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1   Informacje o tym dokumencie

1 Informacje o tym dokumencie
W tym dokumencie opisano sposób przygotowania i montażu Aliro systemu kontroli
dostępu oraz przedstawiono informacje o zasilaniu, przewodach i możliwościach
systemu. Opisano w nim również procedurę przygotowania środowiska
programowego, instalacji Alirooprogramowania i uruchomienia systemu. Dalsze
ustawienia można zmienić później z interfejsu użytkownika, z któregomożna także
uzyskać pomoc online dotyczącą każdej funkcji.

1.1 Dokumenty powiązane
System kontroli dostępu Aliro składa się z punktów dostępowych (AP), czytników kart
i oprogramowania. Dokumenty związane z systemem kontroli dostępu Aliro to:

Składnik Dokument Zakres tematyczny

AP AP01P AP01PAliro
Punkt dostępu, 1 drzwi

Instrukcjamontażu opisująca sposób
instalacji sterownika punktu dostępu
jednostka sprzętowa

AP AP01P Karta danych punktu
dostępu

Dane techniczne dotyczące punktu
dostępu

Czytnik kart
VRxxS-MF

Czytnik
Ilustrowana instrukcja
obsługi

Ilustrowana instrukcjamontażu czytnika
kart

Czytnik kart
VRxxS-MF

Czytnik
Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji dotyczącamontażu i
podłączania czytnika kart, w tym
podłączenia go do systemu

Czytnik kart
VRxxS-MF Karta danych czytnika Dane techniczne czytnika kart

Aliro Pomoconline iPDF

Wszystkie informacje na temat
oprogramowania,
takie jak uprawnienia użytkowników,
karty, harmonogramydostępu i
dzienniki zdarzeń. Przedstawiono w niej
także sposób edycji elementów systemu
Aliro z interfejsu użytkownika. PlikPDF
to przygotowana do wydruku
wersja oparta na pomocyonline.

Aliro Karta danych Dane techniczne: Aliro
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2   Przegląd systemu

2 Przegląd systemu
System kontroli dostępu Aliro składa się z urządzeń i oprogramowania. Urządzenia—
takie jak czytniki i punkty dostępu— są łączone z oprogramowaniem przez sieć.
Serwer aplikacji jest dostępny przez Internet, a interfejs użytkownika pozwala na
zmianę większości parametrów. Różne elementy oprogramowania Aliro są
instalowane jednocześnie. Instalacja obejmuje serwerWWW, serwer SQL i serwer
aplikacji. Rolę serwera pełni komputer z zainstalowaną aplikacją. Dostęp do systemu
jest możliwy z dowolnego komputera z dostępem do Internetu bądź ze smartfona z
zainstalowaną odpowiednią aplikacją. Aplikacja jest chroniona nazwą użytkownika i
hasłem. Punkty dostępu są połączone przez sieć LAN lub kabel sieciowy, np. RS485.
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2   Przegląd systemu

2.1 Rozpoczynanie pracy
System kontroli dostępu Aliro składa się z wielu komponentów:

Czytniki: Pozwalają na interakcję z systemem kontroli
dostępu; podłączone do punktów dostępu.

Punkty dostępu: Komunikują się z oprogramowaniem
Aliro przez Ethernet, LAN lub RS485. Jeden punkt

dostępu steruje maks. czteroma czytnikami.

Smartfon: Oferujemy aplikację Aliro w
sklepach App Store i Android.

Ustawienia sieci:System Aliro komunikuje się z
punktami dostępu przez Ethernet. Domyślnie włączony
jest protokół DHCP. Można to jednak zmienić, jeśli

potrzebne są inne parametry. Punkty dostępu
zarządzają także interfejsem RS485. Wówczas jeden
punkt dostępu działa jako główny punkt podłączony z

pozostałymi, podrzędnymi punktami dostępu.
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2   Przegląd systemu

Zasilanie: System kontroli dostępumoże być zasilany
zarówno z centralnego, jak i lokalnego źródła.

Instalacja oprogramowania: Po konfiguracji i
podłączeniu wszystkich komponentów, możliwe jest
uruchomienie systemu i dopasowanie go do własnych
preferencji. Edycja większości elementów jest możliwa

z poziomu
oprogramowania.

Oprogramowanie aplikacji jest instalowane na
serwerze. Interfejs użytkownika jest dostępny przez

Internet — z serwera lub z dowolnego innego komputera
z dostępem do Internetu oraz z aplikacji Aliro na

smartfony.
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2   Przegląd systemu

2.2 Wymagania systemu
Wymagania systemu kontroli dostępu Aliro są następujące:

Wymagania systemu
Wymagania
systemowe
komputera-hosta

Procesor

Pamięć

Wymagania
minimalne

Zalecane dla
maks. 25 drzwi

Zalecane dla
maks. 100 drzwi

Zalecanydla
ponad 100 drzwi

Intel® Core™ i3
1,8 GHz lub
podobny

Intel® Core™ i5
2,6 GHz lub
podobny

Intel® Core™ i7
2,6 GHzz4
rdzeniami lub
podobny

Intel® Core™ i7
3,4 GHzz6
rdzeniami, Intel®
Xenon® lub
podobny

4GB 8GB* 8GB* 16GB*

*Uwaga: W32 bitowych systemach operacyjnych zostanie wykorzystane
jedynie 4 GBpamięci.

Wymagania
systemowe
komputera-hosta

Microsoft .NET Framework, najnowsza wersja
Microsoft Silverlight, najnowsza wersja
Microsoft SQL Server (2008/2012) .
SystemAliro automatycznie wykryje potrzebne elementy i zainstaluje je.

Uwaga: W systemach kontroli dostępu obsługujących ponad 100 punktów
dostępu lub w których łączna ilośćpamięci przekracza 10GB zalecamy
instalację serwerowego systemu operacyjnego. Zalecamy także instalację
pełnego programu SQLServer, który pozwala na obsługę większej ilości
danych niżSQL Express.

Wymagania
systemowe
komputera
klienckiego

Procesor 1,4 GHz
2GBRAM
Minimalna obsługiwana rozdzielczośćekranu: 1366x768
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2   Przegląd systemu

2.3 Funkcje systemu
System kontroli dostępu Aliro działa w następujących środowiskach:

Funkcje systemu
System operacyjny Windows7 SP1 32-bit z obsługąmaks. 4 GBpamięci

Windows7 SP1 64-bit
Windows8.1 32-bit z obsługąmaks. 4 GBpamięci
Windows8.1 64-bit
WindowsServer 2008 SP2 (lub nowszy)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (lub nowszy)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Przeglądarka WWW
Windows

Internet Explorer, Minimalna wersja 10 (lub nowszy)
Mozilla Firefox, Minimalna wersja 1.15 (lub nowszy)
Uwaga: w systemieWindows8 przeglądarka jest obsługiwana tylko w
trybie pulpitu.

