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1 Documentinformatie

1 Documentinformatie
Dit document is gebaseerd op de dynamischeOnline Help die beschikbaar is in de Aliro-software-toepassing.
Sommige handleidingen zijn gekoppeld aan de onlinenavigatiefunctie.

De elektronische versie van deze handleiding (in PDF-indeling) bevat bovendien koppelingen naar verwante
onderwerpen.

Andere gerelateerde documenten zijn:

Component Document Inhoud

Aliro-software Installatiehandleiding Beschrijving van het installatieproces van de software en
enkele belangrijke concepten

Aliro-software Aliro Specificatieblad Beschrijving van de functies en technische gegevens van
de software

AP AP01P Installatiehandleiding Beschrijving van het installatieproces van de
controllerhardware van de AP

AP AP01P Specificatieblad AP Technische gegevens voor de AP-module

ARxx-MF
-kaartlezer

Geïllustreerde handleiding
lezer Geïllustreerde handleiding voor montage van de kaartlezer

ARxx-MF
-kaartlezer Installatiehandleiding lezer Installatiehandleiding voor montage van de kaartlezer en

aansluiting op het systeem

ARxx-MF
-kaartlezer Specificatieblad lezer Technische gegevens voor kaartlezer
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2 Kennismakingmet Aliro

2 Kennismaking met Aliro
Welkom bij Aliro-toegangsbeheer, het innovatieve toegangsbeheersysteem van de volgende generatie dat de
moderne kunst van het beveiligenmet de volgende functies naar een hoger plan brengt:

l Eenvoudige en intuïtieve bedieningssoftware op basis van aanwijzen en klikken in webbrowser
l Vereenvoudigd hardwareportfolio voor IP bij de deur
l Automatische apparaatdetectie en flexibele hardwareopties
l Geschikt voor smartphones met mobiele applicaties voor extern beheer en real-time bewaking
l Installatie met één licentie en flexibele mogelijkheden voor online bijwerken
l Ondersteuning vanmeerdere talen, eenvoudig instelbaar per gebruiker
l Directe interactie met de kaarthouder via OLED-lezerdisplays
l Ondersteuning voor verschillende soorten deuren
l Volledig aanpasbaar toegangsbeheersysteemmet vooraf geconfigureerde instellingen.

2.1 Het Overzicht
Het Overzicht is de startpagina van Aliro. Deze pagina geeft u een algemeen overzicht van het hele
toegangsbeheersysteem.
Hiervandaan kunt u naar de verschillende functies of geleide taken navigeren en algemenemeldingen over de
systeemstatus bekijken.

Functies voor TOEGANG Functies voor BEWAKING Functies voor SJABLONEN

Gebruikers Gebeurtenislogboek Kaartsjablonen

Gebieden Back-upmaken/herstellen Deursjablonen

Deuren Systeeminstellingen Hardwaresjablonen

Toegangsgroepen Bewaken en controleren Lezerverlichtingssjablonen

Toegangsschema's Roll call

Locatieplanner

Rollen

Hardware

Lichtrandeffecten

Systeemstatus
De systeemstatus geeft gedetailleerde informatie over de status van de hardware, server en database. Zie
"Systeemstatus" op pagina 13
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2 Kennismakingmet Aliro

2.2 De Aliro-werkomgeving
In de Aliro-werkomgeving kunt u verschillende flexibele hulpmiddelen gebruiken. Demeeste van deze hulpmiddelen
vindt u in de bovenste werkbalk van Aliro. Hieronder leest umeer over deze hulpmiddelen.

2.2.1 Meldingen
Met de functieMeldingen kunt u de Aliro-client zo configureren dat u eenmelding krijgt wanneer er zich specifieke
gebeurtenissen voordoen in het systeem. Bij nieuwe gebruikers wordt het paneel Meldingen onder in de

gebruikersinterface weergegeven.
Opmerking: de weergegevenmeldingen zijn specifiek voor de gebruiker die is aangemeld bij het Aliro-systeem.

Meldingen configureren

1. Klik op de koppelingMeldingen configureren onder in de Aliro-gebruikersinterface.
2. Selecteer de gebeurtenissen waarvan u eenmelding wilt ontvangen in de boomstructuurGebeurtenissen in

het getoonde venster.

Opmerking: u kunt gebeurtenissen bekijken door de groep uit te vouwen en specifieke gebeurtenissen
selecteren. Klik bijvoorbeeld op het uitvouwpaneel Systeem om de gebeurtenis Het archiveren en
opschonen is mislukt te selecteren.

3. Klik opOpslaan.

Het venster Meldingen weergeven/verbergen

Weergeven Beschrijving Vereiste actie

Venster
Meldingen Onder in de gebruikersinterface. Klik op de pijl om dit venster uit te vouwen/te

verbergen.

Knop
Meldingen

In de bovenste werkbalk van de
gebruikersinterface wanneer er tenminste één
onbevestigdemelding in het systeem aanwezig
is.

Klik hierop om het vensterMeldingen uit te
vouwen/te verbergen. Deze knop wordt geel
wanneer u het venster verbergt.

Meldingen bewaken
De verschillende kolommen in het vensterMeldingen geven gedetailleerde informatie over de gebeurtenis. U kunt
er bovendien voor kiezen ommeldingen te bevestigen wanneer deze zich voordoen. Zie de onderstaande tabel voor
meer informatie.

Kolommen
en knoppen Beschrijving

Categorie Het type gebeurtenis.

Opgetreden De datum en tijd waarop de gebeurtenis is opgetreden.

Bericht Details van de opgetreden gebeurtenis.

7

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



2 Kennismakingmet Aliro

Kolommen
en knoppen Beschrijving

Gebruiker De gebruiker die de gebeurtenis heeft veroorzaakt.

Bron De locatie waar de gebeurtenis is gegenereerd.

Geselecteerde
meldingen
bevestigen

Hiermee kunt u een of meermeldingen selecteren en bevestigen.
In het venster Meldingen:

1. Selecteer éénmeldingsrij of houd de Control-toets ingedrukt terwijl u
meerdere rijen selecteert.

2. Klik op De geselecteerde meldingen bevestigen.

Alle huidige
meldingen
bevestigen

Hiermee kunt u alle weergegevenmeldingen bevestigen. In het venster
Meldingen:

1. Klik op Alle huidige meldingen bevestigen.

De weergavetaal van meldingen wijzigen
1. Klik in de bovenste werkbalk van de gebruikersinterface opMenu.
2. Selecteer Taal.
3. Schakel het selectievakje bij de gewensteweergavetaal in. Meldingen worden nu in de geselecteerde taal

weergegeven en de Aliro-gebruikersinterface wordt aangepast voor deze gebruiker.

2.2.2 Indelingen
DeAliro-werkomgeving kan worden aangepast aan uw voorkeuren. In demeeste gevallen kunt umeerdere functies
gelijktijdig weergeven in verschillende panelen.

Indelingen selecteren:
1. Klik in de hoofdwerkbalk in de gebruikersinterface van Aliro op Indelingen.

Meerdere weergaven

Met de dynamische functieMeerdere weergaven kunt u vier panelenmet gerelateerde functies tonen terwijl u met
één specifieke functie werkt. U kunt bijvoorbeeld demeervoudige weergaveGebruikers gebruiken om gelijktijdig
panelen voor gebruikers, toegangsgroepen, gebieden, deuren en toegangsschema'sweer te geven. Daarbij
kunt u kiezen uit de volgendemeervoudige weergaven:

Meervoudige
weergave Beschrijving

Gebruikers Gelijktijdige weergave van de panelenGebruikers, Toegangsgroepen,
Gebieden, Deuren en Toegangsschema's.

Gebieden Gelijktijdige weergave van de panelenGebieden enDeuren.
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2 Kennismakingmet Aliro

Meervoudige
weergave Beschrijving

Locatieplanner Gelijktijdige weergave van de panelen Locatieplanner, Deuren enGebieden.

Status Gelijktijdige weergave van de panelenBewaken en controleren en
Gebeurtenislogboeken.

U kunt de verschillende panelen naar de gewenste positie in de huidigemeervoudige weergave slepen.

Sjablonen voor meerdere weergaven

U kunt een van de sjablonen voor meerdere weergaven selecteren om enkele of meerdere panelen gelijktijdig weer
te geven. Wanneer de sjabloon wordt weergegeven in uw werkomgeving, kunt u kiezen welke functie u wilt
weergeven in welk paneel.

Sjabloon voor
meerdere
weergaven

Beschrijving

Eén paneel voor de geselecteerde functie. Als u geen specifieke functie
selecteert, wordt de paginaOverzicht standaard getoond.

Twee afzonderlijke verticale panelen.

Twee afzonderlijke horizontale panelen.

Drie panelen: één primair verticaal paneel en twee horizontale panelen
daarnaast.
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2 Kennismakingmet Aliro

2.2.3 Menu
Hetmenu bevat verschillende opties waarmee u de gebruikersinterface in Aliro kunt aanpassen. Klik op de
gewenste optie hieronder ommeer informatie weer te geven.

Taal
U kunt de weergavetaal van de volledige Aliro-gebruikersinterface wijzigen.

1. Ga naarMenu > Taal.
2. Selecteer uw voorkeurstaal in de lijst.

De weergavetaal van de gebruikersinterface wordt gewijzigd naar de geselecteerde taal.

Voorkeuren
Met de opties in deze lijst kunt u de weergave van lijsten instellen, uw voorkeur voor registratielezers instellen en
automatisch afmelden bij Aliro inschakelen. In de tabel hieronder worden de functies en bijbehorende opties
beschreven.

1. Ga naarMenu >Voorkeuren.

Veld Beschrijving Configuratie

Items per pagina Hiermee kunt u instellen hoeveel
items er worden weergegeven in
deMasterlijst1 van elke functie. U
kunt extra items weergevenmet
behulp van de bladerfuncties onder
aan de lijst.

1. Stel in het veld Items per pagina
de gewenste waarde in.

2. Klik opOpslaan.

Registratielezer Hiermee kunt u instellen welke
registratielezer de huidige
gebruiker kan gebruiken.
Opmerking: een registratielezer
kan worden geactiveerd en
gebruikt door een gebruiker totdat
deze wordt gekozen en
geactiveerd als voorkeurslezer
door een later ingelogde gebruiker.

Als een gebruiker bijvoorbeeld nu
een specifieke registratielezer
gebruikt en een tweede gebruiker
diezelfde lezer later selecteert,
kan de tweede gebruiker de lezer
activeren voor eigen gebruik. In die
periode kan de eerste gebruiker de
lezer niet gebruiken, tenzij hij deze
opnieuw activeert.

