat myös RS485-yhteensopivia. Tässä
tapauksessa yksi AP-ovikeskus toimii isäntälaitteena,

joka on kytketty sen alaisuudessa toimiviin AP-
ovikeskuksiin.
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2   Järjestelmän yleiskuvaus

Virtalähde – kulunvalvontajärjestelmän virransyötössä
voidaan käyttää joko verkkovirtalähdettä tai paikallista

virtalähdettä.

Ohjelmiston asennus – Kun kaikki osat onmääritetty
ja kytketty, järjestelmää voidaan käyttää ja sitä voidaan
muokata omien tarpeidenmukaan ohjelmiston kautta.

Useimpia osia voidaanmuokata
-ohjelmiston avulla.

Sovellusohjelmisto – ohjelmisto asennetaan
palvelintietokoneeseen. Käyttöliittymä on käytettävissä
Internetin kautta joko palvelintietokoneesta tai mistä

tahansa Internet-yhteydellä varustetusta tietokoneesta.
Sitä voidaan käyttäämyös älypuhelimella, jossa on

Aliro-sovellus.
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2   Järjestelmän yleiskuvaus
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2   Järjestelmän yleiskuvaus

2.2 Järjestelmävaatimukset
Aliro-kulunvalvontajärjestelmä edellyttää seuraavia ominaisuuksia:

Järjestelmävaatimukset
Palvelintietokoneen
järjestelmävaatimukset

Suoritin

Muisti

Vähimmäisvaatimukset Suositellaan
enintään 25
ovelle

Suositellaan
enintään 100
ovelle

Suositellaan
useammalle
kuin 100 ovelle

Intel® Core™ i3@ 1,8
GHz tai vastaava

Intel® Core™
i5@ 2,6 GHz
tai vastaava

Intel® Core™
i7@ 2,6 GHz4
ytimellä tai
vastaava

Intel® Core™
i7@ 3,4 GHz, 6
ydintä, Intel®
Xenon® tai
vastaava

4Gt 8 Gt* 8 Gt* 16Gt*

*Huomautus: 32-bittisissä käyttöjärjestelmissä käytetään vain 4 Gt.

Palvelintietokoneen
vaatimukset

Microsoft.NET Framework, uusin versio
Microsoft Silverlight, uusin versio
Microsoft SQL Server (2008/2012).
Aliro tunnistaa automaattisesti ja asentaa tarvittaessa.

Huomautus: Yli100 AP-ovikeskusta tukevissa kulunvalvontajärjestelmissä
tai järjestelmissä, joissa kokonaismuisti on suurempi kuin 10 Gt, suositellaan
palvelinkäyttöjärjestelmää. Järjestelmään on suositeltava asentaa SQL
Server -versio, joka sisältää enemmän tietoa kuin SQL Server Express.

Asiakastietokoneen
järjestelmävaatimukset

Suoritin 1,4 GHz
2 Gt RAM
Tuettu näytön tarkkuus vähintään 1366x768
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2   Järjestelmän yleiskuvaus

2.3 Järjestelmäkapasiteetit
Aliro-kulunvalvontajärjestelmä tukee seuraavia ominaisuuksia:

Järjestelmäkapasiteetit
Käyttöjärjestelmät Windows7 SP1 32-bittinen, tuki enintään 4Gt:nmuistille

Windows7 SP1 64-bittinen
Windows8.1 32-bittinen, tuki enintään 4Gt:nmuistille
Windows8.1 64-bittinen
WindowsServer 2008 SP2 (tai uudempi)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (tai uudempi)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Web-selain
Windows

Internet Explorer, vähintään versio 10 (tai uudempi)
Mozilla Firefox, vähintään versio 11.15 (tai uudempi)
Ota huomioon, ettäWindows8 -selaintuki koskee vain pöytäkonetilaa.

AP-ovikeskukset Ethernet (IPv4) ja RS485

Kortinlukijat
yhtä AP-ovikeskusta
kohti

4

Käyttäjät 10 000

Kortit 100 000

Ovet 512

Kulkuoikeusajastukset 1000

Turvapoikkeukset 100

Kulunvalvontaryhmiä
käyttäjää kohti

10

Alueet Ei rajoitusta

Tapahtumaloki 80 000 offline-tapahtumaa tallennettuna AP-ovikeskukseen
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3   Aliro-komponentit

3 Aliro-komponentit

3.1 Lukijat
VRxxS-MF on tyylikkäästi muotoiltu kortinlukijamallisto. Malliston tuotteet ovat
erittäin suositeltava vaihtoehto Aliro-kulunvalvontajärjestelmään. VRxxS-MF-
malliston lukijat käyttävät OSDP-yhteyskäytäntöä. Aliro-kulunvalvontajärjestelmä
tukeemyös Wiegand- ja Clock-Data-tekniikkaa käyttäviä lukijoita.

Laitteesta Laitteeseen Kaapelityyppi Enimmäispituus (m)

AP-
ovikeskus

Lukija
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Suojattu kierretty parikaapeli
(2 paria + suojus), esimerkiksi
Belden 9502.

100m edellyttäen, että
kaapelin poikkileikkauson
vähintään 0,25mm2

Lukija
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Suositeltava kaapeli:
Suojattu kierretty parikaapeli
(3 paria + suojus), esimerkiksi
Belden 9503myöskahden LEDin
kytkemiseen.

30m

Lukija
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Suositeltava kaapeli:
Suojattu kierretty parikaapeli
(3 paria + suojus), esimerkiksi
Belden 9503myöskahden LEDin
kytkemiseen.

30m

3.1.1 OSDP-lukijoiden kytkentä AP-ovikeskukseen
OSDP-lukijassa, kuten VRxxS-MF, merkkivalojen ja summerin ohjausta hallitaan
yhteyskäytännön kautta eikämuita tiedonsiirtokaapeleita tarvita.

Alla olevassa kuvassa näytetään, kuinka kaksi lukijaporttia kytketään.
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3   Aliro-komponentit

3.1.2 500-malliston Clock-Data-lukijoiden kytkentä AP-ovikeskukseen
500-mallistonClock-Data-lukijoiden kytkentä AP-ovikeskukseen edellyttää yleensä,
että AP-ovikeskuksen lähtöjä käytetään LED-merkkivalojen ohjaukseen. Ota
huomioon, että lukijoita on kahtamallia, mutta kytkentä on sama.

l Cotag-kortin lukutekniikka

l EM 4102 -lukutekniikka (ei saatavana HF500-mallille)

Clock- ja Data-tiedonsiirtosignaalit liitetään AP-ovikeskuksen lukijaliitäntöjen
asianmukaisiin liittimiin A ja B (A liitäntäänD0 jaB liitäntäänD1.)