Punkty dostępu Ethernet (IPv4) orazRS485

Czytniki kart
na punkt dostępu

4

Użytkownicy 10 000

Karty 100 000

Drzwi 512

Harmonogramy dostępu 1000

Wyjątki bezpieczeństwa 100

Grupy dostępu na
użytkownika

10

Obszary Bezograniczeń

Dziennik zdarzeń 80 000 zdarzeń przechowywanych offline w punkcie dostępu
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3   Komponenty systemu Aliro

3 Komponenty systemu Aliro

3.1 Czytniki
VRxxS-MF to seria czytników kart polecanych do instalacji w systemie kontroli
dostępu Aliro. Czytniki serii VRxxS-MF realizują także protokół OSDP. System
kontroli dostępu Aliro obsługuje również czytelników z technologiąWiegand i Zegar-
data.

Z jednostki Do jednostki Typ przewodu Maksymalna długość (m)

Punkt
dostępu

Czytnik
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Ekranowana skrętka
(2 pary+ ekran), na przykład Belden
9502.

100m, o ile przekrój kablama
powierzchnię przynajmniej
0,25mm2

Czytnik
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Zalecanyprzewód:
Ekranowana skrętka
(3 pary+ ekran), na przykład Belden
9503; także do podłączenia dwóch
diod LED.

30m

Czytnik
(Zegar-data)

Zegar-data (C,D,-,+)
Zalecanyprzewód:
Ekranowana skrętka
(3 pary+ ekran), na przykład Belden
9503; także do podłączenia dwóch
diod LED.

30m

3.1.1 Podłączanie czytników OSDP do punktu dostępu
W czytniku OSDP, takim jak VRxxS-MF, sterowanie diodą LED i brzęczykiem jest
realizowane za pomocą protokołu; nie są potrzebne dodatkowe sygnały
komunikacyjne.

Poniższa ilustracja przedstawia sposób podłączenia dwóch portów czytnika.
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3   Komponenty systemu Aliro

3.1.2 Podłączanie czytników Zegar-data serii 500 do punktu dostępu
Podłączanie czytników Zegar-data serii 500 do punktu dostępu wymaga przeważnie
tego, aby wyjścia punktu dostępu pozwalały na kontrolowanie diod LED. Czytniki te
występują w dwóch wariantach, ale nie zmienia to sposobu ich podłączania.

l Technologia czytnika kart Cotag

l Technologia czytnikaEM 4102 (niedostępna dla czytników HF500)

Sygnały komunikacyjne Zegar i Data należy podłączyć do złączy A i B interfejsu
czytników w punkcie dostępu. (A doD0 oraz B doD1.)

Należy także pamiętać o wyłączeniu zworek EOL interfejsu czytnika.

Zworki 1 i 2 zasilania czytnikaw punkcie dostępu są domyślnie ustawione naVin.
To prawidłowa wartość, jeśli napięcie prądu wejściowego punktów wynosi 12–24 V.

Dwa czytniki

Na tej ilustracji pokazano sposób podłączenia dwóch czytników Zegar-data do punktu
dostępu. Jeśli używany jest jeden czytnik, podłączenie wygląda tak samo
(oczywiście bez drugiego czytnika).

Czerwone i zielone diody LED są sterowane wyjściami OUT1–OUT2w punkcie
dostępu. Należy wprowadzić odpowiednie odwzorowanie sprzętowe w
oprogramowaniu Aliro. Bieżące nazwy: „Wiegand - dioda czerwona” oraz „Wiegand
- dioda zielona”.

Wyjścia OUT3 i OUT4można opcjonalnie podłączyć do brzęczyka lub dowolnych
innych diod LED.
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3   Komponenty systemu Aliro

3.1.3 Podłączanie czytników Zegar-data do punktu dostępu
Podłączenie czytników Zegar-data do punktu dostępu wymaga przeważnie tego, aby
wyjścia punktu dostępu pozwalały na kontrolowanie diod LED.

Sygnały komunikacyjne Zegar i Data należy podłączyć do złączy A i B interfejsu
czytników w punkcie dostępu. (Zegar do złączaA, aData do złączaB)

Zworki EOL interfejsu czytnikamuszą być ustawione w pozycji wyłączonej.
Dodatkowo zworki 1 i 2 zasilania czytnikamuszą zostać prawidłowo ustawione.
Sprawdź w danych technicznych czytnika dozwolony zakres napięcia i ustaw zworkę
w pozycji Vin (domyślnej) lub 12V.

Dwa czytniki

Na tej ilustracji pokazano sposób podłączenia dwóch czytników Zegar-data do punktu
dostępu. Jeśli używany jest jeden czytnik, podłączenie wygląda tak samo
(oczywiście bez drugiego czytnika).

Czerwone i zielone diody LED są sterowane wyjściami OUT1–OUT2w punkcie
dostępu. Należy wprowadzić odpowiednie odwzorowanie sprzętowe w
oprogramowaniu Aliro. Bieżące nazwy: „Wiegand - dioda czerwona” oraz „Wiegand
- dioda zielona”.

Wyjścia OUT3 i OUT4można opcjonalnie podłączyć do brzęczyka lub dowolnych
innych diod LED.
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3   Komponenty systemu Aliro

3.1.4 Podłączanie czytnikówWiegand do punktu dostępu
Podłączenie czytników Wiegand do punktu dostępu wymaga przeważnie tego, aby
wyjścia punktu dostępu pozwalały na kontrolowanie diod LED.

Sygnały komunikacyjne D0 i D1 należy podłączyć do złączy A i B interfejsu
czytników w punkcie dostępu. (D0 do złączaA, aD1 do złączaB) Jeśli czytnik nie
będzie pracował, spróbuj odwrócić sygnały D0 i D1. W niektórych czytnikachmoże
zachodzić odwrotne połączenie.

Zworki EOL interfejsu czytnikamuszą być ustawione w pozycji wyłączonej.
Dodatkowo zworki 1 i 2 zasilania czytnikamuszą zostać prawidłowo ustawione.
Sprawdź w danych technicznych czytnika dozwolony zakres napięcia i ustaw zworkę
w pozycji Vin (domyślnej) lub 12V.

Dwa czytniki

Na tej ilustracji pokazano sposób podłączenia dwóch czytników Wiegand do punktu
dostępu. Jeśli używany jest jeden czytnik, podłączenie wygląda tak samo
(oczywiście bez drugiego czytnika).

Czerwone i zielone diody LED są sterowane wyjściami OUT1–OUT2w punkcie
dostępu. Należy wprowadzić odpowiednie odwzorowanie sprzętowe w
oprogramowaniu Aliro. Bieżące nazwy: „Wiegand - dioda czerwona” oraz „Wiegand
- dioda zielona”.