1. Klik op de vervolgkeuzelijst van
het veldRegistratielezer om alle
registratielezers weer te geven
die zijn geconfigureerd in het
systeem.

2. Selecteer de gewenste lezer en
klik opActiveren.

3. Klik opOpslaan.

1.Demasterlijst wordt bij vrijwel elke functie van Aliro in het linkerpaneel van de hoofdweergave weergegeven. De
lijst bevat meestal een overzicht van benoemde items zoals deuren, gebruikers, hardware enzovoorts, afhankelijk
van welke functie u weergeeft.
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2 Kennismakingmet Aliro

Automatische
afmeldingsperiode
inschakelen

Schakel dit selectievakje in om de
tijd (in minuten) in te stellen
waarna het systeem automatisch
wordt afgemeld als er geen input
van de gebruiker is gedetecteerd
(klikken of typen).
Opmerking: Eventuele
wijzigingen die niet zijn
opgeslagen, gaan verloren
wanneer het systeem
automatisch wordt afgemeld
nadat de afmeldingsperiode is
verlopen.

1. Schakel het selectievakje
Automatische
afmeldingsperiode
inschakelen in.

2. Stel in het veld
Afmeldingsperiode de tijd (in
minuten) in.

3. Klik opOpslaan.

Logboeken opslaan
U kunt logboekbestanden van het systeem opslaan. Deze kunnen van pas komenwanneer de technische dienst
een probleemmoet oplossen. Hieronder wordt beschreven hoe u een gecomprimeerd (ZIP) logboekbestand kunt
opslaan.

1. Ga naarMenu > Logboeken opslaan...
2. Klik opDownloaden in het dialoogvenster dat wordt getoond.
3. U kunt het gedownloade ZIP-bestand nu opslaan of openen.

Info
Registratie van een productlicentie

Als Aliro-systeemgebruikermoet u uw Aliro-systeemmet een productlicentiebestand registreren.
Dit kunt u op tweemanieren doen:

1. Online registratie van de productlicentie (automatisch)
2. Offline registratie van de productlicentie (handmatig)

Online registratie van de productlicentie (automatisch)
1. In het dialoogvenster Infowordt alle informatie over uw productlicentie weergegeven.

U kunt dit dialoogvenster op tweemanieren openen via de bovenste werkbalk van Aliro:
1. Klik op de rode koppeling (... dagen voor registratie resterend).
2. Klik opMenu > Info.

2. Klik opRegistreren om het volgende dialoogvenster weer te geven.
3. Klik op de knop Licentie aanvragen.
4. Geef uw gegevens op in de vereiste velden.
5. Klik opRegistreren.

Als de registratie is geslaagd:
1. Klik opRegistreren om de registratie te voltooien. Uw systeem wordt automatischmet een

licentiebestand bij deWeb Service Registration Service geregistreerd.
Als de registratie mislukt, gaat u vanaf uw huidige positie verder om uw systeem offline te registreren:

1. Volg de instructies vanOfflineregistratie van de productlicentie hieronder.

Offline registratie van de productlicentie (handmatig)
1. Zorg ervoor dat u stap 1 t/m 5 van het vorige gedeelte hebt uitgevoerd.
2. Klik op de koppelingRegistratiebestand downloaden. Er wordt nu een registratiebestand

gegenereerd.
3. Klik opDownloaden.
4. Klik opOpslaan om een lokale kopie van het registratiebestand op te slaan.
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2 Kennismakingmet Aliro

5. Klik opAnnuleren om het dialoogvenster te sluiten.
6. Gebruik het opgeslagen registratiebestandmet een computer met toegang tot internet. Open in

de webbrowser deURL van de registratieservice die onder de koppelingRegistratiebestand
downloadenwerd weergegeven.

7. Klik opRegistratie van een productcode
8. Zoek en selecteer het registratiebestand (ook wel productcodebestand genoemd).
9. Klik opOK.
10. Sla het gegenereerde licentiebestand op en breng het over naar de Aliro-client.
11. Klik in het dialoogvenster Info opRegistreren.
12. Klik opBladeren.
13. Zoek en selecteer het opgeslagen, lokale exemplaar van het licentiebestand.
14. Klik opOpenen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin de registratie wordt

bevestigd.
Opmerking: een geregistreerde licentie kan niet worden aangepast.

De huidige productlicentie weergeven
1. Ga in de hoofdwerkbalk van Aliro naarMenu > Info.

De details van uw huidige productlicentie vindt u in het weergegeven dialoogvenster.

De licentieovereenkomst voor de eindgebruiker weergeven (EULA)
1. Ga in de hoofdwerkbalk van Aliro naarMenu > Info.
2. Klik op de koppeling naar de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (EULA).
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2 Systeemstatus

2 Systeemstatus
De systeemstatus geeft gedetailleerde informatie over de status van de hardware, server en database.

Een systeemrapport afdrukken
Hiermee kunt u een systeemrapportmet een systeemsamenvattingmaken. U kunt dit rapport downloaden en
opslaan/weergeven.

1. Ga naar de pagina Overzicht.
2. Klik naast deSysteemstatus op de koppelingSysteemrapport afdrukken.
3. Klik opDownloaden. Het rapport wordt weergegeven in een nieuw venster.

Hardware

Status Beschrijving

AP-modules online Het aantal AP-modules dat online is.

Access Point-
modules die
momenteel worden
geïnitialiseerd

Het aantal AP-modules dat momenteel wordt geïnitialiseerd.

Lezers online Het aantal lezers dat online is.

Lezers komen niet
overeen

Toont het aantal lezers dat voldoet aan een van de volgende twee criteria:
1. behoort tot een ander type bus (bijvoorbeeld eenOSDP-lezer bij eenWiegand-

bus);
2. een lezer wordt verplaatst van een AP-module die offline is (die deze

verplaatsing niet kan rapporteren) naar een andere AP-module die online is.

Server

Status Beschrijving

CPU-gebruik
Het actueleCPU-gebruik van de server voor toegangsbeheer. Als deze waarde
langer dan 10 seconden boven de 50% ligt, wordt er een waarschuwing
gegenereerd, omdat dit kan betekenen dat de serverprocessor overbelast is.

Geheugengebruik
Het actuele geheugengebruik van de server voor toegangsbeheer. Als deze waarde
groter is dan 90%, wordt er een waarschuwing gegenereerd omdat dit kan betekenen
dat het servergeheugen vol raakt.

Schijfgebruik
Het actuele schijfgebruik van de harde schijf waarop de server voor toegangsbeheer
is geïnstalleerd. Als deze waarde groter is dan 90%, wordt er een waarschuwing
gegenereerd, omdat dit kan betekenen dat de harde schijf van de server vol raakt.

Actieve webclients Het aantalwebclients dat op dit moment is aangemeld.

Actieve mobiele
clients Het aantalmobiele clients (Android/iPhone) dat op dit moment is aangemeld.

Standaardbeheeracco
unt beveiligd

Deze status wordt weergegeven wanneer het wachtwoord van de
standaardbeheeraccount dat is gemaakt tijdens installatie niet is gewijzigd. Wijzig
het wachtwoord van de gebruiker 'Admin' om deze waarschuwing te verbergen.
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Database

Status Beschrijving

Laatste back-up Het moment waarop de laatste databaseback-up is uitgevoerd, als deze is voltooid.

Duur van laatste back-
up

De tijd die het heeft geduurd om de laatste databaseback-up uit te voeren, als deze is
voltooid.

Volgende back-up

Het moment waarop de volgende databaseback-up gepland staat. Als er geen back-
up is gepland, wordt er een waarschuwingspictogram weergegeven. Stel een
geplande back-up inmet de functieBack-up maken/herstellen om deze
waarschuwing te verbergen.

14

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



3 Functies

3 Functies
De uitgebreide functies voor toegangsbeheer van Aliro zijn verdeeld in drie groepen: Toegang, Bewaking en
Sjablonen.

Klik op een specifieke functie om een beschrijving en configuratiedetails weer te geven.

Functies voor TOEGANG Functies voor BEWAKING Functies voor SJABLONEN

Gebruikers Gebeurtenislogboek Kaartsjablonen

Gebieden Back-upmaken/herstellen Deursjablonen

Deuren Systeeminstellingen Hardwaresjablonen

Toegangsgroepen Bewaken en controleren Lezerverlichtingssjablonen

Toegangsschema's Roll call

Locatieplanner

Rollen

Hardware

Lichtrandeffecten

3.1 Toegang
Met de toegangsfuncties kunt u de basisparameters voor het toegangsbeheersysteem instellen, zoals hardware,
deuren, gebruikers en toegangsschema's. Klik op de koppelingen hieronder voor meer informatie over specifieke
functies.

Functies voor TOEGANG

Gebruikers

Gebieden

Deuren

Toegangsgroepen

Toegangsschema's

Locatieplanner

Rollen

Hardware

Lichtrandeffecten
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3.1.1 Gebruikers
Een gebruiker is een persoon die in uw toegangsbeheersysteem is geregistreerd. Aan de gebruiker moet eenRol1
worden toegewezen op basis van zijn functie in het Aliro-systeem.

Beschrijving van paneel en werkbalk

Panelen en knoppen Beschrijving

Masterlijst
Het linkerpaneel in deze weergavemet een overzicht van de namen
van alle opgeslagen gebruikers.

Hoofdpaneel
Hiermee worden verschillende gebruikersvelden in een hoofdpaneel
weergegeven.

Maken Hiermeemaakt u een nieuwe gebruiker.

Verwijderen Hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.

Opslaan Hiermee kunt u de huidige configuratie opslaan.

Annuleren Hiermee kunt u de wijzigingen na de laatste keer opslaan annuleren.

Filter Hiermee toont/verbergt u het filterpaneel om de lijst met gebruikers te
verkleinen of in de lijst te zoeken.

Importeren Een wizard voor het importeren van gebruikers uit een bestand.

Negeren Hiermee kunt u overtredingen van gebruikers in anti-passback-
gebieden negeren.

Verwante onderwerpen
l Een gebruiker maken
l Kaarten of codes toewijzen
l Toegangsrechten toewijzen
l Een gebruikerskaart afdrukken

3.1.1.1 Een gebruiker maken
1. Klik op Overzicht2 en vervolgens op Gebruikers3. De weergaveGebruikers wordt getoond.
2. Klik op Maken4.
3. Het veldStatuswordt standaard getoond als Geldig.