Ota huomioon, että myös lukijaliitäntöjenEOL-oikosulkupalat tulee asettaaPOIS
PÄÄLTÄ.

AP-ovikeskuksenVirta, lukija 1&2 -oikosulkupala sijoitetaan oletusasetuksena
kohtaanVin, mikä on oikein näille lukijoille, jos AP-ovikeskuksen virransyöttötulo on
12V-24 V DC.

Kaksi lukijaa

Kuvassa näytetään, kuinka kaksi Clock-Data-lukijaa kytketään AP-ovikeskukseen.
Jos käytössä on ainoastaan yksi lukija, kytkentä on sama (luonnollisesti ilman toista
lukijaa).

Ohjaamme punaista ja vihreää LED-merkkivaloa AP-ovikeskuksen lähtöjen OUT1 -
OUT2 kautta. Ne tulee laitteistomäärittää Aliro-ohjelmistoon. Nykyinen nimitys on
Wiegand - punainen jaWiegand - vihreä.

Lähtöjä OUT3 ja OUT4 voidaan valinnaisesti käyttää summerille tai mille tahansa
muulle LED-merkkivalolle.
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3   Aliro-komponentit

3.1.3 Clock-Data-lukijoiden kytkentä AP-ovikeskukseen
Clock-Data-lukijoiden kytkentä AP-ovikeskukseen edellyttää yleensä, että AP-
ovikeskuksen lähtöjä käytetään LED-merkkivalojen ohjaukseen.

Clock- ja Data-tiedonsiirtosignaalit liitetään AP-ovikeskuksen lukijaliitäntöjen
asianmukaisiin liittimiinA ja B (Clock liittimeenA jaData liittimeenB).

Ota huomioon, että myös lukijaliitäntöjenEOL-oikosulkupalat tulee asettaaPOIS
PÄÄLTÄ. AP-ovikeskuksenVirta, lukija 1&2 -oikosulkupala tuleemyös sijoittaa
oikein. Tarkista jännitealue lukijoiden teknisistä tiedoista ja sijoita oikosulkupala
kohtaan Vin (oletus) tai 12 V.

Kaksi lukijaa

Kuvassa näytetään, kuinka kaksi Clock-Data-lukijaa kytketään AP-ovikeskukseen.
Jos käytössä on ainoastaan yksi lukija, kytkentä on sama (luonnollisesti ilman toista
lukijaa).

Ohjaamme punaista ja vihreää LED-merkkivaloa AP-ovikeskuksen lähtöjen OUT1 -
OUT2 kautta. Ne tulee laitteistomäärittää Aliro-ohjelmistoon. Nykyinen nimitys on
Wiegand - punainen jaWiegand - vihreä.

Lähtöjä OUT3 ja OUT4 voidaan valinnaisesti käyttää summerille tai mille tahansa
muulle LED-merkkivalolle.
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3   Aliro-komponentit

3.1.4 Wiegand-lukijoiden kytkentä AP-ovikeskukseen
Wiegand-lukijoiden kytkentä AP-ovikeskukseen edellyttää yleensä, että AP-
ovikeskuksen lähtöjä käytetään LED-merkkivalojen ohjaukseen.

D0- ja D1-tiedonsiirtosignaalit liitetään AP-ovikeskuksen lukijaliitäntöjen
asianmukaisiin liittimiin A ja B. (D0 liittimeenA jaD1 liittimeenB). Jos lukija ei toimi,
kokeile vaihtaa D0 ja D1 keskenään. Toisissa lukijoissa on käänteiset liitännät.

Ota huomioon, että myös lukijaliitäntöjenEOL-oikosulkupalat tulee asettaaPOIS
PÄÄLTÄ. AP-ovikeskuksenVirta, lukija 1&2 -oikosulkupala tuleemyös sijoittaa
oikein. Tarkista jännitealue lukijoiden teknisistä tiedoista ja sijoita oikosulkupala
kohtaan Vin (oletus) tai 12 V.

Kaksi lukijaa

Kuvassa näytetään, kuinka kaksi Wiegand-lukijaa kytketään AP-ovikeskukseen. Jos
käytössä on ainoastaan yksi lukija, kytkentä on sama (luonnollisesti ilman toista
lukijaa).

Ohjaamme punaista ja vihreää LED-merkkivaloa AP-ovikeskuksen lähtöjen OUT1 -
OUT2 kautta. Ne tulee laitteistomäärittää Aliro-ohjelmistoon. Nykyinen nimitys on
Wiegand - punainen jaWiegand - vihreä.

Lähtöjä OUT3 ja OUT4 voidaan valinnaisesti käyttää summerille tai mille tahansa
muulle LED-merkkivalolle.
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3   Aliro-komponentit

3.2 AP-ovikeskus
AP-ovikeskusta käytetään yhden oven ympäristöjen ohjaamiseen osana Aliro-
kulunvalvontajärjestelmää. Se ohjelmoidaan joko Aliro-käyttöliittymästä Ethernet-
yhteydellä, Ethernet- ja RS485-yhteyksien yhdistelmällä tai AP-ovikeskuksen
sisäiselläWeb-palvelimella käyttämällä USB-liitäntää. AP-ovikeskus lähettää kaikki
tapahtumatiedot palvelimelle.

AP-ovikeskuksessa on lukijaohjaus sekä tulo- ja lähtötoiminnot.

3.2.1 AP-ovikeskuksen asennus
Ota AP-ovikeskuksen asennuksessa huomioon seuraavat seikat:

Suojattava alue

AP-ovikeskusta ei voi siirtää, ja se pitää asentaa suojattavan alueen sisäpuolelle.

Kotelo

Mekaaninen rakennemahdollistaa tukevan kiinnityksen. Kotelossa on neljä
kiinnitysreikää seinään kiinnittämistä varten. Muista jättää ympärille riittävästi tilaa
kannen irrottamista varten.

Kaapelin kiinnitys

Jotta asennus kestäisi esimerkiksi iskuja ja värinöitä, kaapeli on tärkeää kiinnittää
oikealla tavalla. Kotelossa on joitakin kiinnityskohtia kaapelisiteitä varten. Katso kohta
1 alla olevassa kuvassa.
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3   Aliro-komponentit

3.3 AP-ovikeskuksen asetusten määritys
AP-ovikeskuksenmuotoilun ja toteutuksen ansiosta asetukset on erittäin helppo
määrittää ja käyttö on helppoa. Perusasetustenmäärittämisessä on kaksi tapaa:

1. Lähiverkossa

Jos AP-ovikeskus asennetaan samaan lähiverkkoon tietokoneen kanssa, Aliro-
ohjelmisto voi lähettää automaattisen tunnistussanoman AP-ovikeskukseen. Tämä
sanoma sisältää kaikki asetukset, jotka AP-ovikeskus tarvitsee linkin
muodostamiseen tietokoneeseen. Tämän jälkeen järjestelmäasetukset voidaan
määrittää tietokoneessa.