Wyjścia OUT3 i OUT4można opcjonalnie podłączyć do brzęczyka lub dowolnych
innych diod LED.
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3   Komponenty systemu Aliro

3.2 Sterownik punktu dostępu
Punkt dostępu służy do sterowania jednymi drzwiami w ramach systemu kontroli
dostępu Aliro. Można go skonfigurować z interfejsu użytkownika Aliro przez sieć
Ethernet lub połączenia Ethernet i RS485 lub przez wbudowany serwerWWW za
pomocą portu USB. Punkt dostępu umożliwia także przesyłanie zdarzeń na serwer.

Za pomocą punktu dostępumożna sterować czytnikiem oraz funkcjami
wejścia/wyjścia.

3.2.1 Montaż punktu dostępu
Przy montażu punktu dostępu należy zwrócić uwagę na następujące elementy.

Obszar chroniony

Punkt dostępu nie jest przenośny i musi zostać zamontowany wewnątrz obszaru
chronionego.

Obudowa

Konstrukcja mechaniczna obudowy pozwala na solidny montaż. Przygotowane
zostały cztery otwory pozwalające namontaż obudowy na ścianie. Pamiętaj, aby
pozostawić dostatecznie dużomiejsca na ewentualny demontaż pokrywy.

Mocowanie przewodów

Aby urządzenie było odporne na uderzenia i wstrząsy, należy zamontować kable w
odpowiedni sposób. W obudowie znajduje się kilka elementów, na któremożna
założyć opaski przewodów. Patrz poz. 1 na powyższej ilustracji.
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3   Komponenty systemu Aliro

3.3 Konfiguracja punktu dostępu
Konstrukcja punktu dostępu została zaprojektowana tak, aby uławiać konfigurację i
obsługę. Podstawowe ustawienia można wprowadzić na dwa sposoby.

1. W tej samej sieci lokalnej

Jeśli punkt dostępu zostanie zainstalowany w tej samej sieci lokalnej, do której jest
podłączony komputer, oprogramowanie Aliro prześle do niego komunikat autodetekcji.
Znajdą się w nim wszystkie niezbędne ustawienia punktu dostępu, które są potrzebne
do nawiązania połączenia z komputerem, z którego będzie można następnie
wprowadzić ustawienia.

2. Poza siecią lokalną

W punkcie dostępumuszą zostać skonfigurowane lokalnie parametry komunikacji z
komputerem z systemem Aliro. Procedura wygląda następująco:

1. Włącz punkt dostępu.

2. Podłącz kabel USB do komputera i do złącza USB-B.

3. Zainstaluj sterownik USB dostępny na dysku DVD z oprogramowaniem lub przez
Windows Update. Pozwoli to utworzyć połączenie Ethernet over USB. Jeśli
używasz systemuWindows Update, pamiętaj o pozwoleniu na aktualizację
sterownika.

4. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i wpisz adres IP
192.168.250.1.

5. W interfejsie internetowym punktu dostępu, w poluUser name (Nazwa
użytkownika)wpisz admin, a w poluPassword (Hasło)—spirit.

6. Pojawi się okno z ustawieniami punktu dostępu. Zwróć uwagę, że wymienione
zostaną wszystkie punkty dostępu podłączone do sieci LAN; należy wybrać
jeden z nich.

7. Skonfiguruj ustawienia IP i adres hostaAliro serwera. Nie używaj adresu
192.168.250.0/24. Jest on zarezerwowany do wewnętrznej komunikacji USB.

8. Punkt dostępu powinien nawiązać połączenie z oprogramowaniem Aliro.

Ogólne ustawienia systemumożna wprowadzić z oprogramowania Aliro na
komputerze. Więcej informacji znajduje się w instrukcji instalacji punktu dostępu. Po
podłączeniu czytnika do punktu dostępu i skonfigurowaniu ustawień systemowych
można je sprawdzić za pomocą karty lub znacznika.
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3   Komponenty systemu Aliro

3.3.1 Resetowanie punktu dostępu do ustawień fabrycznych
Punkt dostępuma przycisk resetowania. Jego naciśnięcie pozwala na zresetowanie
punktu, gdy jest to konieczne. Można to zrobić bez wyłączania punktu dostępu.

Procedura wygląda następująco:

1. Zdejmij pokrywę punktu dostępu. Jeśli to robisz przy włączonym zasilaniu,
zachowaj szczególną ostrożność.

2. Znajdź na obudowie naklejkę Factory Settings (Ustawienia fabryczne).

3. Za pomocą cienkiego niemetalowego przedmiotu naciśnij ten przycisk i
przytrzymaj go przez pięć sekund.

4. Długi sygnał dźwiękowy trwający ok. 5 sekund wskazuje, ze punkt dostępu
rozpoczął procedurę przywracania ustawień fabrycznych. Jeśli przed długim
brzęczykiem i po nim przycisk resetowania zostanie puszczony, przywracanie
ustawień fabrycznych zostanie przerwane. Aby wykonać przywrócenie ustawień
fabrycznych, przytrzymaj przycisk domomentu wyciszenia brzęczyka.

5. Zatrzymanie brzęczyka potrwa ok. 5 sekund, a wyłączenie diod LED —ok. 8 s. W
punkcie dostępu zostały przywrócone ustawienia fabryczne.

Jeśli punkt dostępu nie uruchomi się, nie wyłączy to brzęczyka ani nie zgasi diod
LED. Uwaga: Oznacza to utratę połączenia między punktem dostępu i hostem.
Skonfiguruj punkt dostępu zgodnie z poprzednim opisem."Konfiguracja punktu
dostępu" on the previous page.

Należy pamiętać, że po zdjęciu pokrywy przełącznik antysabotażowy zadziała
zgodnie z ustawieniami. Może to spowodować włączenie brzęczyka.
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3.4 Ustawienia komunikacji punktu dostępu
Jeśli punkt dostępu niemoże zostać wykryty przez oprogramowanie Aliro, instalator
musi skonfigurować parametry IP bezpośrednio przez interfejs USB. Więcej
informacji o sposobach transmisji przez USB/Ethernet znajduje się w sekcji
"Konfiguracja punktu dostępu" on page 15. Gdy punkt dostępu nawiąże komunikację z
oprogramowaniem Aliro, pojawi się w nim lista urządzeń ze wszystkimi jednostkami
znalezionymi w sieci LAN.

Należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

Karta General (Informacje ogólne)

Parametr (tylko przykładowe) Komentarz

Device Info (Informacje o urządzeniu)

Hardware version
(Wersja sprzętu) 1.1 Niemożna edytować

Software version
(Wersja
oprogramowania)

1.0.0.866 Niemożna edytować

Serial number
(Numer seryjny) 9000129 Niemożna edytować

Device settings (Ustawienia urządzenia)

Device name
(Nazwa urządzenia) MójPunktDostępu Można edytować

Discoverable
(Wykrywalne) Yes/No (Tak/nie)

Włączenie/wyłączenie opcji Po
włączeniu tej opcji punkt dostępu
będzie wykrywalny zoprogramowania
Aliro. Dotyczy to także przypadku, gdy
kilka systemów Aliro używa tej samej
sieci.