1Een set gebruiksrechten voor functies. Rollen kunnen worden toegewezen aan verschillende gebruikers van het
beveiligingssysteem die verschillende rechten en verantwoordelijkheden hebben.
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
4Klik om te tonen in Aliro
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Status Beschrijving

Geldig
De gebruiker is niet gemarkeerd als inactief én de huidige datum is ofwel gelijk aan of groter
respectievelijk kleiner dan de begindatum en de einddatum, ofwel groter dan de begindatum
waarbij het selectievakje Tot nadere kennisgeving is ingeschakeld.

Verlopen De huidige is datum groter dan de einddatum en de gebruiker is niet ingesteld als inactief.

In
behandeling De huidige datum is kleiner dan de begindatum en de gebruiker is niet ingesteld als inactief.

Gebruiker
inactief

Een gebruiker kan handmatig worden ingesteld als inactief. Dat betekent dat de gebruiker
geen van zijn kaarten kan gebruiken voor toegang. Deze instelling heeft prioriteit boven alle
andere instellingen.

4. Voer de Voornaam1 en de Achternaam2 van de gebruiker in.
5. Klik op de vervolgkeuzelijst Rol3 en selecteer de rol die u wilt toewijzen aan deze gebruiker.

Voor andere rollen danKaarthoudermoet u de volgende extra velden configureren:

Veld Beschrijving

Gebruikersnaa
m

Dit is de gebruikersnaam die u gebruikt om u handmatig bij Aliro aan temelden.

Wachtwoord Dit is het wachtwoord dat u gebruikt om u handmatig bij Aliro aan temelden.

Domein
gebruikersnaam

Als u dit veld invult, kan er automatisch worden aangemeld viaWindows-verificatie. De
waardemoet de volgende indeling hebben: domeinnaam\gebruikersnaam

Bijvoorbeeld: site340/Smith John, waarbij site340 de domeinnaam is enSmith John de
gebruikersnaam voor dat domein. Deze persoon gebruikt Aliro in combinatie met deze
Windows-account. Neem contact opmet uw IT-beheerder om naar de gebruikersnaam van
uw domein te vragen.

l Als u automatisch aanmelden bij Aliro mogelijk wilt maken, gaat u naar
https://your.webserver.name/accesswin in plaats van
https://your.webserver.name/access. De functie voor automatisch aanmelden
wordt alleen ondersteund binnen LAN-netwerken.

6. Klik op Opslaan4.

Er wordt een nieuwe gebruiker gemaakt in het systeem.

Kaarten of codes toewijzen aan gebruikers

Handmatig kaarten toewijzen
1. Zorg dat de naamvelden van de gebruiker zijn ingesteld in de weergaveGebruikers.
2. Klik op Toevoegen5. Er wordt een nieuwe rij toegevoegd aan de tabel ernaast.
3. Klik in het veldKaartnummer in de nieuwe rij.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
4Klik om te tonen in Aliro
5Klik om te tonen in Aliro.
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4. Voer een kaartnummer in.
5. Klik op Opslaan1

Het selectievakje in de kolom Inactief kan worden gebruikt om een bepaalde kaart handmatig uit te schakelen. Als
in deSysteeminstellingen is ingesteld dat een gebruiker moet worden geblokkeerd als een harde anti-passback
wordt geschonden, wordt dit automatisch door het systeem ingeschakeld.

Kaarten toewijzen met een registratielezer
Voordat umet een registratielezer kaarten kunt toewijzen aan gebruikers, moet u zorgen dat de toegangsmodus van
de lezer is ingesteld opRegistratie. Klik hier voor meer informatie: Registratielezer.

1. Zorg dat de naamvelden van de gebruiker zijn ingesteld in de weergaveGebruikers.
2. Klik op Toevoegen2. Er wordt een nieuwe rij toegevoegd aan de tabel ernaast.
3. Klik in het veldKaartnummer in de nieuwe rij.
4. Houd de kaart bij de registratielezer om het veldKaartnummer in te vullen.
5. Klik op Opslaan3

Codes toewijzen aan gebruikers
Er zijn twee verschillende typen code: pincode en persoonlijke code.

l Pincode is een 4-cijferige code diemet een kaart wordt gebruikt in de beveiligingsmodus Kaart en pincode.
l Persoonlijke code is een individuele code die kan worden gebruikt in plaats van een kaart als de

beveiligingsmodus van de deurenPersoonlijke code of Groepscode is. De standaardlengte is 4 cijfers, maar
dit kan in het menuSysteeminstellingenworden gewijzigd in 4-8 cijfers. Als er een lager aantal cijfers wordt
geselecteerd, wordt het veld Persoonlijke code gewist enmoet deze code (voor elke gebruiker) handmatig
opnieuw worden gegenereerd.

Met de knopOpnieuw instellenworden de velden gewist enmet de knopGenererenwordt een nieuwe
persoonlijke code gemaakt.
Het selectievakjePersoonlijke code inactief kan worden gebruikt om het gebruik van persoonlijke codes
handmatig uit te schakelen (voor deze gebruiker). Als in deSysteeminstellingen is ingesteld dat een gebruiker moet
worden geblokkeerd als een harde anti-passback wordt geschonden, wordt dit automatisch door het systeem
ingeschakeld.

De afbeelding van een gebruiker bijwerken
Klik op de koppeling Afbeelding bijwerken4. Er wordt een nieuw dialoogvenster getoond.

U kunt als volgt een nieuwe foto nemen:
1. Stel in of de gebruikerMan of Vrouw is.
2. Klik opWebcam starten. Er worden live videobeelden van de gebruiker weergegeven.
3. Klik op Foto maken. De genomen foto wordt weergegeven.
4. Klik opOK.

U kunt de huidige gebruikersfoto als volgt bijwerken:
1. Klik opBestand selecteren.... Selecteer in het dialoogvensterOpenen de locatie van de nieuwe foto.
2. Klik opOK.

Toegangsrechten
U kunt toegangsrechten aan gebruikers toewijzen voor toegangsgroepen, gebieden en deuren.

1. Klik op Toegangsrechten.

U kunt als volgt toegangsrechten voor toegangsgroepen toewijzen:

1Klik om te tonen in Aliro.
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro.
4Klik om te tonen in Aliro
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1. Ga naar het tabblad Toegangsgroepen en klik op Toevoegen.
2. Selecteer een toegangsgroep in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Klik opOK.
3. Klik opOpslaan.

U kunt als volgt toegangsrechten voor gebieden toewijzen:
1. Ga naarGebiedstoegang en klik op Toevoegen.
2. Selecteer een gebied in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Klik opOK.
3. Klik opOpslaan.

U kunt als volgt toegangsrechten voor deuren toewijzen:
1. Ga naarDeurtoegang en klik op Toevoegen.
2. Selecteer een deur in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Klik opOK.
3. Klik opOpslaan.

Details en instellingen
Configureer de gegevens en andere specifieke instellingen voor de gebruiker in de velden in dit gedeelte. Zie de
veldomschrijvingen hieronder voor meer informatie.

Veld Beschrijving

Taal
Kies een voorkeurstaal voor deze gebruiker. Dit is de taal waarin de webclient op de host wordt
weergegeven wanneer de gebruiker zich aanmeldt bij het systeem. Ook is dit de taal op de
ARxxS-MF-lezer als de gebruiker de lezer gebruikt.

E-mail Voer het e-mailadres van de gebruiker in.

Mobiele
telefoon Voer het mobiele nummer van de gebruiker in.

Aangepast
veld 1, 2, 3 &
4

Deze aangepaste velden worden ingesteld door de bediener. U stelt deze velden als volgt in:
1. ga naar de paginaOverzicht en selecteer de lijst Bewaking > Systeeminstellingen

> Aangepaste velden.
2. Stel in de vier velden Label voor aangepast veld de gewenste labels in. Bijv.:

Kenteken, Paspoortnummer.

Gebruiker
inactief Als u dit selectievakje inschakelt, stelt u de status van deze gebruiker in op Inactief.

Begindatum Selecteer de datum vanaf wanneer de gebruiker de status Geldigmoet hebben. Opmerking:
dit veld wordt niet weergegeven als de gebruiker de rol van systeembeheerder heeft.

Tot nadere
kennisgeving

Schakel dit selectievakje in als u geen einddatum wilt opgeven voor de geldige status van de
gebruiker. Deze is dan onbeperkt geldig. Opmerking: dit veld wordt niet weergegeven als de
gebruiker de rol van systeembeheerder heeft.

Einddatum
Selecteer de datum tot wanneer de status van de gebruiker geldig moet zijn. Vanaf de
opgegeven datum wordt de status van de gebruiker ingesteld opOngeldig. Opmerking: dit
veld wordt niet weergegeven als de gebruiker de rol van systeembeheerder heeft.

Speciale
toegang

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de deur geopend en pas vergrendeld na de periode die
is ingesteld in de vergrendelingstime-out voor speciale toegang in plaats van de standaard
vergrendelingstime-outwanneer de gebruiker zijn/haar kaart aanbiedt, voor eenvoudigere
toegang.
U kunt het veldVergrendelingstime-out voor speciale toegang als volgt vinden:

1. Overzicht > lijst Toegang > functie Deuren > uitvouwpaneel Deurgegevens..
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Veld Beschrijving

Anti-
passback-
uitzondering

Als u dit selectievakje inschakelt, heeft de gebruiker geen toegang tot anti-passbackgebieden
in het systeem.

Kaart afdrukken
Configureer de velden in dit gedeelte zodat er gebruikerkaarten kunnen worden afgedrukt. Zie de veldomschrijvingen
hieronder voor meer informatie.

Veld Beschrijving

Vervolgkeuzelijst
'Afdruksjabloon voor
kaart'

Selecteer een kaartsjabloon voor de afdruk.

Voorkant Hiermee kunt u de voorkant van de geselecteerde kaartsjabloon tonen.

Achterkant Hiermee kunt u de achterkant van de geselecteerde kaartsjabloon tonen.

Kaart afdrukken...

Als u hierop drukt, verschijnt het vensterAfdrukvoorbeeld. Dit venster toont de
kaarten die voor deze gebruiker zijn geconfigureerd, evenals een afdrukvoorbeeld
ervan.
Klik opAfdrukken... om een afdruk van de geselecteerde kaart te maken.
Met Annulerenwordt het afdrukken gestopt.

Ontvangst
afdrukken...