2. Lähiverkon ulkopuolella

AP-ovikeskuksen asetukset pitäämäärittäämanuaalisesti käyttämällä parametreja,
jotkamahdollistavat viestimisen Aliro-tietokoneen kanssa. Toimi seuraavasti:

1. Kytke AP-ovikeskus päälle.

2. Liitä USB-kaapeli asennustietokoneesta USB-B-liitäntään.

3. Luo Ethernet over USB -yhteys asentamalla USB-ohjain ohjelmisto-DVD-levyltä
tai käyttämälläWindows Update -toimintoa. Jos käytät Windows Update -
toimintoa, varmista, että ohjainten asentaminen on sallittua.

4. KäynnistäWeb-selain tietokoneessa ja siirry IP-osoitteeseen 192.168.250.1.

5. Anna AP-ovikeskuksenWeb-käyttöliittymässä käyttäjänimeksi "admin" ja
salasanaksi "spirit".

6. Näyttöön tulee AP-ovikeskuksen asetukset sisältävä ikkuna. Ota huomioon, että
luettelo sisältää kaikki saman lähiverkon AP-ovikeskukset ja että niistä on
valittava yksi.

7. Määritä IP -asetukset ja palvelinosoiteAliro palvelimeen. Älä käytä osoitetta
192.168.250.0/24. Ne on varattu sisäiseen USB-tietoliikenteeseen.

8. AP-ovikeskuksen pitäisi nyt alkaa viestiä Aliro-ohjelmiston kanssa.

Järjestelmän yleiset asetukset voidaanmäärittää Aliro-ohjelmiston sisältävässä
tietokoneessa. Lisätietoja on AP-ovikeskuksen asennusoppaassa. Jos AP-
ovikeskukseen on liitetty lukija ja määritetään järjestelmäasetukset, toimintojen
varmentamiseen voidaan käyttää korttia tai tunnistetta.
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3   Aliro-komponentit

3.3.1 AP-ovikeskuksen tehdasasetusten palautus
AP-ovikeskuksessa on nollauspainike, jonka avulla laitteisto voidaan tarvittaessa
nollata. Tämä voidaan suorittaa kytkemättä AP-ovikeskusta pois päältä.

Toimi seuraavasti:

1. Irrota AP-ovikeskuksen kansi. Ole varovainen laitteen virran ollessa kytkettynä.

2. Paikanna Factory Settings -tarra.

3. Pidä nollauspainiketta painettuna viiden sekunnin ajan puikolla, joka ei ole
metallia.

4. Pitkä, noin viiden sekunnin, äänimerkki ilmaisee, että AP-ovikeskus aloittaa
tehdasasetusten palautuksen. Jos painike vapautetaan ennen äänimerkkiä tai sen
aikana, tehdasnollaus keskeytetään. Suorita tehdasasetusten palautus pitämällä
Factory Settings -painiketta painettuna äänimerkin loppumiseen asti.

5. Äänimerkki loppuu noin viiden sekunnin kuluttua ja LED-merkkivalot sammuvat
noin kahdeksan sekunnin kuluttua. AP-ovikeskuksen tehdasasetukset on nyt
palautettu.

Jos AP-ovikeskuksen käynnistys epäonnistuu, äänimerkki ei lopu tai LED-
merkkivalot eivät sammu. Ota huomioon, että tämä onmerkki siitä, että AP-
ovikeskuksen yhteys palvelimeen on katkennut. Määritä AP-ovikeskuksen asetukset
edellä kuvatunmukaisesti."AP-ovikeskuksen asetustenmääritys" edellisellä sivulla.

Muista, että kannen ollessa irrotettuna sabotaasikytkin toimii määritettyjen asetusten
mukaisesti. Tämä voi aiheuttaa summerin aktivoitumisen.
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3   Aliro-komponentit

3.4 AP-ovikeskuksen tietoliikenneasetukset
Tapauksessa, jossa Aliro-ohjelmisto ei löydä AP-ovikeskusta, asentajan pitää
määrittää IP-osoiteparametrit suoraan USB-liitännän kautta. "AP-ovikeskuksen
asetustenmääritys" sivulla 16 on lisätietoja USB-tietoliikenteestä Ethernet-verkon
kautta. Kun AP-ovikeskus onmuodostanut tietoliikenneyhteyden Aliro-ohjelmiston
kanssa, näyttöön tulee laiteluettelo kaikista lähiverkosta löytyneistä laitteista.

Käytössä ovat seuraavat parametrit:

Yleiset-välilehti

Parametri (esimerkkejä) Huomautus

Laitteen tiedot

Laitteiston versio 1.1 Eimuokattavissa

Ohjelmistoversio 1.0.0.866 Eimuokattavissa

Sarjanumero 9000129 Eimuokattavissa

Laiteasetukset

Laitteen nimi OmaAP-Ovikeskus Muokattavissa

Löydettävissä Kyllä/ei

Valintaruutuvalinta. Jos valittuna –
tämä AP-ovikeskuson löydettävissä
Aliro-ohjelmistolla. Tämä on voimassa
myössilloin, kun samassa verkossa on
useita Aliro-järjestelmiä.

Verkko-välilehti

Parametri (esimerkkejä) Huomautus

IP-asetukset

DHCP Kyllä/ei Valintaruutuvalinta

IP 10.1.11.128 Muokattavissa – josDHCPei ole
valittuna

Verkon peite 255.255.248.0 Muokattavissa – josDHCPei ole
valittuna

Yhdyskäytävä 10.1.11.249 Muokattavissa – josDHCPei ole
valittuna

DNS 1 10.1.11.201 Muokattavissa – josDHCPei ole
valittuna

DNS 2 Muokattavissa – josDHCPei ole
valittuna

Käytä Käytä nykyisessä laitteessa Painikekomento

Käytä kaikissa
laitteissa Käytä kaikissa luettelon laitteissa Painikekomento – josDHCPon

valittuna
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Välityspalvelin-välilehti