Karta Network (Sieć)

Parametr (tylko przykładowe) Komentarz

IP settings (Ustawienia IP)

DHCP Yes/No (Tak/nie) Włączenie/wyłączenie opcji

IP 10.1.11.128 Można edytować, jeśli nie wybrano
DHCP

Netmask (Maska
sieci) 255.255.248.0 Można edytować, jeśli nie wybrano

DHCP

Gateway (Brama) 10.1.11.249 Można edytować, jeśli nie wybrano
DHCP

DNS 1 10.1.11.201 Można edytować, jeśli nie wybrano
DHCP

DNS 2 Można edytować, jeśli nie wybrano
DHCP
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Parametr (tylko przykładowe) Komentarz

IP settings (Ustawienia IP)

Apply (Zastosuj) Zastosujw wybranym urządzeniu Przycisk

Apply to all devices
(Zastosuj we
wszystkich
urządzeniach)

Apply to all listed devices (Zastosuj
we wszystkich wymienionych
urządzeniach)

Przycisk (jeśli wybrano DHCP)
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Karta Proxy

Parametr (tylko przykładowe) Komentarz

Proxy settings (Ustawienia proxy)

Use Network Proxy
(Użyj proxy
sieciowego)

Yes/No (Tak/nie) Włączenie/wyłączenie opcji

Proxy server
(Serwer proxy)

Adres IP lub
nazwa komputera Można edytować (jeśli wybrano proxy)

Proxy port (Port
proxy) 0 Można edytować (jeśli wybrano proxy)

Proxy Username
(Nazwa
użytkownika proxy)

MojaNazwaUżytkownika Można edytować (jeśli wybrano proxy)

Proxy Password
(Hasło proxy) MojeHasło Można edytować (jeśli wybrano proxy)

Apply (Zastosuj) Zastosujw wybranym urządzeniu Przycisk

Apply to all devices
(Zastosuj we
wszystkich
urządzeniach)

Apply to all listed devices (Zastosuj
we wszystkich wymienionych
urządzeniach)

Przycisk

Karta Comms (Komunikacja)

Ustawienia hosta
komunikacji Parametr (tylko przykładowe) Komentarz

Adres hosta Yes/No (Tak/nie) Można edytować

End Point (Punkt
końcowy) /access Można edytować

Apply (Zastosuj) Apply to all devices (Zastosujwe
wszystkich urządzeniach) Przycisk

Apply to all devices
(Zastosuj we
wszystkich
urządzeniach)

Apply to all listed devices (Zastosuj
we wszystkich wymienionych
urządzeniach)

Przycisk
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3.5 Ustawienia aplikacji punktu dostępu
Po przywróceniu fabrycznych ustawień punktu dostępu wprowadzane są do niego
parametry domyślne odpowiednie do większości systemów kontroli drzwi. Oznacza
to, że przygotowanie systemu do kontroli blokady oraz przycisku wyjścia i
uruchomienie go jest bardzo proste. Zawsze jednak można zmienić ustawienia w
interfejsie użytkownika i pobrać je do punktu dostępu.

Połączenia sprzętowe

Punkt dostępuma blok zacisków z wejściami i wyjściami dla urządzeń zewnętrznych.
Ich układ opisano w dołączonej instrukcji instalacji punktu dostępu, natomiast należy
zwrócić uwagę na sposób ich używania oraz podłączania. Punkt dostępu został
wyposażony w dwawyjścia przekaźnikowe, cztery wyjścia typu otwarty kolektor i
cztery wejścia.

Definiowane przez oprogramowanie z domyślnymi ustawieniami funkcji

Interfejs użytkownika Aliro pozwala na zmianę funkcjonalności oraz wejść i wyjść.
Zresetowanie punktu dostępu pozwoli na przywrócenie domyślnych ustawień
fabrycznych.

Ustawienia funkcji opcjonalnych

W instrukcji obsługi Aliro i/lub pomocy online znajduje się wyjaśnienie opcji
dostępnych dla poszczególnych wejść i wyjść.

Na przykład w domyślnych ustawieniach punktu dostępu ostrzegania i alarmowania
używane są dwa z wyjść typu otwarty kolektor. W przypadku czytnikaWiegand
wymagającego zdefiniowania czterech wyjść typu otwarty kolektora (Wiegand -
brzęczyk, Wiegand - dioda zielona, Wiegand - dioda czerwona i Wiegand - dioda żółta)
można to łatwo zrealizować w oprogramowaniu.

3.5.1 Wejścia
Dostępne są następujące złącza wejściowe:

Złącze Funkcja
Wejście ogólne
1 Funkcja domyślna: przycisk wyjścia

Wejście ogólne
2 <brak wstępnej konfiguracji>

Wejście ogólne
3 Funkcja domyślna: Stycznik drzwi

Wejście ogólne
4 <brak wstępnej konfiguracji>
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3.5.2 Wyjścia
Dostępne są dwa typy złączy wyjściowych: przekaźnikowe i typu otwarty kolektor.

3.5.2.1 Wyjścia przekaźnikowe
Dwawyjścia przekaźnikowemają domyślnie następujące funkcje:

Złącze Funkcja
Wyjście
przekaźnikowe 1 Potencjalnie wolne NC-COM-NO. Funkcja bistabilna.

Wyjście
przekaźnikowe 2

Potencjalnie wolne NC-COM-NO. Funkcja monostabilna.
Funkcja domyślna: Blokada.

3.5.2.2 Wyjścia typu otwarty kolektor
Dostępne są cztery wyjścia o następujących funkcjach domyślnych:

Złącze Funkcja
Wyjście typu otwarty
kolektor 1 Funkcja domyślna: Ostrzeżenie: drzwi przytrzymane.

Wyjście typu otwarty
kolektor 2 <brak wstępnej konfiguracji>

Wyjście typu otwarty
kolektor 3

Funkcja domyślna: Ostrzeżenie: drzwi przytrzymane zbyt
długo.

Wyjście typu otwarty
kolektor 4 <brak wstępnej konfiguracji>

Podłączanie przewodów przy
zasilaniu z punktu dostępu

RL = Obciążenia opornościowe,
takie jak przekaźniki i brzęczyki.