Met deze optie kunt u een ontvangstbewijs voor afgedrukte kaarten afdrukken.
Klik hierop om een afdrukvoorbeeld van het ontvangstbewijsweer te geven.
Selecteer de kaarten waarvoor een ontvangstbewijs nodig is en klik opAfdrukken.

3.1.1.2 Kaarten toewijzen
Er kunnen een of meer kaarten worden toegewezen aan een gebruiker.
Deze kunnen handmatig of met behulp van een registratielezer worden geregistreerd.

Handmatig kaarten toewijzen

1. Zorg dat de naamvelden van de gebruiker zijn geconfigureerd.
2. Klik op Toevoegen. Er wordt een nieuwe rij toegevoegd aan de tabel ernaast.
3. Klik in het veldKaartnummer in de nieuwe rij.
4. Voer een kaartnummer in.
5. Klik opOpslaan.

Kaarten toewijzen met een registratielezer

Voordat umet een registratielezer kaarten kunt toewijzen aan gebruikers, moet u zorgen dat de toegangsmodus van
de lezer is ingesteld op Registratie. Raadpleeg het gedeelte Hardware.

1. Ga inOverzicht naar de lijst Functies en klik in het gedeelte Toegang opGebruikers.
2. SelecteerGebruikers. De configuratiepagina Gebruikers wordt weergegeven.
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3. Selecteer een bestaande gebruiker in de namenlijst aan de linkerkant of klik opMaken om een nieuwe
gebruiker te maken.
De configuratiepagina Gebruiker wordt weergegeven.

4. Zorg dat de naamvelden van de gebruiker zijn geconfigureerd.
5. Klik op Toevoegen. Er wordt een nieuwe rij toegevoegd aan de tabel ernaast.
6. Klik in het veldKaartnummer in de nieuwe rij.
7. Houd de kaart bij de registratielezer om het veldKaartnummer in te vullen.
8. Klik opOpslaan.
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3.1.2 Gebieden
Een gebied is een ruimte waarvan u de toegang kunt beherenmet tenminste één deur en één ingangslezer.

l Het systeem kent ook een gebied dat Algemeen buitenwordt genoemd. Dit gebied verwijst naar het
onbeveiligde gebied buiten het gebouw. Dit gebiedmoet bij het instellen van het systeem handmatig worden
geconfigureerd.

l Alle gebruikers in het systeem krijgen automatisch toegang tot het gebied Algemeen buiten.
l Gebieden kunnen aan elkaar worden gekoppeld of deuren gemeenschappelijk hebben.
l Er kunnenmeerdereSubgebieden bestaan binnen éénBovenliggend gebied1.
l Wanneer een gebruiker toegangsrechten heeft voor een gebied, kan deze toegang krijgen via alle

ingangslezers die aan dit gebied zijn gekoppeld.
l Een gebruiker moet apart toegang krijgen tot bovenliggende gebieden en subgebieden.

Opmerking: gebieden kunnen alleen worden gemaakt in de weergave Locatieplanner.
U kunt de weergave Gebied gebruiken voor de volgende functies:

l Details van de bestaande gebieden weergeven.
l Handmatige opdrachten op bestaande gebieden uitvoeren.

Beschrijving van panelen

Panelen en knoppen Beschrijving

Masterlijst
Het linkerpaneel in deze weergavemet een overzicht van de namen
van alle opgeslagen gebieden.

Negeren Hiermee kunt u overtredingen van gebruikers in anti-passback-
gebieden negeren.

Handmatige opdrachten Hiermee kunt u handmatige opdrachten naar de geselecteerde
gebieden sturen.

Details van bestaande gebieden weergeven:
1. Klik om het gebied in hetmasterpaneel weer te geven.

De gebieddetails hieronder worden weergegeven in het paneel ernaast:

Veld Beschrijving

Naam Naam van het gebied zoals geconfigureerd in de weergave Locatieplanner.

Beschrijving Beschrijving van het gebied zoals geconfigureerd in de weergave Locatieplanner.

Ingangslezers De deuren en lezers die in dit gebied zijn geconfigureerd zoals geconfigureerd in de
weergave Locatieplanner.

Het gebied Algemeen buiten configureren
Het systeem kent ook een gebied dat Algemeen buitenwordt genoemd. Dit gebied verwijst naar het onbeveiligde

1Een gebied dat een zogenoemd subgebied volledig omsluit. Het subgebied is een gebied binnen het bovenliggende
gebied. Zie ook 'Subgebied'.
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gebied buiten het gebouw.
Tijdens de gebiedconfiguratie worden ingangslezers in het gebiedAlgemeen buiten automatisch geconfigureerd in
de weergave Locatieplanner.

Verwante onderwerpen
l Een gebiedmaken

3.1.3 Deuren
Een deur is een beheerd fysiek toegangsapparaat waarmee toegang tussen ruimten kan worden verleend of
geweigerd.

Bij toegangsbeheer hoeft een deur niet altijd een standaarddeur te zijn. Het kan ook gaan om poorten, hekken,
slagbomen enz. In de weergave Hardware of de weergave Deur kunt u een deur maken. Raadpleeg
onderstaande gedeelten voor meer informatie.

Verwante onderwerpen
l Deurenmaken via de weergave Deuren
l Deurenmaken via de weergave Hardware
l Deurconfiguratie wijzigen
l Deursjabloon op deur toepassen

3.1.3.1 Deuren maken
1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Deuren2. De weergaveDeurwordt getoond.
2. Klik op Maken3 om de velden en uitvouwpanelen voor deurconfiguratie weer te geven.
3. Configureer de weergegeven gedeelten.

Zie hieronder voor meer informatie.

Beschrijving van paneel en werkbalk

Panelen en knoppen Beschrijving

Masterlijst Het linkerpaneel in deze weergavemet demasterlijst
van deurnamen en Access Point-modules.

Hoofdpaneel Paneel met verschillende velden voor de configuratie
van deuren.

Maken Hiermee kunt u een nieuwe deur maken.

Verwijderen Hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.

Opslaan Hiermee kunt u de huidige deurconfiguratie opslaan.

Annuleren Hiermee kunt u de wijzigingen na de laatste keer
opslaan annuleren.

Handmatige opdrachten Hiermee kunt u handmatige opdrachten voor de

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
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Panelen en knoppen Beschrijving

geselecteerde deur geven.
U kunt de volgende opdrachten geven:

l Toegang toestaan: hiermee kunt u de deur
ontgrendelen voor de gebruiker. Deze opdracht
staat gelijk aan een geldige kaart.

l Openen: hiermee kunt u de huidige deurmodus
wijzigen naar Openen.

l Blokkeren: hiermee kunt u de huidige
deurmodus wijzigen naar Blokkeren.

l Beveiligen: hiermee kunt u de huidige
deurmodus wijzigen naar Beveiligen.

l Beveiliging opheffen: hiermee kunt u de
huidige deurmodus wijzigen naar Beveiliging
opheffen.

l Annuleren: hiermee kunt u de laatste
handmatige opdracht annuleren.

De volgende parameters zijn van toepassing op de
handmatige opdrachtenOpenen, Blokkeren,
Beveiligen enBeveiliging opheffen.

l Tot volgende schemawijziging: de
handmatige opdracht is van toepassing tot de
volgende wijziging in het toegangsschema.

l Tot nadere kennisgeving: de handmatige
opdracht is van toepassing tot de opdracht
Annuleren wordt gegeven.

l Duur (in minuten):De handmatige opdracht is
van toepassing voor de opgegeven
geldigheidsduur.

Wijzigen Met Wijzigen opent u een wizard waarmee u
wijzigingen kunt aanbrengen in een geselecteerde deur.

Identificatie

1. Klik op het uitvouwpaneel Identificatie1.
2. Configureer de velden in dit gedeelte en klik vervolgens opOpslaan.

Veld Beschrijving

Naam Voer een relevante naam in voor de deur.

Beschrijving Voer een beschrijvende samenvatting
met relevante details over de deur in.

Lezerverlichtingssjabloon De huidige actieve sjabloon voor deze deur
wordt getoond

Deursjabloon Selecteer een deursjabloonmet vooraf

1Klik om te tonen in Aliro
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Veld Beschrijving

gedefinieerde configuratie om op de
geselecteerde deur toe te passen.
Als de deur gebruikmaakt van een
sjabloon, moeten wijzigingen aan de deur
worden doorgevoerd via
Deuraanpassingen of Deursjabloon.

Deursjabloon maken Klik hierop om een nieuwe deursjabloon
van de huidige deurconfiguratie te maken.

Standaardbeveiligingsmodus

Standaarddeurmodi Beschrijving

Openen De deur wordt fysiek volledig geopendmet behulp van
een deuropener.

Onbeveiligd De deur is ontgrendeld en kan worden geopend.

Beveiligd De deur is vergrendeld en kan alleen worden ontgrendeld
met een geldige kaart.

Geblokkeerd De deur is vergrendeld en gebruikers hebben geen
toegang.

VeldomschrijvingenStandaardlezermodi

Standaardlezermodi en opties Beschrijving

Lezer De logische naam van de lezer.

Modus

Kaart en
pincode

De deur kan alleenmet een
kaart en pincodeworden
ontgrendeld.

Kaart De deur kan alleen met een
kaartworden ontgrendeld.

Persoonlijke
code

Deuren kunnen worden
ontgrendeldmet een
persoonlijke code. In deze
modus kan ook een kaart
worden gebruikt.

Groepscode

De deur kanmet een
groepscodeworden
ontgrendeld. In dezemodus kan
ook een kaart of persoonlijke
code worden gebruikt.

Uitgeschakeld De lezer is uitgeschakeld.
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VeldomschrijvingenAndere standaardmodi
De punten in deze tabel zijn eenmix van in- en uitgangspunten die kunnen worden ingesteld voor een logische
deur, zoals uitgangsknoppen, deurvergrendelingen, deurcontacten, motorvergrendelingen enz.

Standaardmodi en opties Beschrijving

Punt De naam van het in-
/uitgangspunt.

Modus
Ingeschakeld Het punt is ingeschakeld.

Uitgeschakeld Het punt is uitgeschakeld.

Beveiligingsmodi
1. Klik op het uitvouwpaneel Beveiligingsmodi.
2. In dit gedeelte kunt u het tijdbereik voor specifieke dagen in de beveiligingsmodus configureren.
3. Selecteer eenGeplande deurmodus.

Geplande
deurmodus Beschrijving

Openen De deur wordt fysiek volledig geopendmet behulp
van een deuropener.

Onbeveiligd De deur is ontgrendeld en kan worden geopend.