Parametri (esimerkkejä) Huomautus

Välityspalvelimen asetukset

Käytä verkon
välityspalvelinta Kyllä/ei Valintaruutuvalinta

Välityspalvelin IP-osoite tai
-tietokoneen nimi

Muokattavissa – josVälityspalvelin on
valittuna

Välityspalvelimen
portti 0 Muokattavissa – josVälityspalvelin on

valittuna

Välityspalvelimen
käyttäjänimi OmaKäyttäjänimi Muokattavissa – josVälityspalvelin on

valittuna

Välityspalvelimen
salasana OmaSalasana Muokattavissa – josVälityspalvelin on

valittuna

Käytä Käytä nykyisessä laitteessa Painikekomento

Käytä kaikissa
laitteissa Käytä kaikissa luettelon laitteissa Painikekomento

Yhteydet-välilehti

Palvelinyhteysasetukset Parametri (esimerkkejä) Huomautus

Palvelinosoite Kyllä/ei Muokattavissa

Päätepiste /kulku Muokattavissa

Käytä Käytä nykyisessä laitteessa Painikekomento

Käytä kaikissa laitteissa Käytä kaikissa luettelon laitteissa Painikekomento
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3.5 AP-ovikeskuksen sovellusasetukset
Kun AP-ovikeskuksen tehdasasetukset palautetaan, se käyttää oletusasetuksia,
jotka normaalisti toimivat oviympäristön yleisimmissä käyttökohteissa. Tämän
ansiosta laite on erittäin helppo saada toimintakuntoon, ja se on valmisteltu
ohjaamaan lukkoa ja poistumispainiketta. Asetuksia on kuitenkin milloin tahansa
mahdollista muuttaa käyttöliittymän kautta, ja ne voidaan ladata AP-ovikeskukseen.

Laitekytkennät

AP-ovikeskuksessa on tulo- ja lähtöliitännät ulkoisten varusteiden kytkemistä varten.
Toimitukseen sisältyvässä AP-ovikeskuksen asennusoppaassa kuvataan niiden
asettelu, mutta on tärkeää suunnitella ennalta näiden tulo- ja lähtöliitäntöjen käyttö ja
kytkentä. Käytettävissä on kaksi relelähtöä ja neljä Avoin kollektori -lähtöä sekä neljä
tuloa.

Toimintojen oletusasetukset määritetty ohjelmiston kautta

Aliro-käyttöliittymässä voidaanmuuttaa tulojen ja lähtöjen toimintoja. Oletusasetukset
palautetaan käyttöön, jos AP-ovikeskuksessa suoritetaan laitteistonollaus.

Valinnaiset toimintoasetukset

Aliro-käyttöoppaassa ja/tai käytönaikaisessa ohjeessa kuvataan kussakin tulossa ja
lähdössä käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Esimerkki: AP-ovikeskuksen oletusasetustenmukaisesti varoitusta ja hälytystä
varten käytetään kahta Avoin kollektori -lähdöistä. KäytettäessäWiegand-lukijaa, joka
edellyttää neljän Avoin kollektori -lähdönmäärittämistäWiegand-summeriksi,
vihreäksi Wiegand-LEDiksi, punaiseksi Wiegand-LEDiksi ja keltaiseksi Wiegand-
LEDiksi, niitä voidaan helposti mukauttaa ohjelmistossa.

3.5.1 Tulot
Käytettävissä ovat seuraavat liittimet:

Liitin Toiminto
Yleislähtö 1 Oletustoiminto onPoistumispainike
Yleislähtö 2 <ei esimääritystä>

Yleislähtö 3 Oletustoiminto onOvenvalvonnan kosketin
Yleislähtö 4 <ei esimääritystä>
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3.5.2 Lähdöt
Käytettävissä on kahdentyyppisiä lähtöliittimiä: relelähtöjä ja Avoin kollektori -lähtöjä.

3.5.2.1 Relelähdöt
Oletusarvonmukaan kahdella relelähdöllä on seuraavat toiminnot:

Liitin Toiminto
Relelähtö 1 Potentiaaliton NC-COM-NO. Pitotoiminto.

Relelähtö 2 Potentiaaliton NC-COM-NO. Pulssitoiminto.
Oletustoiminto on Lukitus

3.5.2.2 Avoin kollektori -lähdöt
Oletusarvonmukaan neljällä lähdöllä on seuraavat toiminnot:

Liitin Toiminto
Avoin kollektori -lähtö
1 Oletustoiminto onVaroitus – ovi avoinna

Avoin kollektori -lähtö
2 <ei esimääritystä>

Avoin kollektori -lähtö
3 Oletustoiminto onOvihälytys – Ovi avoinna liian kauan

Avoin kollektori -lähtö
4 <ei esimääritystä>

Kytkentä käytettäessä AP-
ovikeskuksen virtalähdettä

RL = Resistiiviset kuormat,
kuten releet ja summerit.

Kytkentä käytettäessä ulkoista
virtalähdettä

RL = Resistiiviset kuormat,
kuten releet ja summerit.
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4 Virtalähde
Virtalähde on kulunvalvontajärjestelmän olennainen osa, ja se voidaan toimittaa
monella eri tavalla käyttökohteen vaatimustenmukaisesti. Järjestelmä tukee sekä
12 V DC- että 24 V DC -vaihtoehtoja. Ota huomioon seuraavat seikat virtalähteen
suunnittelussa:

l Ota huomioon kaapelien pituudet ja pinta-alat sekä laitteiden virrankulutus.

l Käytettävien virtalähteiden pitää olla samanlaisia.

Virtakatkot

Ota huomioon, että AP-ovikeskuksessa on litiumparisto, joka asentamisensa jälkeen
varmistaa tietojen säilymisen virtakatkojen aikana. Aliro -kulunvalvontajärjestelmä
tukee virtakatkotoimintoa. Normaalisti paristovarmennetut virtalähteet muodostavat
signaalin, joka voidaan kytkeä virtakatkotulolla varustettuun AP-ovikeskukseen.

AP-ovikeskusten virransyöttö

Ole huolellinen kytkiessäsi lukijoita AP-ovikeskukseen. Kokonaislähtöteho ei saa
olla suurempi 500 mA@ 24 V DC tai 200mA @ 12 V DC. Elektroninen varoke
laukeaa, kun kokonaisvirta molempiin lukijaliitäntöihin kasvaa suuremmaksi kuin 700
mA.

Vaikka tietoliikenneohjelmisto pystyisikin hallitsemaan jopa neljä lukijaa kussakin AP-
ovikeskuksessa, käytettävissä on oltava riittävästi virtaa. Jos käytössä on enemmän
kuin kaksi lukijaa, on suositeltavaa käyttää 24 V:n jännitettä.

Otamyös huomioon, että AP Power out -oikosulkupalan oletusasetukseksi Vin pitäisi
asettaa 12 V vain siinä tapauksessa, että erityisesti tarvitaan 12 V:n lähtöä (24 V:n
ympäristöstä). Tavallisessa 12 V:n ympäristössä oikosulkupalan pitäisi olla Vin-
sijainnissa.

