
Aliro
Adgangskontroll

Enkel installasjon og administrasjon
Generisk maskinvare
Ethernet-, LAN- og/eller RS485-kommunikasjon
Omfattende brukergrensesnitt som støttes av hjelpefiler
Tilgjengelig på femten språk
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Systemoversikt

Funksjoner & fordeler
Aliro har en flat systemarkitektur som består av éndørs Access Points (AP). Det hele utgjør et
nettverksbasert adgangskontrollsystem som kan betjene opptil 512 dører.
Access Points (AP), med eller uten PSU-er, monteres separat i et sikret område og kan kobles
direkte til nettverket eller bruke eksisterende kabler.
Lesere monteres ved døren, og kobles sammen via RS485, Clock/Data eller Wiegand. Access Point
(AP-et) kan koble sammen fire lesere (RS485 Siemens-OSDP) som kan brukes til inngang eller
utgang. De kan plasseres i ulike høyder for å tilpasses rullestolbrukere eller garasjeporter osv.
Aliros Access Points (AP) kan kobles raskt og enkelt til et nettverk via en Ethernet-tilkobling. Med
automatisk enhetsregistrering aktiverer webgrensesnittet automatisk konfigurasjon av alle Access
Points (AP) via en sikker Internett-tilkobling (HTTPS), og behovet for IT-administrasjon blir dermed
minimalt.
Vår VR*/AR-serie med MIFARE®-smartkortlesere er designet for å fungere med Aliro. Serien bygger
på den nyeste DESfire®EV1-teknologien og gir enestående sikkerhet og beskyttelse.
Smartkortleserne er koblet sammen med en sikker RS485-protokoll. Ved hjelp av en
lysrammekontroll kan leseren bruke farger som kan tilpasses, og sekvensiering for forskjellige
typer hendelser.
Når en bruker er koblet til Aliro-systemet via webgrensesnittet eller mobilappen, kan
vedkommende se systemets instrumentbord og status i sanntid, og i tillegg ha tilgang til og
analysere alle tidligere systemhendelser.
Alle hendelser (innganger og utganger) logges i Access Point (AP) og på webserveren.
I tilfelle en nødssituasjon der en bygning må evakueres, kan systemets oppropsfunksjon brukes til
å formidle nøyaktig informasjon i form av en samlingsstedsrapport, som genererer en liste over
alt personale som med sikkerhet kan sies å befinne seg i en bestemt bygning eller i et bestemt
område.
Den personlige koden og/eller gruppekoden gir mulighet til å bruke en unik kode som kan gi
adgang til områder i bestemte tidsperioder, uten at det krever kontroll av adgangskortet.
Programmering kan utføres enkelt og sikkert via en hvilken som helst enhet som er koblet til
Internett.
Et Access Point (AP) kan konfigureres som et registreringsgrensesnitt (koblet til hvilken som helst
leser), noe som gir fleksibilitet ved kortprogrammering og gir mulighet til å kontrollere et
dørmiljø.

* Fremtidige seriermed lesere
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Tekniske data
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Systemkrav for
vertsdatamaskin

Minstekrav Anbefalt
for opptil
25 dører

Anbefalt for
opptil 100
dører

Anbefalt fra 100
dører og
oppover

Prosessor Intel®
Core™ i3
1,8 GHz
eller
tilsvarende

Intel®
Core™ i5
2,6 GHz
eller
tilsvarende

Intel® Core™
i7 2,6 GHz
med 4 kjerner
eller
tilsvarende

Intel® Core™ i7
3,4 GHz med 6
kjerner, Intel®
Xenon® eller
tilsvarende

Minne 4 GB 8 GB* 8 GB* 16GB*

*Obs! 4 GB brukes for 32-biters operativsystemer.

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

Krav til vertsdatamaskin Microsoft .NET Framework, nyeste versjon
Microsoft Silverlight, nyeste versjon
Microsoft SQL Server (2008/2012)

Aliro søker og installerer automatisk, etter behov.
Obs! For adgangskontrollsystemer som støtter mer enn 100 AP-er,
eller systemer der det totale minnet overskrider 10 GB, anbefales
serveroperativsystemet. Det anbefales å installere en SQL-server som
kan lagre mer data enn SQL Express-serveren.

Operativsystemer på
vertsdatamaskin

Windows 7 SP1, 32-biters, støtter minne på maks 4 GB
Windows 7 SP1 64-bit
Windows 8.1, 32-biters, støtter minne på maks 4 GB
Windows 8.1, 64-biters
Windows Server 2008 SP2 (eller senere)
Windows Server 2008 R2 SP1 (eller senere)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Systemkrav for
klientdatamaskin

1,4 GHz prosessor
2 GB RAM
Minste støttede skjermoppløsning: 1366 x 768

Nettlesertilgang med Windows
(med Silverlight-støtte)

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

Vær oppmerksom på at nettleserstøtte for Windows 8 bare gjelder
for skrivebordsmodus.

Mobilapper Android
Versjon 4.1.0 eller nyere

iPhone
iOS, versjon 7 eller nyere
iPhone 5 eller nyere

Access Points (AP) 512

Kortlesere per Access Point (AP) 4

Brukere 10 000

Kort 100 000
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Dører 1–512

Adgangsplaner 1000

Sikkerhetsunntak 100 per dør

Adgangsgrupper per bruker 10

Gruppekoder og/eller
personlige koder

Ja, 4-8 sifre

Områder Ingen grense

Hendelseslogg Ja, med oppdatering i sanntid

Hendelsesbuffer Hendelsesbuffer 80 000 for hvert AP

Natt- og daglås Ja

Standardspråk Tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, gresk,
italiensk, norsk, polsk, portugisisk, spansk, russisk, spansk og svensk

Import av kortinnehavers data Ja

Eksport av hendelser Ja

Brukerkonfigurerbare inn- og
utganger

Ja

Lesergrensesnitt som støttes RS485, Clock-Data og Wiegand
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Bestillingsinformasjon

For nærmere bestillingsinformasjon, ta kontakt med din lokale Vanderbilt-representant eller les mer
på www.vanderbiltindustries.com.
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