Beveiligd De deur is vergrendeld en kan alleen worden
ontgrendeldmet een geldige kaart.

Geblokkeerd De deur is vergrendeld en gebruikers hebben geen
toegang.

4. Configureer de gedeeltenGeplande lezermodi enGeplande andere modi volgens de instructies in de
tabel hieronder.

VeldomschrijvingenGeplande lezermodi

Veld Beschrijving

Lezer De logische naam van de
lezer.

Modus

Kaart en
pincode

De deur kan alleenmet een
kaart en pincodeworden
ontgrendeld.

Kaart De deur kan alleen met een
kaartworden ontgrendeld.

Persoonlijke
code

Deuren kunnen worden
ontgrendeldmet een
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Veld Beschrijving

persoonlijke code. In deze
modus kan ook een kaart
worden gebruikt.

Groepscode

De deur kanmet een
groepscodeworden
ontgrendeld. In dezemodus
kan ook een kaart of
persoonlijke code worden
gebruikt.

Uitgeschakeld De lezer is uitgeschakeld.

VeldomschrijvingenGeplande andere modi
De punten in deze tabel zijn eenmix van in- en uitgangspunten die kunnen worden ingesteld voor een logische
deur, zoals uitgangsknoppen, deurvergrendelingen, deurcontacten, motorvergrendelingen enz.

Veld Beschrijving

Punt De naam van het in-/uitgangspunt.

Modus
Ingeschakeld Het punt is ingeschakeld.

Uitgeschakeld Het punt is uitgeschakeld.

Geplande uitzonderingen

Veld Beschrijving

Naam De naam van de uitzondering.

Beveiligingsmodi

Beveiligingsmodi

Veld Beschrijving

Geen wijziging in de
beveiligingsmodus

De beveiligingsmodus
diemomenteel als
standaard wordt gebruikt
en is gedefinieerd in de
deurplanning, blijft
behouden. Een wijziging
in de geplande
uitzondering beïnvloedt
de beveiligingsmodus
dus niet.

Standaarduitzonderingsmodus

De beveiliging wordt op
de datum en tijd van de
geplande uitzondering
automatisch opgevoerd
zoals gedefinieerd in
onderstaande tabel.
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Veld Beschrijving

Veld Beschrijving

Aangepaste beveiligingsmodus

Er kan een unieke
definitie worden
opgegeven voor de deur-
of lezermodus voor de
datums en tijden in de
uitzondering.

DeStandaarduitzonderingsmoduswordt op dezemanier toegepast:
• Eerst wordt demodus op de deur toegepast
• Wijzigingen door de bediener worden doorgevoerd
• Automatische wijzigingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld via het
tijdschema

In de tabel hieronder wordt beschreven hoe de
Standaarduitzonderingsmoduswordt ingesteld in verhouding tot de
Deurmodus als er een geplande uitzondering wordt gebruikt:

Huidige deurmodus Standaarduitzonderingsmodus

Deurbeveiligingsmodus

Geblokkeerd Geblokkeerd

Beveiligd Beveiligd

Onbeveiligd Beveiligd

Open Beveiligd

Lezermodus

Kaart en pincode Kaart en pincode

Kaart Kaart

Persoonlijke code Kaart

Groepscode Kaart

Uitgeschakeld Uitgeschakeld

Andere modi (inschakelen/uitschakelen)

Uitgangsknop Geenwijziging

Deurvergrendeling Geenwijziging

Deurcontact Geenwijziging

Lokale uitzonderingen
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1. Klik op het uitvouwpaneel Lokale uitzonderingen.
2. Klik op Toevoegen om een lokale uitzonderingsrij toe te voegen.
3. Stel de velden naar wens in. Raadpleeg de veldomschrijvingen aan het eind van dit gedeelte voor meer

informatie.
4. Selecteer een lokale uitzondering en klik opVerwijderen om deze te verwijderen.
5. Klik opOpslaan.

Veld Beschrijving

Begindatum De begindatum van de uitzonderingsperiode.

Einddatum De einddatum van de uitzonderingsperiode.

Begintijd De begintijd van de uitzonderingsperiode.

Eindtijd De eindtijd van de uitzonderingsperiode.

OPMERKING: een Lokale Uitzondering is actief vanBegindatum/-tijd t/m Einddatum/-tijd. Dit betekent dat
de lokale uitzonderingen beginnen op het moment van de opgegeven startminuut en eindigen op de opgegeven
eindminuut. Hierdoor kunnen opeenvolgende lokale uitzonderingsperioden worden ingesteld die elkaar niet
overlappen. Hieronder ziet u een voorbeeld:
Begindatum Begintijd Einddatum Eindtijd Opmerking
25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Begint om 11:00:00, eindigt om 11:00:59
25/06/2014 11:01 25/06/2014 11:59 Begint om 11:01:00, eindigt om 11:59:59

l U kunt meerdere uitzonderingsperioden instellen, maar dezemogen elkaar niet overlappen.
l U kunt voor elke geselecteerde uitzonderingsperiode een set beveiligingsmodi instellen die van toepassing

is tijdens deze beveiligingsperiode.

Details

1. Klik op het uitvouwpaneel Details.
2. Configureer de velden in dit gedeelte en klik vervolgens opOpslaan.

Veld Beschrijving

Ontgrendelingstijd (s)

De tijd (in seconden) dat de deur
ontgrendeldmoet blijven voordat deze
opnieuw wordt vergrendeld na geldige
toegang.

Openingstijd (s)

De duur (in seconden) na de
Ontgrendelingstijd (s)waarna de
deur geslotenmoet zijn. Als het
sluiten van de deur langer duurt dan
ingesteld in dit veld, genereert de
Aliro-client eenmelding dat de deur te
lang open is gehouden in het
gebeurtenislogboeken.

Waarschuwingstijd voor
vastgehouden deur (s)

De duur (in seconden) die wordt
opgeteld bij deOntgrendelingstijd
(s) en deOpeningstijd (s). Na deze
totale tijdsduur wordt het alarm Deur
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Veld Beschrijving

vastgehouden gegenereerd door de
hardwaremodule en wordt de
gebeurtenis geregistreerd in het
gebeurtenislogboek.

Ontgrendelingstijd voor
speciale toegang (s)

Deze duur (in seconden) is
vergelijkbaar met de
Ontgrendelingstijd (s), maar is
specifiek van toepassing op
gebruikers met Speciale toegang1.

Wachten met ontgrendelen tot
eerste geldige toegang

Wanneer deze optie is ingesteld,
wordt de deur pas ontgrendeld
wanneer de eerste geldige kaart wordt
aangeboden binnen het
toegangsschema.

Handmatige opdrachten
uitschakelen

Met deze optie kunt u het uitvoeren
van handmatige opdrachten voor de
deur in-/uitschakelen. Handmatige
opdrachten zijn standaard
uitgeschakeld voor de deur.

Lezers

1. Klik op het uitvouwpaneel Lezers.
2. Klik op Toevoegen om een nieuwe lezer voor deze deur toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als

u een lezerrij wilt verwijderen.
3. Configureer de velden in dit gedeelte en klik vervolgens opOpslaan.

Veld Beschrijving

Lezer toewijzen aan
deursjabloon

Selecteer een geschikte lezer.
Opmerking: dit veld geeft een
lijst weer met alle beschikbare
lezers van de geselecteerde
deursjabloon.

Naam De naam van de lezer die is
geconfigureerd in deze rij.

Automatische deuropener
activeren

Hiermee stelt u in dat de lezer
de automatische deuropener
activeert.

Lezerverlichtingssjabloon
Hiermee definieert u speciaal
verlichtingsgedrag voor de
lezer

1Demogelijkheid om afzonderlijke kaarten zo te programmeren dat daarmee een deur langer wordt ontgrendeld en
geopend om de gebruiker veilig toegang te geven.
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Deurcontacten

1. Klik op het uitvouwpaneel Deurcontacten.
2. Klik op Toevoegen om een nieuwe deurcontactingang toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als u

een deurcontactingang wilt verwijderen.
3. Configureer de velden in dit gedeelte en klik vervolgens opOpslaan.

Veld Beschrijving

Contact toewijzen aan
deursjabloon

Selecteer een geschikt
deurcontact.
Opmerking: dit veld geeft
een lijst weer met alle
beschikbare deurcontacten
van de geselecteerde
deursjabloon.

Naam De naam van het
deurcontact.

Uitgangsknoppen

1. Klik op het uitvouwpaneel Uitgangsknoppen.
2. Klik op Toevoegen om een uitgangsknopingang toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als u een

uitgangsknopingang wilt verwijderen.
3. Configureer de velden in dit gedeelte en klik vervolgens opOpslaan.

Veld Beschrijving

Uitgangsknop toewijzen
aan deursjabloon

Selecteer een geschikte
uitgangsknop.

Opmerking: dit veld geeft
een lijst weer met alle
beschikbare
uitgangsknoppen van de
geselecteerde
deursjabloon.

Naam De naam van de
uitgangsknop.

Deuropener activeren

Hiermee stelt u in dat deze
knop de deuropener
activeert en de deur wordt
geopend wanneer de
uitgangsknop wordt
ingedrukt.
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Veld Beschrijving

Time-out voor speciale
toegang gebruiken

Hiermee stelt u in dat de
Ontgrendelingstijd voor
speciale toegang (s)1

Ontgrendeling met hoge
prioriteit

Hiermee koppelt u deze
uitgangsknop aan het
ingangspunt dat is ingesteld
voor de functie
Ontgrendelingmet hoge
prioriteit1.

Vergrendelingen
In dit gedeelte kunt u zowel deurvergrendelingen alsmotorvergrendelingen configureren.

Deurvergrendelingen
1. Klik op het uitvouwpaneel Vergrendelingen.
2. Klik op Toevoegen om een deurvergrendelingsuitgang toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als u

een deurvergrendelingsuitgang wilt verwijderen.
3. Stel de velden voor deurvergrendelingen naar wens in. Raadpleeg de veldomschrijvingen hieronder voor

meer informatie.
4. Klik opOpslaan.

Veldomschrijvingen voor deurvergrendelingen

Velden en opties Opties en beschrijvingen

Vergrendeling toewijzen
aan deursjabloon

Selecteer een geschikte deurvergrendeling.

Opmerking: dit veld geeft een lijst weer met alle beschikbare
deurvergrendelingen van de geselecteerde deursjabloon.

Naam De naam van de deurvergrendeling.