Keskeytymätön virtalähde

Varmista, että virransyöttö on vakaa ja että se vastaa laitteen nimellisjännitettä.
Varmista laitteen jatkuva toimintamahdollisten sähkökatkojen aikana käyttämällä
UPS-virtalähdettä.
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4.1 Keskitetty tasavirtalähde
Kulunvalvontajärjestelmän virransyöttöön käytetään usein keskitettyjä virtalähteitä.
Keskitettyjen virtalähteiden käyttämisellä onmuunmuassa seuraavat edut:

l Varmistusvirta virtakatkojen aikana.

l Vähemmän asennettavia laitteita.

l Järjestelmän helpompi laajentaminen (jos laajennusvaraa jätetään alussa
riittävästi).

Keskitetty virtalähde ja Ethernet-verkkoon liitetty pääovikeskus

Kuvassa on esimerkki keskitetyn virtalähteen käyttämisestä silloin, kun pää-AP-
ovikeskus on liitetty Ethernet-verkkoon:

Toimintaperiaate:

l Ethernetiin liitetty AP-ovikeskus on päälaite ja kaikki muut AP-ovikeskukset ovat
alalaitteita.

l AP-ovikeskukset viestivät RS85-yhteyden välityksellä. Kaikki pluskaapelit (+)
kytketään yhteen.

l Kaikki miinuskaapelit (-) kytketään yhteen.

Liittimet, jotka ovat tässä suurennettuina yllä olevasta kuvasta, kytketään
seuraavasti:

l Pää-AP-ovikeskuksen liitin 1A liitetään ala-AP-ovikeskuksen liitäntään 2A.

l Pää-AP-ovikeskuksen liitin 1B liitetään ala-AP-ovikeskusten liitäntään 2B.

l Pää-AP-ovikeskuksen suojaliitin (S) liitetään ala-AP-ovikeskusten suojaliittimeen
(S).

l Kaapelit ovat suojattuja.
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Keskitetty virtalähde ja reitittimen kautta Ethernet-verkkoon liitetyt AP-
ovikeskukset

AP-ovikeskuksissa voi olla myös keskitetty virtalähde ja ne voivat olla kytkettyjä
Ethernet-verkkoon reitittimen kautta:

Kuvan periaate:

l Kaikki pluskaapelit (+) kytketään yhteen.

l Kaikki miinuskaapelit (-) kytketään yhteen.

l Kaikki suojakaapelit (S) kytketään yhteen.
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4.2 Paikalliset tasavirtalähteet
Kulunvalvontajärjestelmän virransyöttöön käytetään yleensä paikallisia virtalähteitä.
Varmista seuraavat seikat:

l Virtalähteiden jännitelähtö on vakaa. Vaikka Aliro-komponentit sietävätkin
jännitevaihteluita, lukot voivat olla herkempiä niille.

l Käytä virtajohtimia, joilla on riittävän suuri poikkileikkausala – etenkin, jos
johtimet ovat pitkiä.

AP-ovikeskusten paikallinen virransyöttö

Kuvassa on esimerkki yhdestä Ethernet-verkkoon kytketystä päälaitteesta. Ala-AP-
ovikeskukset viestivät RS85-yhteyden välityksellä. Kaikissa AP-ovikeskuksissa
paikallisen virtalähteen kaapelit ja miinuskaapelit (-) kytketään yhteen.

Liittimet, jotka ovat tässä suurennettuina yllä olevasta kuvasta, kytketään
seuraavasti:

l Pää-AP-ovikeskuksen liitin 1A liitetään ala-AP-ovikeskuksen liitäntään 2A.

l Pää-AP-ovikeskuksen liitin 1B liitetään ala-AP-ovikeskuksen liitäntään 2B.

l Pää-AP-ovikeskuksen suojaliitin (S) liitetään ala-AP-ovikeskusten suojaliittimeen
(S).

l Kaapelit ovat suojattuja.

25

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 2015-10-15

Product Line AccessControl



5   Kaapelit

5 Kaapelit
Aliro-järjestelmä tarvitsee kaapeleita monentasoiseen tietoliikenteeseen:

l tietokoneesta ja palvelimesta AP-ovikeskuksiin

l AP-ovikeskusten välillä

l AP-ovikeskuksista lukijoihin

l tietokoneen USB-liitännästä AP-ovikeskuksen USB-liitäntään

Suositeltavat kaapelityypit ja -pituudet luetellaan alla olevassa taulukossa.

Laitteesta Laitteeseen Kaapelityyppi Enimmäispituus (m)

Tietokone/palvelin AP-ovikeskus

Verkko
Cat-5-kaapeli, 10/100
Mbps.
Josolet epävarma , ota
yhteyttä tietotekniikka-
asiantuntijaan

Riippuu verkko-
rakenteesta, normaalisti
100m
reitittimeen/kytkimeen/keskittimeen.

AP-ovikeskus AP-ovikeskus

RS485:
Järjestelmänlaajuinen
piiri AP-ovikeskusten
välillä. Määritelty
kaapeli: Suojattu
kierretty parikaapeli (1
pari + suojus),
esimerkiksi Belden
9502.
TAI
Kombi 2-hf100 tai 2010-
2-hf100
(erikoiskaapeli, joka
käsittää tietoliikenteen ja
virransyötön yhdessä
kaapelissa).

1 200m

AP-ovikeskus

Lukija
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Suojattu kierretty
parikaapeli
(2 paria + suojus),
esimerkiksi Belden
9502.

100m edellyttäen, että kaapelin
poikkileikkauson vähintään 0,25
mm2

Lukija
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Suositeltava kaapeli:
Suojattu kierretty
parikaapeli
(2 paria + suojus),
esimerkiksi Belden
9502.

30m

Lukija
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Suositeltava kaapeli:
Suojattu kierretty
parikaapeli
(2 paria + suojus),
esimerkiksi Belden
9502.

30m
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Laitteesta Laitteeseen Kaapelityyppi Enimmäispituus (m)

PC-USB (A) AP-USB (B) USB-kaapeli 3 m
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6 Verkkoasetukset
Aliro-järjestelmä käyttää tietoliikenteeseen pääasiassa Ethernet-yhteyttä. Verkkoon
kytketyn AP-ovikeskuksen on voitava olla yhteydessä Aliro-ohjelmistoon. AP-
ovikeskus muodostaa yhteyden palvelimeen ja aloittaa tietoliikenteen sen kanssa.

Tavallisesti AP-ovikeskus käyttää tähän tietoliikenteeseen DHCP-yhteyskäytäntöä.
Muussa tapauksessa on tarvittaessamääritettävä seuraavat parametrit
verkkotopologianmukaan:

l verkko-osoite

l verkon peite

l yhdyskäytävä

l DNS

Parametrit löytyvät tästä asiakirjasta. "AP-ovikeskuksen tietoliikenneasetukset"
sivulla 18. Kysy tarvittaessa lisätietoja erilaisista ja asianmukaisista
verkkoasetuksista tietotekniikka-asiantuntijalta ja/tai verkkoteknikolta. Varmista
myös, ettei Aliro-palvelimen palomuuri estä saapuvia https-yhteyksiä portissa 443,
jota AP-ovikeskukset käyttävät tietoliikenteeseen Aliro-palvelimen kanssa.