Podłączanie przewodów przy
zasilaniu zewnętrznym

RL = Obciążenia opornościowe,
takie jak przekaźniki i brzęczyki.
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4 Zasilanie
Zasilanie jest istotną częścią systemu kontroli dostępu. Można je doprowadzić na
wiele sposobów zależnie od środowiska. Obsługiwane są napięcia zarówno 12 V, jak i
24 V. Przy planowaniu zasilania należy zwrócić uwagę na następujące elementy.

l Należy uwzględnić zarówno odległości przewodów i powierzchnie, jak i pobór
prądu przez urządzenia.

l Zasilacze powinny być tego samego typu.

Awaria zasilania

Uwaga: punkt dostępu jest wyposażony w akumulator litowy. Oznacza to, że w
przypadku zaniku zasilania nie dojdzie do utraty danych. System kontroli dostępu
Aliro obsługuje awarię zasilania. W typowej sytuacji zasilacz z baterią zapasową
może przesłać sygnał do punktu dostępu z określonym wejściem awarii zasilania.

Zasilanie czytników

Przy podłączaniu czytników do punktów dostępu należy zwrócić uwagę na
następujące elementy: Łączne natężenie wyjściowe niemoże przekraczać 500mA
przy 24 V lub 200mA przy 12 V. Gdy natężenie prądu przesyłanego do obu interfejsów
czytnika przekroczy 700mA, elektroniczny bezpiecznik zostanie wyłączony.

Choć oprogramowanie umożliwia zarządzaniemaks. czterema czytnikami przy
każdym punkcie dostępu, to należy zadbać o dostateczne zasilanie. Jeśli używane są
więcej niż dwa czytniki, należy wybrać napięcie 24 V.

Należy także zwrócić uwagę, iż w środowisku 24 V zworka domyślnego wyjścia
zasilaniaVinw punkcie dostępu powinna być ustawiona na 12 V tylko wtedy, gdy jest
to konieczne. W środowisku 12 V również konieczne jest ustawienie zworki w pozycji
Vin.

Zasilanie awaryjne

Sprawdź, czy zasilanie jest stabilne i w zakresie napięcia znamionowego urządzenia.
Użycie zasilacza awaryjnego pozwala na podtrzymanie działania urządzenia w
przypadku przerw w zasilaniu sieciowym.
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4.1 Centralne zasilacze prądu przemiennego
Do zasilenia systemu kontroli dostępu często używane są zasilacze centralne.
Korzyści z ich używania tom.in.:

l Zasilanie awaryjne przy spadku głównego napięcia.

l Mniejsza liczba urządzeń do instalacji.

l Łatwiejsza rozbudowa systemu (przy zapewnieniu odpowiedniej nadwyżki na
początku).

Zasilacz centralny z głównym punktem dostępu podłączonym do interfejsu
Ethernet

Ilustracja przedstawia przykład zasilania centralnego, gdy główny punkt dostępu jest
podłączony do sieci Ethernet:

Zasada jest następująca:

l Punkt dostępu podłączony do sieci Ethernet jest punktem głównym; pozostałe
punkty dostępu są podrzędne.

l Punkty dostępu komunikują się przez interfejs RS485. Wszystkie kable dodatnie
(+) są połączone.

l Wszystkie kable ujemne (-) są połączone.

Złącza— tu pokazane w przybliżeniu względem ilustracji powyżej — przedstawiają
kablowanie zrealizowane w następujący sposób:

l Złącze 1A w głównym punkcie dostępu jest podłączone do złącza 2A w
podrzędnym punkcie dostępu.

l Złącze 1B w głównym punkcie dostępu jest podłączone do złącza 2B w
podrzędnym punkcie dostępu.

l Złącze ekranu (S) w głównym punkcie dostępu jest podłączone do złącza ekranu
(S) w dodatkowym punkcie dostępu.

l Przewody są ekranowane.
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Centralne zasilanie z punktami dostępu podłączonymi via router z siecią
Ethernet.

Punkty dostępumogą być także zasilane centralnie i być połączone z siecią Ethernet
via router.

Na poniższej ilustracji:

l Wszystkie kable dodatnie (+) są połączone.

l Wszystkie kable ujemne (-) są połączone.

l Wszystkie kable ekranu (S) są połączone.
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4.2 Lokalne zasilanie prądem przemiennym
Do zasilania systemu kontroli dostępu służą często zasilacze lokalne. Należy
sprawdzić, czy:

l zasilacz ma stabilne napięcie wyjściowe, Elementy systemu Aliro mogą być
odporne na zmiany napięcia, ale zamki —mniej.

l Pamiętaj, aby kable zasilania miały dostatecznie duży przekrój —w
szczególności przy podłączaniu przewodów nawiększe odległości.

Lokalne zasilanie punktu dostępu

Na tej ilustracji przedstawiono jeden główny punkt podłączony do sieci Ethernet.
Podrzędne punkty dostępu komunikują się przez interfejs RS485. Wszystkie punkty
są podłączone do lokalnego zasilacza, a kable ujemne (-) zostały połączone.

Złącza— tu pokazane w przybliżeniu względem ilustracji powyżej — przedstawiają
kablowanie zrealizowane w następujący sposób:

l Złącze 1A w głównym punkcie dostępu jest podłączone do złącza 2A w
podrzędnym punkcie dostępu.

l Złącze 1B w głównym punkcie dostępu jest podłączone do złącza 2B w
podrzędnym punkcie dostępu.

l Złącze ekranu (S) w głównym punkcie dostępu jest podłączone do złącza ekranu
(S) w dodatkowym punkcie dostępu.

l Przewody są ekranowane.
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5 Przewody
W systemie Aliro występuje kilka poziomów komunikacji wymagających
zainstalowania przewodów.

l Z komputera i serwera do punktów dostępu

l Między punktami dostępu

l Między punktami dostępu do czytników

l Między USB w komputerze i punkcie dostępu

Poniższa tabela wskazuje zalecane rodzaje i długości przewodów.

Z jednostki Do
jednostki Typ przewodu Maksymalna długość (m)

Komputer/serwer Punkt
dostępu

Sieć
KabelCat-5, 10/100
Mbit.
W razie wątpliwości
skontaktuj się z
pracownikiem działu IT.

Zależyod struktury
sieci; standardowo
100m do
routera/przełącznika/koncentratora.

Punkt dostępu Punkt
dostępu

RS485:
Obwód globalnymiędzy
punktami dostępu.
Przewód: ekranowana
skrętka (1 para + ekran),
na przykład Belden 9502.
LUB
Kombi 2-hf100 albo
2010-2-hf100
(Niestandardowykabel
obsługujący komunikację
i zasilania na jednym
przewodzie).

1200m

Punkt dostępu

Czytnik
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Ekranowana skrętka
(2 pary+ ekran), na
przykład Belden 9502.

100m, o ile przekrój kablama
powierzchnię przynajmniej 0,25mm2

Czytnik
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Zalecanyprzewód:
Ekranowana skrętka
(2 pary+ ekran), na
przykład Belden 9502.