Opnieuw vergrendelen

Opties en beschrijvingen

Bij openen van deur

Na het ontgrendelen wordt de vergrendeling
hersteld zodra de deur is geopend. Er kan een
vertraging worden ingesteld die wordt gestart bij
het openen van de deur.

Bij sluiten van deur
Na het ontgrendelen wordt de vergrendeling pas
hersteld zodra de deur weer is gesloten.

1wordt toegepast op de deur.Deze duur (in seconden) is vergelijkbaar met deOntgrendelingstijd (s), maar is spe-
cifiek van toepassing op gebruikers met speciale toegang.
1. De geconfigureerde ingang word ingesteld als een uitgangsknopmet een automatische deuropener en heeft een
eigen ontgrendelingstijd. Met deze functie stelt u de ingang in als ingang voor noodontgrendeling/-vergrendeling zon-
der rekening te houdenmet toegangsschema's, lezermodi enz.
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Velden en opties Opties en beschrijvingen

Puls

Stuurt een pulssignaal naar het relais voor
ontgrendeling. Het externe slot wordt automatisch
vergrendeld zonder tussenkomst van de AP-
module.

Opnieuw vergrendelen na
openingstijd (ms)

WanneerBij openen van deur is geselecteerd, is dit de vertraging die wordt
gestart nadat de deur is geopend.
WanneerPuls is geselecteerd, is dit de pulstijd.

Motorvergrendelingen
1. Klik op het uitvouwpaneel Vergrendelingen.
2. Klik op Toevoegen om eenmotorvergrendelingsrij toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als u een

rij wilt verwijderen.
3. Stel de velden voormotorvergrendelingen naar wens in. Raadpleeg de veldomschrijvingen hieronder voor

meer informatie.
4. Klik opOpslaan.

Veldomschrijvingen voorMotorvergrendelingen

Veld Beschrijving

Motorvergrendeling toewijzen
aan deursjabloon

Selecteer een geschiktemotorvergrendeling.

Opmerking: dit veld geeft een lijst weer met alle beschikbare
motorvergrendelingen van de geselecteerde deursjabloon.

Naam De naam van demotorvergrendeling.

Deuropener

1. Klik op het uitvouwpaneel Deuropener.
2. Stel de velden naar wens in. Raadpleeg de veldomschrijvingen hieronder voor meer informatie.
3. Klik opOpslaan.

Veld Beschrijving

Deuropener configureren Schakel dit selectievakje in om de deuropener te configureren.

Naam De naam van de deuropener.

Openingsactie

Opties en beschrijvingen

Geen Er wordt geen actie uitgevoerd.

Inschakelen
Schakel het relais of de uitgang in om
de deuropener te ontgrendelen.
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Veld Beschrijving

Uitschakelen
Schakel het relais of de uitgang uit om
de deuropener te ontgrendelen.

Puls
Stuur een pulssignaal (aan-uit) naar het
relais of de uitgang om de deuropener
te ontgrendelen.

Omgekeerde puls
Stuur een omgekeerd pulssignaal (uit-
aan) naar het relais of de uitgang om de
deuropener te ontgrendelen.

Pulstijd opening (ms) WanneerPuls of Omgekeerde puls is geselecteerd, is dit de pulstijd.

Vertragingstijd opening (ms) De tijd waarna de deuropener wordt ontgrendeld.

Sluitingsactie

Opties en beschrijvingen

Geen Er wordt geen actie uitgevoerd.

Inschakelen
Schakel het relais of de uitgang in om
de deuropener te vergrendelen.

Uitschakelen
Schakel het relais of de uitgang uit om
de deuropener te vergrendelen.

Puls
Stuur een pulssignaal (aan-uit) naar het
relais of de uitgang om de deuropener
te vergrendelen.

Omgekeerde puls
Stuur een omgekeerd pulssignaal (uit-
aan) naar het relais of de uitgang om de
deuropener te vergrendelen.

Pulstijd sluiting (ms) WanneerPuls of Omgekeerde puls is geselecteerd, is dit de pulstijd.

Vertragingstijd sluiting (ms) De verwachte benodigde tijd om de deuropener te sluiten.

Anti-passback

1. Klik op het uitvouwpaneel Anti-passback.
2. Stel de velden in dit gedeelte naar wens in. Raadpleeg de veldomschrijvingen hieronder voor meer informatie.
3. Klik opOpslaan.

Velden en opties Beschrijving

Type
anti-
passback

Uitgeschakeld Anti-passbackregels worden niet toegepast, maar de gebruikerslocatie wordt nog
wel gevolgd.
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Velden en opties Beschrijving

Zachte anti-
passback

Toegang is toegestaan ondanks de anti-passbackregels en er wordt alleen een
waarschuwing gegenereerd wanneer de regels worden overtreden.

Harde anti-
passback

Toegang wordt geweigerd en alle kaarten van de gebruiker worden direct inactief
gemaakt. Wanneer de anti-passbackregels worden overtreden, wordt er een
melding gegenereerd. De kaarten van de gebruiker kunnen alleen vanuit de Aliro-
client weer worden geactiveerd.

Anti-passback
met timer

Toegang wordt geweigerd gedurende de tijd die is ingesteld in het veld Toegang
geweigerd gedurende. Wanneer de anti-passbackregels worden overtreden,
wordt er eenmelding gegenereerd.

Toegang geweigerd
gedurende Tijdsduur (in uren enminuten) dat de toegang wordt geweigerd.

Duur
De tijd waarna het overtreden van anti-passbackregels door gebruikers in de zone
automatisch wordt genegeerd. Deze functie werkt zowel bij zachte als harde anti-
passback. U kunt deze functie uitschakelen door de duur in te stellen op nul.

Ingangslezers Klik op Toevoegen om een ingangslezer voor deze deur toe te voegen en te
configureren. Klik opVerwijderen om deze lezer voor deze deur te verwijderen.

Uitgangslezers Klik op Toevoegen om een uitgangslezer voor deze deur toe te voegen en te
configureren. Klik opVerwijderen om deze lezer voor deze deur te verwijderen.

Inbraak1

1. Klik op Inbraak om het gedeelte uit te vouwen.
2. Schakel het selectievakje Inbraaksysteem configureren in om de velden in dit gedeelte te activeren.
3. In dit gedeelte kunt u het tijdbereik voor specifieke dagen in het inschakelschema configureren.
4. Klik op Toevoegen om een nieuwe inschakelschema-uitzondering toe te voegen.
5. Configureer de velden in dit gedeelte zoals beschreven in onderstaande tabel.
6. Selecteer een inschakelschema-uitzondering en klik opVerwijderen om deze te verwijderen.

Veld Beschrijving

Begindatum De begindatum van de uitzonderingsperiode.

Einddatum De einddatum van de uitzonderingsperiode.

Begintijd De begintijd van de uitzonderingsperiode.

Eindtijd De eindtijd van de uitzonderingsperiode.

OPMERKING: een inschakelschema-uitzondering is actief vanBegindatum/-tijd t/m Einddatum/-tijd. Dit
betekent dat de inschakelschema-uitzondering begint op het moment van de opgegeven startminuut en eindigt op
de opgegeven eindminuut. Hierdoor kunnen opeenvolgende inschakelschema-uitzonderingsperioden worden
ingesteld die elkaar niet overlappen. Hieronder ziet u een voorbeeld:
Begindatum Begintijd Einddatum Eindtijd Opmerking

1De term die in de logica wordt gebruikt voor alle handelingen die betrekking hebben op het beheer van een inbraak-
systeem.
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25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Begint om 11:00:00, eindigt om 11:01:00
25/06/2014 11:01 25/06/2014 11:59 Begint om 11:01:00, eindigt om 12:00:00

l U kunt meerdere uitzonderingsperioden instellen, maar dezemogen elkaar niet overlappen.
l U kunt voor elke geselecteerde uitzonderingsperiode een set beveiligingsmodi instellen die van toepassing

is tijdens deze beveiligingsperiode.
7. Stel de velden voor het inbraaksysteem naar wens in. Raadpleeg de omschrijving van het veld Inbraak

hieronder voor meer informatie.
8. Klik opOpslaan om dewijzigingen op te slaan.

Veld Beschrijving

Uitzondering
inbraakmodus Selecteer Inschakelen of Uitschakelen voor de geselecteerde Uitzondering.

Uitzondering vertraging
automatisch opnieuw
inschakelen (m)

Dezelfde beschrijving als voor Vertraging automatisch opnieuw inschakelen
(m), maar van toepassing op de geselecteerde Uitzondering.

Vertraging automatisch
opnieuw inschakelen (m)

Wanneer een gebruiker het inbraaksysteem uitschakelt gedurende een periode in
het toegangsschema met automatische inschakeling, wordt er na deze
vertraging automatisch geprobeerd om het inbraaksysteem opnieuw in te
schakelen.

Handmatige vertraging
voorafgaand aan
inschakelen (s)

Gebruikers kunnen bij elke lezer of inschakelknop of via externe bediening een
handmatige vertraging voorafgaand aan inschakelen instellen.

OPMERKING: Het systeem wacht de vertraging voorafgaand aan inschakelen
af voordat de gevraagde inschakeling wordt gestart. Tijdens de vertraging
voorafgaand aan inschakelen wordt er een voormelding gegeven. De
inschakeling kan worden afgebrokenmet een geldige kaart of de uitgangsknop.

Automatische vertraging
voorafgaand aan
inschakelen (s)

De automatische vertraging voorafgaand aan inschakelen wordt toegepast
volgens het toegangsschema.

OPMERKING: Het systeem wacht de vertraging voorafgaand aan inschakelen
af voordat de gevraagde inschakeling wordt gestart. Tijdens de vertraging
voorafgaand aan inschakelen wordt er een voormelding gegeven. De
inschakeling kan worden afgebrokenmet een geldige kaart of de uitgangsknop.

Selectievakje
'Ontgrendelen als
uitschakelen mislukt'

Met deze instelling kunt u aangeven of de deur, als de uitschakelingmislukt
(bijvoorbeeld als er nog steeds een alarmstatus actief is na de time-out), moet
worden ontgrendeld of vergrendeldmoet blijven om te voorkomen dat gebruikers
de ingeschakelde zone betreden en een inbraakalarm genereren. Als deze
instelling is ingeschakeld, wordt de deur ontgrendeld, zelfs als het gebied nog is
ingeschakeld. In dit geval wordt het alarm niet beheerd door de instellingen in
Aliro. Neem voor informatie over het alarm contact opmet de leverancier van uw
externe inbraaksysteem.