Aliro-järjestelmän etsintätoimenpiteen ansiosta ohjelmisto pystyy automaattisesti
määrittämään AP-ovikeskusten asetukset, mikä yksinkertaistaa ja helpottaa
asennustoimenpidettä. AP-ovikeskuksen sijainti samassa tai muussa lähiverkossa
voi vaikuttaa Aliro-järjestelmän etsintätoimenpiteeseen.

Samassa lähiverkossa olevan AP-ovikeskuksen asetusten määrittäminen

Varmista ennen etsintätoimenpiteen käyttämistä, että verkon palomuuri on tilapäisesti
poissa käytöstä. Jos palvelintietokoneen palomuuri on aktiivisena, etsintätoimenpide
ei ehkä pysty määrittämään AP-ovikeskuksen asetuksia. Palomuuri voi estää
etsintätoimenpiteen tarvitsemien porttien käyttämisen. Toimi seuraavasti:

l Poista palvelintietokoneen palomuuri käytöstä tilapäisesti.

l Järjestelmä käyttää automaattisesti porttia 51526 saapuvalle liikenteelle ja porttia
20000 lähtevälle liikenteelle.

Eri lähiverkossa olevan AP-ovikeskuksen asetusten määrittäminen

Tietoliikenneparametrit onmääritettävä suoraan AP-ovikeskukseen selaimen kautta.
"AP-ovikeskuksen tietoliikenneasetukset" sivulla 18 on tietoja AP-ovikeskuksen
asetustenmäärittämisestä offline-tilassa.

RS485-yhteyskäytäntöä käyttävät AP-ovikeskukset

AP-ovikeskukset voivat myös hallita RS485-verkkoja viestintätarkoitusessa. Ota
huomioon, että yksi pää-AP-ovikeskus tukee seitsemäämuuta AP-ovikeskusta,
jolloin muodostuu kahdeksan AP-ovikeskuksen ryhmä. Niistä yksi toimii pää-AP-
ovikeskuksena, ja se pitää kytkeä Ethernet-verkkoon. RS485-kytketty pää-AP-
ovikeskus pitää kytkeämuihin AP-ovikeskuksiin seuraavan periaatteenmukaisesti:
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Mikä tahansa AP-ovikeskuksista voi olla pää-AP-ovikeskus, joka kytketään Ethernet-
verkkoon. Pää-AP-ovikeskuksessa pitää kuitenkin käyttää liitäntöjä 1A ja 1B. Muut
AP-ovikeskukset kytketään käyttämällä liitäntöjä 2A ja 2B.

Jos AP-ovikeskukset kytketään käyttämällä RS485-riviliitintä, on harkittava
pääteresistorin (EOL) käyttämistä. EOL on resistori, joka valitaan RS485-väylän
alussa ja lopussa. RS485-kaapelin keskiosassa olevissa AP-ovikeskuksissa EOL-
resistoria ei saa valita. EOL-oikosulkupalan valitseminen:

1. Paikanna AP-ovikeskusliittimet, joiden on tarkoitus toimia ensimmäisenä ja
viimeisenä EOL-resistorina.

2. Sijoita EOL-oikosulkupalat muovisuojukseen painetun EOL-tekstin mukaisesti,
kuten alla olevan kuvan kohdassa 1. EOL-resistori on päätetty oikosulkupalan
ollessa oikealla, kuten kuvan kohdassa 2. Kohdassa 3 oikosulkupala on asetettu
vasemmalle, joten EOL-resistoria ei ole päätetty.
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7 Aliro Ohjelmisto
Ohjelmisto on helppo asentaa ohjatun asennustoiminnon avulla. Asennuksen jälkeen
voidaan luoda toimintoja, kuten käyttäjiä, kulkuoikeusajastuksia ja
toimipaikkakaavioita, ja muokata niitä omien tarpeidenmukaan.

7.1 Esivaatimukset
Kun Aliro-ohjelmiston DVD-levy asetetaan tietokoneeseen, johon on asennettuna Aliro
-järjestelmä, se tunnistaa seuraavat komponentit ja asentaa ne tarvittaessa:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Jos jotain edellä mainituista kohteista ole asennettuna tietokoneeseen, niiden ohjattu
asennustoiminto käynnistyy automaattisesti. Suorita tarvittavat toimenpiteet ohjatun
asennustoiminnon ohjeidenmukaisesti. Kun edellä mainitut resurssit on asennettu,
näyttöön tulee Aliro-järjestelmä-asennusikkuna.

7.2 SQL Serverin asentaminen
Yli 100 AP-ovikeskusta tukeviin järjestelmiin tai järjestelmiin, joissa kokonaismuistin
koko on suurempi kuin 10 Gt, on suositeltavaa asentaa SQL Server -versio, joka
pystyy käsittelemään suurempaa tietomäärää kuin SQL Server Express. Lisätietoja
SQL-käyttöoikeuksista antaaMicrosoft. SQL Server Standard -ohjelmiston
asentaminen:

1. AsetaSQL server DVD tietokoneeseen. SQL Server Setup -asennusohjelma
tarkistaa tarvittavat ohjelmistokomponentit. Jos niitä tarvitaan, näyttöön tulee
Microsoft SQL Server Setup -ikkuna. SQL Server Setup -asennusohjelma
asentaa tarvittaessa seuraavat komponentit:

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

Aloita asennus valitsemallaOK.

2. Kun kaikki ohjelmistokomponentit ovat käytettävissä, näyttöön tuleeSQL Server
Installation Center -ikkuna.

3. Valitse Installation -kohdastaNew installation or add features to an existing
installation.

4. ValitseSetup Support Rules -ikkunassaShow Details tai jatka asennusta
valitsemallaOK.

5. AnnaSQL Product Key -tunnus ja valitse sittenNext.

6. Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemallaAccept ja valitse sittenNext.

7. ValitseSetup Support Files -ikkunassa Install.
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8. Setup Support Rules -ikkunassa voi olla korostettuna joitakin varoituksia. Kysy
IT-asiantuntijalta lisätietoja näistä varoituksista.

9. Jatka valitsemallaNext.

10. ValitseSetup Role -ikkunassaDefault SQL Server Feature installation. Valitse
Next.

11. Valitse Feature Selection -kohdassa Aliron tarvitsemien ominaisuuksien
valintaruudut:

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

Kaikki muut ominaisuudet ovat valinnaisia. ValitseNext.

12. Valitse Installation Rules -kohdassaShow Details tai jatka asennusta
valitsemallaNext.

13. Valitse Instance Configuration -ikkunassaDefault instance tai Named
instance. Jos valitsit jälkimmäisen vaihtoehdon, anna tiedot.