30m

Czytnik
(Zegar-
data)

Zegar-data (C,D,-,+)
Zalecanyprzewód:
Ekranowana skrętka
(2 pary+ ekran), na
przykład Belden 9502.

30m

PC-USB (A) AP-USB (B) KabelUSB 3m

26

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

Product Line AccessControl



6   Ustawienia sieci

6 Ustawienia sieci
System Aliro komunikuje się przede wszystkim przez interfejs Ethernet. Punkt
dostępu podłączony do sieci musi mieć możliwość nawiązania połączenia z
oprogramowaniem Aliro. Punkt dostępu łączy się z serwerem i inicjuje komunikację z
nim.

Przeważnie jest do tego używany protokół DHCP. W przeciwnym razie należy
wprowadzić następujące parametry stosownie do topologii sieci:

l adres sieciowy

l maska sieciowa

l brama

l DNS

Parametry te zostały przedstawione w niniejszym dokumencie. "Ustawienia
komunikacji punktu dostępu" on page 17„Ustawienia komunikacji punktu dostępu” na
str. 1 Informacje o innych ustawieniach sieci należy uzyskać od pracowników działu
IT i/lub sieciowego. Należy również sprawdzić, czy firewall na serwerze Aliro nie
blokuje przychodzących połączeń HTTPS na porcie 443. Port ten jest używany przez
punkt dostępu do komunikacji z serwerem Aliro.

Proces wykrywania systemu Aliro umożliwia automatyczną konfigurację punktów
dostępu z oprogramowania. Ułatwia to ich instalację. Przebieg procesu zależy od
tego, czy punkt dostępu znajduje się w tej samej sieci LAN, czy w innej.

Konfiguracja punktu dostępu w tej samej sieci LAN

Aby zrealizować proces wykrywania, sprawdź, czy zapora sieciowa została
tymczasowowyłączona. Jeśli serwer ma aktywną zaporę, proces wykrywania
punktów dostępumoże się zakończyć niepowodzeniem. Wynika to z blokady portów
wymaganych do wykrycia punktów. Aby tego uniknąć:

l Wyłącz tymczasowo zaporę na serwerze.

l System używa automatycznie portu 51526 do połączeń przychodzących oraz
20000 do połączeń wychodzących.

Skonfiguruj punkt dostępu w innej sieci LAN

Parametry komunikacji muszą być ustawione bezpośrednio w punkcie dostępu za
pomocą przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji punktu dostępu
w trybie offline znajdują się "Ustawienia komunikacji punktu dostępu" on page 17.

Punkty dostępu z interfejsem RS485

Punkty dostępumogą także komunikować się za pomocą sieci RS485. Uwaga:
Jedne główny punkt dostępu pozwala na obsługę siedmiu innych punktów. Umożliwia
to utworzenie maksymalnie ośmiu punktów, z czego jedenmusi działać jako punkt
główny i mieć połączenie z interfejsem Ethernet. Interfejs RS485 głównego punktu
dostępumusi mieć połączenie z innymi punktami zgodnie z następującym
schematem:
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Każdy punkt dostępu z połączeniem z siecią Ethernet może być głównym punktem,
ale można w nich użyć wyłącznie złącza 1A i 1B. Pozostałe punktu należy podłączyć
przez złącza 2A i 2B.

W punktach dostępu połączonych z blokami zacisków przez RS485 należy rozważyć
użycie zworki EOL. Jest to element używany na początku i na końcumagistrali
RS485. W punktach dostępu podłączonych na środku kabla RS485 nie jest potrzebne
wybranie elementu EOL. Aby założyć zworkę EOL:

1. Wskaż, które złącza AP mają działać jako pierwszy i jako ostatni element EOL.

2. Włóż zwrotki EOL zgodnie z tekstem nadrukowanym na osłonie plastikowej (patrz
poz. 1 na poniższej ilustracji). Terminacja EOL jest realizowana, gdy zworka jest
założona z prawej strony; patrz poz. 2 na ilustracji. W poz. 3 zworka jest założona
po lewej stronie, co oznacza, że nie zachodzi terminacja EOL.
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7 Oprogramowanie Aliro
Instalacja oprogramowania to prosty proces oparty na kreatorze. Po jego instalacji
można utworzyć i dopasować poszczególne funkcje systemu, takie jak użytkownicy,
harmonogramy dostępu i plany lokacji.

7.1 Wymagania wstępne
Powłożeniu dysku DVD z oprogramowaniem Aliro do komputera z systemem Aliro
zostaną automatycznie wykryte i zainstalowane następujące elementy:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Jeśli jeden z powyższych programów nie jest jeszcze zainstalowany, automatycznie
zostanie uruchomiony kreator jego instalacji. Wykonaj wszystkie niezbędne
czynności przedstawione w kreatorze. Po zainstalowaniu powyższych zasobów
pojawi się okno instalacyjne programu Aliro System.

7.2 Instalacja serwera SQL
W systemach obsługujących ponad 100 punktów dostępu lub w których łączna ilość
pamięci przekracza 10GB zalecamy instalację pełnego programu SQLServer, który
pozwala na obsługę większej ilości danych niż SQL Express. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o licencjach na serwery SQL, należy skontaktować się z
firmąMicrosoft. Aby zainstalować standardowy serwer SQL, wykonaj następujące
czynności:

1. Włóż dysk DVD z programem SQL Server. Instalator programu SQLServer
sprawdzi, czy wymagana jest instalacja innych komponentów. Jeśli tak, zostanie
wyświetlone oknoUstawienia programu Microsoft SQL Server. W razie
konieczności zainstalowane zostaną następujące elementy:

l .NET Framework 3.5 SP1
l Server Native Client SQL
l Pliki pomocnicze instalatora SQL Server

Aby zrealizować instalację, kliknij przycisk OK.

2. Po przygotowaniu wszystkich komponentów pojawi się oknoSQL Server
Installation Center (Centrum instalacji programu SQL Server).

3. W sekcji Installation (Instalacja) kliknij polecenieNew installation or add
features to an existing installation (Nowa instalacja lub dodanie funkcji do
istniejącej instalacji).

4. W oknieSetup Support Rules (Reguły pomocnicze instalacji) kliknij polecenie
Show Details (Pokaż szczegóły) lub kontynuuj instalację, naciskając przycisk
OK.

5. Uzupełnij poleSQL Product Key (Klucz produktu SQL Server) i kliknij przycisk
Dalej.
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6. Zaakceptuj umowę licencyjną i kliknij przycisk Next (Dalej).

7. W oknieSetup Support Files (Pliki pomocnicze instalacji) kliknij przycisk
Install (Instaluj).

8. W oknieSetup Support Rules (Reguły pomocnicze instalacji)może zostać
wyróżnionych kilka ostrzeżeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ich
temat, skontaktuj się z pracownikiem działu IT.