Selectievakje Wachten met
uitschakelen tot eerste
geldige toegang

Als de optie is geactiveerd, blijft de deur gesloten en ingeschakeld tot iemand
geldige toegang heeft gekregen, zelfs als de deur-/lezermodus eerder op
ontgrendelen is ingesteld

Knop inschakelen Naam van het ingangspunt dat kan worden gebruikt om de inschakeling te
starten. (Optioneel)
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Veld Beschrijving

Feedback alarmstatus
De naam van de ingang waarop de inschakelstatus van het externe
inbraaksysteem wordt ontvangen. Wanneer er een deurinbraaksysteem is
geconfigureerd, is de ingang Feedback alarmstatus (ASF) verplicht.

Time-out

Tijdens de inschakelsequentie wordt de inschakeluitgang gebruikt om gebieden
met externe inbraaksystemen in- of uit te schakelen. Daarna wordt de ingang
Feedback alarmstatus (ASF) gebruikt om de status van het inbraaksysteem te
controleren en te bepalen of het in- of uitschakelen is gelukt binnen de time-
outperiode. De time-out wordt opgegeven inmilliseconden, omdat externe
systemen binnen één seconde kunnen reageren.

Duur van rode LED

Als u Duur van rode LED instelt op 0, blijft de rode LED branden zolang de
ingang Feedback alarmstatus (ASF) aangeeft dat het gebied is ingeschakeld. Als
u Duur van rode LED instelt op 1–99 seconden, blijft de led gedurende de
opgegeven tijd branden wanneer de ingang Feedback alarmstatus (ASF)
aangeeft dat het gebied is ingeschakeld. Na deze periode gaat de led uit.

Uitgang inschakelen
De naam van het uitgangspunt dat wordt gebruikt om het externe inbraaksysteem
in- of uit te schakelen. Wanneer een deurinbraaksysteem is geconfigureerd, is
Uitgang inschakelen verplicht.

Actie
inschakelen

Geen Er wordt geen actie uitgevoerd.

Inschakelen Uitgang inschakelen wordt geactiveerd om het externe inbraaksysteem in te
schakelen.

Uitschakelen Uitgang inschakelen wordt gedeactiveerd om het externe inbraaksysteem in te
schakelen.

Puls Er wordt een pulssignaal (aan-uit) naar Uitgang inschakelen gestuurd om het
externe inbraaksysteem in te schakelen.

Puls
omgekeerd

Er wordt een omgekeerd pulssignaal (uit-aan) naar de Uitgang inschakelen
gestuurd om het externe inbraaksysteem in te schakelen.

Pulstijd inschakelen (ms)
De geconfigureerde pulstijd voor het activeren of deactiveren van de
inschakelactie. Dit is alleen van toepassing wanneer Actie inschakelen is
ingesteld op Puls of Puls omgekeerd.

Actie
uitschakelen

Geen Er wordt geen actie uitgevoerd.

Inschakelen Uitgang inschakelen wordt geactiveerd om het externe inbraaksysteem uit te
schakelen.

Uitschakelen Uitgang inschakelen wordt gedeactiveerd om het externe inbraaksysteem uit te
schakelen.

37

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



3 Functies

Veld Beschrijving

Puls Er wordt een pulssignaal (aan-uit) naar Uitgang inschakelen gestuurd om het
externe inbraaksysteem uit te schakelen.

Puls
omgekeerd

Er wordt een omgekeerd pulssignaal (uit-aan) naar Uitgang inschakelen
gestuurd om het externe inbraaksysteem uit te schakelen.

Pulstijd uitschakelen (ms)
De geconfigureerde pulstijd voor het activeren of deactiveren van de
uitschakelactie. Dit is alleen van toepassing wanneer Actie uitschakelen is
ingesteld op Puls of Puls omgekeerd.

3.1.3.2 Deurconfiguratie aanpassen
Deurconfiguraties kunnen op tweemanieren worden aangepast:

l Met de weergaveDeuren
l Met de wizardWijzigen

Aanpassingsbeperkingen
Demogelijkheid om een deurconfiguratie te wijzigen, is afhankelijk van of deze aan hardware en/of een
deursjabloon is gekoppeld. In onderstaandematrix vindt u beschrijvingen van het deurafhankelijkheidsscenario
met betrekking tot hardware en deursjablonen en demogelijkheid om deurconfiguraties te wijzigen.

Gekoppeld aan
hardware

Gekoppeld
aan
Deursjabloon

Mogelijkheid om een deurfunctionaliteit toe te
voegen/te bewerken/te verwijderen

Met de
weergave Deur

Met de wizard
Wijzigen

Met
Weergave
Deursjabloon

Deurscenario
1

û
û ü ü û

Deurscenario
2

ü û ü* ü û

Deurscenario
3

ü ü û** ü ü

* In dit scenario kunt u in de weergaveDeur geen deuritems toevoegen of verwijderen. De knoppen Toevoegen en
Verwijderen zijn niet beschikbaar. Het toevoegen of verwijderen van deuritems dient te gebeuren via de wizard
Wijzigen.
** In dit scenario kunnen geen van de deurinstellingen in de weergaveDeurworden bewerkt. De enige velden die
beschikbaar zijn, zijnNaam, Deursjabloon enDeursjabloon maken.

De wizard Deur wijzigen
Met deze wizard kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen in een geselecteerde deur:

l Ontkoppelen van hardware: met dit gedeelte kunt u de relatie met de geconfigureerde fysieke Access Point
opheffen zonder de geconfigureerde toegangsrechten voor de deur te verliezen. U kunt de deur vervolgens
aan een nieuwe Access Point-module koppelen.

l Hardware wijzigen: met dit gedeelte kunt u de toewijzing van de bestaande hardware aanpassen of nieuwe
hardware selecteren en de punttoewijzing aanpassen.
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l Deurconfiguratie wijzigen: in dit gedeelte kunt u een deurfunctionaliteit toevoegen, wijzigen of verwijderen.
U kunt in dit gedeelte bijvoorbeeld nieuwe uitgangsknoppen of deurcontacten toevoegen.

Deuren verwijderen
1. Navigeer naar Overzicht >  Deuren.
2. Selecteer de deur die u uit demasterlijstwilt verwijderen.
3. Klik op Verwijderen.

Opmerking: items die afhankelijk zijn van deze deur worden niet automatisch door het systeem ontkoppeld.
Voordat u de deur uit het systeem kunt verwijderen, moet u alle afhankelijkheden, zoals de locatieplanner,
toegangsrechten van gebruikers en toegangsgroepen, handmatig verwijderen.

3.1.4 Toegangsgroepen
Met toegangsgroepen kunt u specifieke toegangsrechten voor deuren en/of gebieden specificeren die opmeerdere
gebruikers van toepassing zijn. Bovendien kunt u hiermee de toegangsrechten vanmeerdere gebruikers in één keer
bijwerken.

3.1.4.1 Toegangsgroepen maken
1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Toegangsgroepen2. De weergave Toegangsgroep wordt

getoond.

Beschrijving van paneel en werkbalk

Panelen en knoppen Beschrijving

Masterlijst
Het linkerpaneel in deze weergavemet demasterlijst met
de namen van alle geconfigureerde toegangsgroepen.

Hoofdpaneel
Een paneel met verschillende velden voor de configuratie
van toegangsgroepen.

Maken Hiermee kunt u een nieuwe toegangsgroepmaken.

Verwijderen Hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.

Opslaan Hiermee kunt u de huidige configuratie opslaan.

Annuleren Hiermee kunt u de wijzigingen na de laatste keer opslaan
annuleren.

Een toegangsgroep instellen
1. Klik op Maken3. De configuratievelden voor toegangsgroepen verschijnen.
2. Voer een Naam4 in voor de toegangsgroep. Bijvoorbeeld Buiten kantooruren voor toegang tot delen van

een gebouw buiten normale werktijden, of Medewerkers voor toegang tot algemene delen van een gebouw
tijdens normale werktijden.

3. De tijden voorGebiedstoegang en/of Deurtoegang definiëren:

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
4Klik om te tonen in Aliro
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l Toegangsrechten tot gebieden:
1. klik inGebiedstoegang op Toevoegen1
2. Selecteer een gebied in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Klik opOK.
3. Selecteer het toegangsschema dat u aan het geselecteerde gebied wilt koppelen.

l Toegangsrechten tot deuren:
1. klik inDeurtoegang op Toevoegen2.
2. Selecteer een deur in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Klik opOK
3. Selecteer het toegangsschema dat u aan de geselecteerde deur wilt koppelen.
4. Klik op Opslaan3.

4. Klik opOpslaan.

Een groepscode configureren
Voor elke Toegangsgroep kanGroepscodeworden in- of uitgeschakeld. De standaardcode bestaat uit vier cijfers,
maar het aantal cijfers in de (4-8) is opgegevens inSysteeminstellingen en kan worden gewijzigd. Let bij het wijzigen
van het aantal cijfers op het volgende:

l Bij een hoger aantal worden aan het begin nullen toegevoegd
l Bij een lager aantal worden de codes opnieuw gegenereerd

Houd er rekeningmee dat hetzelfde aantal cijfers ook van toepassing is op dePersoonlijke code. De code wordt
altijd door het systeem gegenereerd en wordt niet handmatig ingevoerd. Als de beveiligingsmodus van een deur is
ingesteld opGroepscode, werken kaarten of tags ook voor de gebruikers in de Toegangsgroep.

Veld Beschrijving

Groepscode
gebruiken

Schakel dit in als de codemoet worden ingeschakeld voor de Toegangsgroep. De
beveiligingsmodus voor deDeurmoet worden opgegeven omGroepscode te kunnen
gebruiken.

Code Dewerkelijke groepscode die door het systeem is gegenereerd. Klik opNieuwe genereren om
een nieuwe temaken of een oude te vervangen.

Gebruikersacties bij de deur
1. Voer de juiste opgegeven cijfers in.
2. Druk binnen 5 seconden op de selectietoets✓ .
3. De deur wordt ontgrendeld.
l Als de gebruiker op de toets✗ drukt of als er niet binnen 5 seconden op de selectietoets wordt gedrukt,

wordt de code verwijderd en keert de lezer terug naar de normale status.
l De gebruiker heeft drie kansen om de juiste cijfers in te voeren. Daarna wordt de lezer geblokkeerd en wordt

er een bericht weergegeven. Als er vervolgens twee keer een geldige code wordt ingevoerd, wordt de deur
door het systeem ontgrendeld en keert de lezer terug naar de normale status.