14. ValitseServer Configuration -ikkunassaSQL Server Database Engine jaSQL
Server Browser. Jatka valitsemallaNext.

15. ValitseDatabase Engine Configuration -ikkunassaMixed Mode ja lisääSQL
Server -järjestelmänvalvoja. ValitseNext.

16. LueError Reporting -ikkunassa olevat tiedot vaihtoehdoista.

17. ValitseNext ja asennus alkaa.

18. Näyttöön tuleeComplete -ikkuna, kun SQL Server -asennus on valmis.

7.3 Ohjelmiston asentaminen

1. Aseta Aliro-ohjelmiston sisältävä DVD-levy tietokoneeseen ja varmista, että
esivaatimusvaiheet on suoritettu. Näyttöön tulee Aliro-järjestelmä-asennusikkuna.

2. Lue ehdot napsauttamallaKäyttöoikeussopimus.

3. NapsautaKieli ja valitse sitten haluamasi kielivaihtoehto. Oletusarvonmukaan
käytetäänWindows-järjestelmän kieltä.

4. Valitsemalla Dokumentointi voit käyttää ja lukea Aliro-asiakirjoja.

5. Voit tarkastella käytettävää SQL Server -esiintymää ja valita sen napsauttamalla
Asetukset. Oletusvaihtoehtona on tietokantapalvelimen nimi. Valitse halutessasi
muu SQL Server -esiintymä luetteloruudusta. Järjestelmässä on oltava asennusta
varten yhteensä 1,6 Gt vapaata tilaa. Näyttöön tulee valitussa asennussijainnissa
käytettävissä oleva tila.

6. Valitse yksi tai molemmat oletusarvonmukaan valittuna olevistaOminaisuudet-
vaihtoehdoista. Molemmat ominaisuudet voidaan asentaa palvelintietokoneeseen.
Vaihtoehtoisesti toinen ominaisuus voidaan asentaa palvelintietokoneeseen ja
toinenmuuhun tietokoneeseen. Valitse tässä tapauksessa tietokoneeseen

31

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 2015-10-15

Product Line AccessControl



7   Aliro Ohjelmisto

asennettava ominaisuus ja jatka noudattamalla ohjeita. Voit asentaa toisen
ominaisuudenmuuhun tietokoneeseen asettamalla siihen ohjelmiston sisältävän
DVD-levyn ja noudattamalla ohjeita.

l Kulunvalvontapalvelin – asennetaan palvelinkomponentit ja tietokannat.
Valitse luettelosta haluamasi esiintymä paikallisessa tietokoneessa
käytettävissä olevien SQL Server -esiintymien joukosta.

l Web Server (IIS) – asennetaanWeb Server -komponentit. Jos tämä
vaihtoehto valitaan, tarvitaan kulunvalvontapalvelimen osoite.
Kulunvalvontapalvelimen nimi on tietokoneen nimi tai sen IP-osoite.

7. Jos Palomuuripoikkeus-vaihtoehto on asianmukainen, valitse Poikkeusten
lisääminen Windowsin palomuuriin -vaihtoehto.

8. Tallenna asetukset valitsemallaOK tai käytä oletusasetuksia valitsemalla
Peruuta.

9. ValitseAsenna. Näyttöön tulee Asennuksen yhteenveto -ikkuna. Jos asetuksia
tarvitseemuuttaa, valitseAsetukset ja tee tarvittavat muutokset.

10. Anna kenttään DVD-kotelon kanteenmerkitty Tuoteavain .

11. Lue käyttöoikeussopimus. Hyväksy sopimus valitsemallaHyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot -vaihtoehto.

12. Napsauta Jatka. Asennuksen aikana toimenpiteen edistyminen näkyy näytössä.

13. Käynnistä Aliro-järjestelmä valitsemalla Käynnistä. Web-selain käynnistyy ja
sovellus suoritetaan.

14. Anna tarvittavat tiedot Käyttäjä- ja Salasana-ruutuihin. Oletusarvonmukaan
molempien kenttien tunnus on "admin". Katso käytönaikaisesta ohjeesta tietoja
toimipaikkakohtaisen kulunvalvontajärjestelmän asentamisesta.

Ota huomioon, että, kun Aliro Service (Kulunvalvontapalvelin) asennetaan, se
suoritetaan käyttämällä Local System Account -tiliä. Tällä tilillä ei ehkä ole oikeutta
käyttäämääritettyjä verkkoasemia. Jos varmuuskopiointi määritetään tallentamaan
tiedosto verkkoasemaan, toimenpide voi epäonnistua käyttöoikeuksien puuttumisen
takia.

Tässä tapauksessa sisäänkirjautumistiliksi pitäämanuaalisesti vaihtaa tunnetun
toimialueen tili, jolla on oikeus käyttäämääritettyä verkkoasemaa:

1. ValitseKäynnistä > Ohjauspaneeli > Hallintatyökalut > Palvelut.

2. Valitse luettelostaKulunvalvontapalvelimen ominaisuudet ja avaa
Sisäänkirjautuminen-välilehti. Muokkaa tilin tiedoiksi tunnetun toimialueen tili,
jolla onmääritetyn verkkoaseman käyttöoikeudet.

.

7.4 Itse allekirjoitetut sertifikaatit
Aliro-kulunvalvontajärjestelmän tietoliikenteen suojaamiseksi mahdollisimman
tehokkaasti, jokaisessa asennuksessa luodaan satunnainen itse allekirjoitettu
sertifikaatti ja käytetään sitä. KoskaWeb-selain ei pysty varmentamaan tämän
sertifikaatin identiteettiä, se voi antaa varoituksen siirryttäessä Aliro-järjestelmään.
Tämä ei merkitse, että asennuksen tietoturva olisi vaarantunut. Jos Aliro-järjestelmän
hallinnassa kuitenkin käytetään useita asiakkaita, pitää asentaa itse allekirjoitettu
sertifikaatti.
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Ota huomioon, että turvallisuuden parantamiseksi on suositeltavaa käyttää virallista
sertifikaattia.

Itse allekirjoitetun sertifikaatin tuominen
Tuo itse allekirjoitettu sertifikaatti toimimalla seuraavasti:

1. Kirjaudu palvelintietokoneeseen, johonAliro-Web-palvelin (IIS) on asennettu.

2. NapsautaWindowsinKäynnistä-painiketta. Kirjoita "InetMgr.exe" ja painaEnter.
Näyttöön tulee IIS Manager -ikkuna. KaksoisnapsautaPalvelinvarmenteet-
kuvaketta.

3. EtsiMyönnetty-sarakkeesta itse allekirjoitettu sertifikaatti, jossa on
palvelintietokoneen nimi. Napsauta tätä sertifikaattia hiiren kakkospainikkeella.