9. Aby kontynuować, kliknij przycisk Next (Dalej).

10. W oknieSetup Role (Rola instalacji)wybierz opcjęDefault SQL server
Feature installation (Domyślne funkcje programu SQL Server). Kliknij
przycisk Next (Dalej).

11. W sekcji Feature Selection (Wybór funkcji) zaznacz pola wymagane dla
systemu Aliro:

l Database Engine Services (Usługi mechanizmu bazy danych)
l SQL Server Replication (Replikacja serwera SQL)
l SQLClient Tools Connectivity (Narzędzia do łączności klienta SQL)

Wszystkie pozostałe funkcje są opcjonalne. Kliknij przycisk Next (Dalej).

12. W sekcji Installation Rules (Reguły instalacji) kliknij polecenieShow Details
(Pokaż szczegóły) lub kontynuuj instalację, klikając przycisk Next (Dalej).

13. W oknie Instance Configuration (Konfiguracja instancji)wybierz opcjęDefault
instance (Instancja domyślna) lubNamed instance (Instancja nazwana). Jeśli
wybierzesz tę drugą opcję, wpisz potrzebne informacje.

14. W oknieServer Configuration (Konfiguracja serwera)wybierz opcjęSQL
Server Database Engine (Mechanizm bazy danych SQL Server) oraz SQL
Server Browser (Przeglądarka serwera SQL Server). Aby kontynuować, kliknij
przycisk Next (Dalej).

15. W oknieDatabase Engine (Mechanizm bazy danych)wybierz opcjęMixed
Mode (Tryb mieszany) oraz wpisz administratora w poluSQL Server system
administrator (Administrator systemu SQL Server). Kliknij przycisk Next
(Dalej).

16. Przeczytaj opcje przedstawione w oknieError Reporting (Raportowanie
błędów).

17. Kliknij przycisk Next (Dalej). Rozpocznie się proces instalacji.

18. Wyświetlenie oknaComplete (Zakończono) potwierdzi pomyślną instalacją
programu SQLServer.

7.3 Instalacja oprogramowania

1. Włóż dysk DVD z oprogramowaniem Aliro i sprawdź, czy spełnione są
wymagania wstępne. Pojawi się okno instalacyjne programu Aliro System.

2. Aby przeczytać regulamin, kliknij polecenie Licencja.
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3. Kliknij opcję Język i wybierz preferowany język. Domyślnie zostanie wybrany
język systemuWindows.

4. Aby zapoznać się z dokumentami dotyczącymi systemu Aliro, kliknij polecenie
Dokumentacja.

5. Kliknij polecenieUstawienia, aby wyświetlić dostępne instancje programu
SQL Server i wybrać tę, której chcesz użyć. Domyślna opcja to nazwa serwera
bazy danych. Jeśli chcesz wybrać inną instancję programu SQLServer, rozwiń
wyświetlonemenu. Instalacja systemuwymaga 1,60GB. Pojawi się dostępne
miejsce w wybranymmiejscu instalacji.

6. W polu Funkcjewybierz jedną z dwóch wybranych domyślnie funkcji albo obie z
nich. Na serwerzemożna zainstalować obie te funkcje. Innąmożliwością jest
instalacja jednej z nich na serwerze, a drugiej — na innym komputerze. W takim
przypadku wybierz funkcję do instalacji na wybranym komputerze i postępuj dalej
zgodnie z instrukcjami. Aby zainstalować funkcję na innym komputerze, włóż do
niego płytę DVD i postępuj zgodnie z instrukcjami.

l Serwer kontroli dostępu — Instaluje komponenty serwera i jego bazy
danych. Aby wybrać jedną z dostępnych instancji serwera SQL na
komputerze lokalnym, kliknij menu rozwijane.

l Serwer WWW (IIS) — Instaluje komponenty serweraWWW. Powybraniu
tej opcji należy mieć adres serwera kontroli dostępu. Nazwa serwera
kontroli dostępu—nazwa komputera lub jego adres IP

7. Jeśli zostanie wybrana opcjaWyjątek zapory sieciowej zaznacz poleDodaj
wyjątki do zapory systemu Windows.

8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia lub kliknij przycisk Anuluj, aby użyć
ustawień domyślnych.

9. Kliknij przycisk Instaluj. Zostanie wyświetlone Podsumowanie instalacji. Jeśli
potrzebne są zmiany, kliknij polecenie Ustawienia i wprowadź odpowiednie
modyfikacje.

10. W odpowiednim polu wpisz klucz produktupodany na obwolucie płyty DVD.

11. Przeczytaj licencję. Zaznacz opcjęWyrażam zgodę na zasady i warunki
licencji.

12. Kliknij polecenieDalej. W trakcie instalacji będzie widoczne okno z informacją o
postępie.

13. Kliknij polecenieUruchom, aby uruchomić program Aliro System. Zostanie
uruchomiona przeglądarka internetowa z odpowiednią aplikacją.

14. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Domyślne dane w obu tych polach to
„admin”. Aby uzyskać informacje o konfiguracji systemu kontroli dostępu w
konkretnej lokalizacji, zapoznaj się z pomocą online.

Należy pamiętać, że instalacja usługi Aliro (serwera kontroli dostępu) jest realizowana
z lokalnego konta systemowego. To kontomoże niemieć dostępu do
skonfigurowanych dysków sieciowych. Jeśli kopia zapasowa została skonfigurowana
tak, aby była realizowana na dysku sieciowym, operacja ta nie powiedzie się z
powodu uprawnień.

W takim przypadku konto logowaniamusi zostać ręcznie zmienione na znane konto
domenowe z uprawnieniami dostępu do określonego dysku sieciowego:
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1. Otwórz polecenieStart > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne >
Usługi.

2. Z wybranej listy wybierz opcjęWłaściwości serwera kontroli dostępu i otwórz
kartę Zaloguj.Wpisz dane znanego konta domenowego z uprawnieniami dostępu
do określonego dysku sieciowego.

.

7.4 Certyfikaty z podpisem własnym
Aby zapewnić bezpieczną komunikację w systemie kontroli dostępu Aliro w każdej
instalacji jest tworzony i eksploatowany randomizowany, samodzielnie podpisany
certyfikat. Ponieważ przeglądarka internetowa niemoże potwierdzić tożsamości tego
certyfikatu, podczas nawigacji po systemie Aliro mogą być generowane ostrzeżenia.
Nie oznacza to, że bezpieczeństwo systemu zostało naruszone. Jeśli system Aliro
ma być używany przez szereg klientów, konieczna jest instalacja w przeglądarce tego
certyfikatu.

Zwracamy uwagę, iż w celu osiągnięcia jeszcze wyższego bezpieczeństwa zalecane
jest użycie oficjalnego certyfikatu.