4. Valitse pikavalikostaVie.

5. Selaa esiin sijainti, johon sertifikaattitiedosto tuodaan.

6. Estä tämän sertifikaatin valtuuttamaton asennus kirjoittamalla salasana.
ValitseOK.

7. Itse allekirjoitettu sertifikaatti on nyt käytettävissä vaiheessa 6määritetyssä
sijainnissa.

Itse allekirjoitetun sertifikaatin asentaminen Windows-käyttöjärjestelmää
käyttävään asiakastietokoneeseen.

Toimi seuraavasti:

1. Kopioi viety itse allekirjoitettu sertifikaatti Vie itse allekirjoitettu sertifikaatti -
kohdasta asiakastietokoneeseen.

2. Kaksoisnapsauta itse allekirjoitettua sertifikaattia asiakastietokoneessa.

3. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita.

4. Jos näyttöön tulee kehote valita sertifikaatin säilön sijainti(Nykyinen käyttäjä tai
Paikallinen tietokone), valitse kokoonpanoa parhaiten vastaava vaihtoehto.

5. Kun näyttöön tulee kehote antaa salasana, varmista, että annat oikean salasanan
ja että valittuna on vainSisällytä kaikki laajennetut ominaisuudet -vaihtoehto.
ValitseSeuraava.

6. Valitse sijainti, johon itse allekirjoitettu sertifikaatti tallennetaan.

7. ValitseSijoita kaikki sertifikaatit seuraavaan säilöön-vaihtoehto.

8. Napsauta selauspainiketta ja valitse Luotetut varmenteiden päämyöntäjät.

9. ValitseSeuraava ja valitse sittenValmis.

10. Näyttöön pitäisi tulla sanoma tuonnin onnistumisesta.

Nyt Aliro-järjestelmää voidaan käyttää paikallisesta tietokoneesta.

Luotetun myöntäjän myöntämän sertifikaatin asentaminen

Hanki kelvollinen sertifikaatti tunnetulta sertifikaatin myöntäjältä. Nykyisen itse
alekirjoitetun sertifikaatin poistaminen ja uuden sertifikaatin asentaminen:
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1. Kirjaudu palvelintietokoneeseen, johon Aliro-Web-palvelin (IIS) on asennettu.

2. NapsautaWindowsinKäynnistä-painiketta.

3. Kirjoita "InetMgr.exe" ja painaEnter.

4. Näyttöön tulee IIS Manager -ikkuna. PaikannaPalvelinsertifikaatit-kuvake ja
kaksoisnapsauta sitä.

5. EtsiMyönnetty-sarakkeesta itse allekirjoitettu sertifikaatti, jossa on
palvelintietokoneen nimi. Napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Poista.

6. Suorita asennus loppuun noudattamalla sertifikaatin myöntäjän toimittamia ohjeita.

Itse allekirjoitetun sertifikaatin asentaminen Mac OS -käyttöjärjestelmää
käyttävään asiakastietokoneeseen

Asenna itse allekirjoitettu sertifikaatti MAC OS -käyttöjärjestelmää käyttävään
tietokoneeseen noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kopioi viety sertifikaatti Vie itse allekirjoitettu sertifikaatti -kohdasta edellä
kuvatulla tavalla asiakastietokoneeseen.

2. Kaksoisnapsauta itse allekirjoitettua sertifikaattia asiakastietokoneessa.
Näyttöön tulee sertifikaatin lisäysapuohjelma i.

3. Valitse parhaiten kokoonpano vastaavaAvainnippu-vaihtoehto
(Sisäänkirjautuminen tai Järjestelmä).

4. Napsauta Lisää-painiketta. Näyttöön tulee Avainnipun käyttö -apuohjelma .

5. Avaa Avainnipun käyttö -apuohjelman lukitus antamalla salasana.

6. Anna varmenteen salasana. ValitseOK.

7. Napsauta Luota aina -painiketta.

8. Varmennustoimenpide voi toistua. Jatka antamalla Salasana.

9. Etsi Avainnipun käyttö -ikkunoista itse allekirjoitettu sertifikaatti, jonkaNimi-
sarakkeessa on asiakastietokoneen nimi.

10. Kaksoisnapsauta itse allekirjoitettua sertifikaattia .

11. Laajenna Luotetut-osa. Etsi Secure Sockets Layer (SSL) ja aseta luvaksi Luota
aina. Otamuutokset käyttöön.

12. Varmennustoimenpide voi toistua. Jatka antamalla Salasana.

13. Tuo sertifikaatti -toiminnon pitäisi nyt olla valmis. Nyt Aliro-järjestelmää voidaan
käyttää paikallisesta selaimesta.

7.5 Ohjelmiston päivittäminen

1. NapsautaPäivitä. Näyttöön tulee päivitysyhteenveto, jossa näkyy asennettu
versio sekä uusi versio.

2. Jos haluat käyttäämuuta tallennussijaintia kuin ohjelman asennuskansio, valitse
varmuuskopiointisijainti napsauttamallaSelaa.

3. Suorita päivitys napsauttamalla Jatka.
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7.6 Ohjelmiston asennuksen poistaminen
Aliro-järjestelmä-ohjelmiston asennuksen poistaminen:

1. Varmuuskopioi kaikki tiedot ennen järjestelmän asennuksen purkamista siltä
varalta, että tietoja tarvitaanmyöhemmin.

2. Avaa Käynnistä > Ohjauspaneeli > Ohjelmat ja toiminnot > Aliro.

3. ValitsePoista asennus. The AliroNäyttöön tulee Asennuksen poiston
yhteenveto -ikkuna.

4. Valitse Poista tietokantojen asennus. Tämä poistaa kaikki tiedot SQL Server -
palvelimesta.

5. Napsauta Jatka. Ohjelmiston asennuksen poistamisen aikana toimenpiteen
edistyminen näkyy näytössä.
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8 Käyttöliittymän käyttäminen
Aliro-kulunvalvontajärjestelmää käytetään palvelintietokoneesta, samassa verkossa
sijaitsevista tietokoneista tai mistä tahansa Internet-yhteydellä varustetusta
tietokoneesta:

1. Avaa Internet-selain.

2. Kirjoita osoiteruutuun Aliro-kulunvalvontajärjestelmän palvelinnimi.

3. Anna tarvittavat tiedot Käyttäjä- ja Salasana-ruutuihin. Molempien kenttien
oletusarvo on "admin".

4. NapsautaKirjaudu sisään.

Ota huomioon, että Aliro-Web-palvelimen pitää olla julkisesti käytettävissä
Internetissä, jotta käyttöliittymää voitaisiin käyttää ulkoisista verkoista.
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