Eksportowanie certyfikatu z podpisem własnym
Aby wyeksportować certyfikat z podpisem własnym, wykonaj następujące
czynności:

1. Zaloguj się do komputera z zainstalowanym serweremWWW Aliro (IIS).

2. Kliknij przycisk Start. Wpisz polecenie InetMgr.exe i naciśnij klawisz Enter.
Zostanie uruchomiony Menedżer serwera IIS. Kliknij dwukrotnie ikonęCertyfikaty
serwera.

3. W kolumnieWystawiony dla znajdź certyfikat z podpisem własnym z nazwą
serwera. Kliknij go prawym przyciskiemmyszy.

4. Z menu kontekstowego wybierz opcjęEksportuj.

5. Wskaż miejsce, do którego certyfikat ma zostać wyeksportowany.

6. Wprowadź hasło, aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom instalację
tego certyfikatu. Kliknij przycisk OK.

7. Certyfikat z podpisem własnym zostanie udostępniony w lokalizacji wskazanej w
kroku 6.

Instalacja certyfikatu z podpisem własnym na komputerze klienckim z
systemem Windows.

Procedura wygląda następująco:

1. Skopiuj wyeksportowany certyfikat z podpisem własnym (zgodnie z procedurą
Eksport certyfikatu z podpisem własnym) do komputera klienckiego.

2. Na komputerze klienckim kliknij dwukrotnie opcjęCertyfikat z podpisem
własnym.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.
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4. Gdy pojawi się monit o wybór lokalizacji przechowywania certyfikatu (bieżący
użytkownik lub urządzenie lokalne), wybierz opcję optymalną w danej
konfiguracji.

5. Gdy pojawi się monit o wpisanie hasła, wpisz je. Wybierz wyłącznie opcję
Uwzględnij wszystkie rozszerzone właściwości. Kliknij przycisk Dalej.

6. Wybierz lokalizację, w której ma być przechowywany certyfikat z podpisem
własnym.

7. Wybierz opcjęUmieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie.

8. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz opcję Zaufane główne urzędy certyfikacji.

9. Kliknij przycisk Dalej i przycisk Zakończ.

10. Pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu importu.

Od teraz możesz używać systemu Aliro z przeglądarki lokalnej.

Instalacja certyfikatu wydanego przez zaufany urząd

Uzyskaj ważny certyfikat od znanego dostawcy certyfikatów. Aby usunąć istniejący
certyfikat z podpisem własnym i zainstalować nowy:

1. Zaloguj się do komputera z zainstalowanym serweremWWW Aliro (IIS).

2. Kliknij przycisk Start.

3. Wpisz polecenie InetMgr.exe i naciśnij klawisz Enter.

4. Zostanie uruchomiony Menedżer serwera IIS. Znajdź ikonęCertyfikaty serwera i
kliknij ją dwukrotnie.

5. W kolumnieWystawiony dla znajdź certyfikat z podpisem własnym z nazwą
serwera. Kliknij go prawym przyciskiemmyszy i wybierz opcjęUsuń.

6. Aby zakończyć instalację certyfikatu, postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy
certyfikatu.

Instalacja certyfikatu z podpisem własnym na komputerze klienckim z
systemem Mac OS

Aby zainstalować certyfikat z podpisem własnym na komputerze klienckim z
systememMac OS, wykonaj następujące czynności:

1. Skopiuj wyeksportowany certyfikat z podpisem własnym (zgodnie z procedurą
Eksport certyfikatu z podpisem własnym) do komputera klienckiego.

2. Na komputerze klienckim kliknij dwukrotnie opcjęCertyfikat z podpisem
własnym. Pojawi się okno Add Certificate Utility (Narzędzie dodawania
certyfikatów).

3. Wybierz wartość opcji Keychain (Brelok) najlepszą przy danej konfiguracji
(Login (Użytkownik) lubSystem).

4. Kliknij przycisk Add (Dodaj). Zostanie wyświetlone okno Keychain Access Utility
(Narzędzie dostępu do breloka).

5. Wpisz hasło odblokowujące narzędzie dostępu do breloka.

6. Wpisz hasło certyfikatu. Kliknij przycisk OK.

7. Kliknij przycisk Always Trust (Zawsze ufaj).
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8. Może być konieczne powtórzenie procedury uwierzytelniania. Aby kontynuować,
wpisz odpowiednieHasło.

9. W oknach Keychain Access (Dostęp do breloka) znajdź certyfikat z podpisem
własnym z nazwą komputera klienckiego w kolumnieName (Nazwa).

10. Kliknij dwukrotnie opcjęCertyfikat z podpisem własnym.

11. Rozwiń sekcję Trusted (Zaufane). Znajdź opcjęSecure Sockets Layer (SSL) i
ustawi uprawnienia naAlways Trusted (Zawsze ufaj). Zastosuj zmiany.

12. Może być konieczne powtórzenie procedury uwierzytelniania. Aby kontynuować,
wpisz odpowiednie hasło.

13. Import certyfikatu został zakończony. Możesz używać systemu Aliro z
przeglądarki lokalnej.

7.5 Aktualizacja oprogramowania

1. Kliknij przycisk Uaktualnij. Zostanie wyświetlone podsumowanie aktualizacji z
informacją o wersji zainstalowanej oraz nowej.

2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać lokalizację kopii zapasowej (gdyby
miała być inna od preferowanej).

3. Aby kontynuować, kliknij przycisk Kontynuuj.

7.6 Dezinstalacja oprogramowania
Aby odinstalować oprogramowanie Aliro System:

1. Przed dezinstalacją systemuwykonaj kopię zapasowąwszystkich danych, na
wypadek gdyby miały być potrzebne później.

2. Otwórz menu Start > Panel sterowania > Programy i funkcje > Aliro.

3. Wybierz opcjęOdinstaluj. Pojawi się okno Aliro z podsumowaniem dezinstalacji.

4. Zaznacz pole wyboru Odinstaluj bazy danych. Wszystkie dane z programu
SQLServer zostaną usunięte.

5. Kliknij przycisk Kontynuuj. Na czas dezinstalacji oprogramowania pojawi się
okno z informacją o postępie.
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8 Otwieranie interfejsu użytkownika
System kontroli dostępu Aliro jest dostępny z serwera, komputerów podłączonych do
tej samej sieci, co serwer, oraz dowolnego komputera z dostępem do Internetu:

1. Otwórz przeglądarkę internetową.

2. Wpisz nazwę hosta systemu kontroli dostępu Aliro w polu adresu domeny.

3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Domyślne dane w obu tych polach to
„admin”.

4. Kliknij polecenie Login.

Należy pamiętać, że w celu uzyskania dostępu do interfejsu użytkownika z sieci
zewnętrznych serwerWWW Aliro musi być dostępny przez Internet.
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