3.1.5 Toegangsschema's
Toegangsschema's bestaan uit een set tijdsintervallen die bepaalt op welk moment toegang wordt verleend. Ze zijn
vaak gekoppeld aan verschillende dagen van een kalender en kunnenmeerdere tijdsperioden op een dag bevatten.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
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3.1.5.1 Een toegangsschema maken
1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Toegangsschema's2. De weergave Toegangsschema'swordt

getoond.

Beschrijving van paneel en werkbalk

Panelen en knoppen Beschrijving

Masterlijst
Het linkerpaneel in deze weergavemet demasterlijst met
geconfigureerde toegangsschema's.

Hoofdpaneel
Het basispaneel met de verschillende configuratievelden voor
toegangsschema's.

Maken Hiermee kunt u een nieuw toegangsschemamaken.

Verwijderen Hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.

Opslaan Hiermee kunt u de huidige configuratie opslaan.

Annuleren Hiermee kunt u de wijzigingen na de laatste keer opslaan
annuleren.

1. Klik op Maken3. De configuratievelden voor toegangsschema's verschijnen.
2. Voer een Naam4 in voor het toegangsschema.

Raadpleeg de onderwerpen hieronder voor instructies bij het configureren van verschillende aspecten van
toegangsschema's. Vouw een onderwerp uit om de bijbehorende instructies weer te geven.

Een tijdsspanne instellen voor een toegangsschema
1. Selecteer de dag(en)waarvoor een toegangsschema vereist is.
2. Klik en sleep de tijdlijn van de gewenste dag(en), zodat de toegankelijke tijd groen is gemarkeerd. De

geselecteerde duur wordt weergegeven in het veldGeselecteerde tijdsspanne.
3. Klik op Opslaan5.

Een toegangsschema voor een hele dag maken
1. Schakel het selectievakjeHele dag in voor de gewenste dag. De tijdlijn van de geselecteerde dag wordt

groen.
2. Klik op Opslaan6.

Een tijdsspanne wijzigen
1. Selecteer de tijdsspanne die u wilt wijzigen.
2. Sleep de uiteinden van de groenemarkering naar de gewenste positie om de tijdspanne langer of korter te

maken.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
4Klik om te tonen in Aliro
5Klik om te tonen in Aliro
6Klik om te tonen in Aliro
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3. Klik op Opslaan1.

Een tijdsspanne verwijderen
1. Klik op de tijdspanne om deze te selecteren.
2. Klik opVerwijderen

.
Een tijdspanne naar een andere dag kopiëren

1. Selecteer de gewenste tijdsspanne op een specifieke dag.
2. Klik opKopiëren voor dezelfde dag.
3. Klik opPlakken bij de dagen waarnaar u deze tijdsspanne wilt kopiëren. De originele tijdspannewordt

gekopieerd.
4. Klik op Opslaan2.

Een begindatum voor een toegangsschema instellen
1. Open het uitvouwpaneelGeavanceerd.
2. Voer in het veldBegindatum de datum in vanaf wanneer dit toegangsschema actief is en herhaaldmoet

worden.
3. Als u geen einddatum voor het toegangsschemawilt opgeven, schakelt u Tot nadere kennisgeving in.

Een einddatum voor een toegangsschema instellen
1. Open het uitvouwpaneelGeavanceerd.
2. Zorg dat er een begindatum is ingesteld.
3. Schakel het selectievakje Tot nadere kennisgeving uit om het veldEinddatum weer te geven.
4. Voer in het veldEinddatum de datum in waarop dit toegangsschemamoet eindigen.
5. Klik op Opslaan3 om alle configuraties op te slaan.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
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3.1.6 Locatieplanner
De eerste stap bij het maken van een locatieplattegrond is het maken van een grafische weergave van alle
gebieden en deuren op de locatie. Hiervoor biedt Aliro grafische hulpmiddelen in de weergave Locatieplanner.

3.1.6.1 Locatieplattegronden maken
1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Locatieplanner2. De weergave Locatieplannerwordt getoond.
2. Klik op Maken.
3. Voer eenNaam in voor de locatieplattegrond.
4. Met de opdrachten hieronder kunt u gebieden en deurenmaken en/of toevoegen.
5. Klik opOpslaan.

U kunt overschakelen naar demeervoudige weergave Locatieplanner in Indelingen om ook deuren en gebieden
weer te geven.

Beschrijving van paneel en werkbalk

Panelen en knoppen Opties Beschrijving

Tekenveld
Centraal gedeelte waarin u de
tekengereedschappen kunt
gebruiken.

Eigenschappenpaneel

Rechterpaneel dat wordt
weergegeven wanneer u een
item toevoegt of selecteert in
het tekenveld. Hierin worden
verwante eigenschappen van
het geselecteerde item
getoond.

Masterlijst

Linkerpaneel in deze
weergavemet een overzicht
van de namen van alle
opgeslagen
locatieplattegronden.

Maken
Hiermee kunt u de weergave
Nieuwe locatieplattegrond
tonen.

Verwijderen

Hiermee kunt u de
geselecteerde
locatieplattegrond
verwijderen.
Opmerking: met de knop
Verwijderen op het
individuele paneel
Eigenschappen van
deur/gebied wordt het

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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Panelen en knoppen Opties Beschrijving

geselecteerde item op de
locatieplattegrond verwijderd.

Opslaan Hiermee kunt u de huidige
configuratie opslaan.

Annuleren
Hiermee kunt u de wijzigingen
na de laatste keer opslaan
annuleren.

Naam
De naam van de
locatieplattegrond.

Achtergrond instellen

Bladeren

Als achtergrondafbeelding
voor de locatieplattegrond
kunt u een
afbeeldingsbestand op een
netwerklocatie selecteren.

Geen

Er is geen
achtergrondafbeelding
ingesteld voor de
locatieplattegrond.
Selecteer de grootte van het
canvas (het witte tekenpaneel
op het scherm) en klik op OK.

Alleen lezen

Als u dit selectievakje
inschakelt, kunnen de
eigenschappen en het
ontwerp van de bestaande
locatieplattegrond niet worden
bewerkt.

Verplaatsen/selecteren

Klik hierop en sleep
vervolgens het gewenste
object naar het tekenveld.
Hiermee kunt u een object
selecteren, verplaatsen of het
formaat aanpassen op het
canvasveld.

Veelhoekig gebied
Hiermee kunt u een
veelhoekig gebied tekenen en
definiëren.

Rechthoekig gebied
Hiermee kunt u een
rechthoekig gebied tekenen
en definiëren.

Deur Hiermee kunt u een deur die al
in het systeem is
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Panelen en knoppen Opties Beschrijving

geconfigureerd in een gebied
plaatsen.

Schuifregelaar Hiermee kunt u in- en
uitzoomen op het tekenveld.

Weergave centreren
Hiermee kunt u het tekenveld
centreren, zodat het hele veld
wordt weergegeven.

Gebieden

Een rechthoekig gebied maken:
1. Klik op Rechthoekig gebied.
2. Klik en sleep een gebied naar het tekenveld. Het gebied wordt in het blauw weergegeven.
3. Geef eenNaam enBeschrijving voor het gebied op in het paneel Eigenschappen van gebied.
4. Voeg vervolgens deuren toe aan het gebied.

Lees meer over het toevoegen van deuren aan de locatieplattegrond.
5. Klik opOpslaan.

Het opgeslagen gebied wordt nu ook weergegeven in demasterlijst van de weergaveGebieden.

Een veelhoekig gebied maken
1. Klik op Veelhoekig gebied.
2. Klik en teken de grenzen van het veelhoekige gebied op het tekenveld. Het gebied wordt in het blauw

weergegeven.
3. Geef eenNaam enBeschrijving voor het gebied op in het paneel Eigenschappen van gebied.
4. Voeg deuren toe aan het gebied.

Lees meer over het toevoegen van deuren aan de locatieplattegrond.
5. Klik opOpslaan.

Het opgeslagen gebied wordt nu ook weergegeven in demasterlijst van de weergaveGebieden.

Het formaat van gebieden aanpassen:
1. Klik op Verplaatsen/selecteren.

2. Klik op een hoek van het gebied en sleep deze naar de gewenste plek om het formaat aan te passen.
3. Klik opOpslaan.

Punten/hoeken aan gebieden toevoegen:
1. Klik op Verplaatsen/selecteren.

2. Houd de Control-toets ingedrukt terwijl u op de gewenste plek op de rand klikt. Er verschijnt een nieuw punt
op de plek waar u hebt geklikt.

3. Wijzig de vorm van het gebied door punten toe te voegen en het gebied groter of kleiner te maken. U kunt
punten verwijderen door het punt te selecteren en vervolgens op de knop Delete op het toetsenbord te
drukken.

Punten/hoeken uit gebieden verwijderen
1. Klik op
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Verplaatsen/selecteren.

2. Selecteer het punt dat of de hoek die u wilt verwijderen.
3. Klik op Verwijderen in het paneel Eigenschappen van gebied.

Het punt/de hoek wordt uit het gebied verwijderd.

Gebieden uit de locatieplattegrond verwijderen
1. Klik op Verplaatsen/selecteren.

2. Selecteer het gebied op de locatieplattegrond.
3. Klik op Verwijderen in het paneel Eigenschappen van gebied.

Het gebied wordt uit de locatieplattegrond en uit de weergave van het gebied verwijderd.

Deuren

Deuren aan gebieden toevoegen
U kunt alleen bestaande deuren toevoegen aan gebieden. Dit kan direct in deweergave Locatieplanner, maar ook
in demeervoudige weergave Locatieplanner.

Deuren toevoegen via de weergave
Locatieplanner

Deuren toevoegen via de meervoudige
weergave Locatieplanner

1. Klik op Bestaande deur

plaatsen en sleep deze over de grens
van een gebied waar u de deur wilt
plaatsen. Het venster Beschikbare
deuren wordt getoond.

2. Selecteer een bestaande deur in de
lijst. Klik op OK.

3. Selecteer in het paneel
Eigenschappen van deur van de
weergave Locatieplanner voor elke
ingangslezer een geschikt gebied in
de vervolgkeuzelijst ernaast.

4. Klik op Opslaan.

1. Ga in demenubalk van Aliro naar
Indelingen en selecteer meervoudige
weergave Locatieplanner.

2. Klik op een bestaande deur in het
masterpaneel van de weergave Deur
en sleep de deur naar een
gebiedsgrens op de
locatieplattegrond.

3. Selecteer in het paneel
Eigenschappen van deur van de
weergave Locatieplanner voor elke
ingangslezer een geschikt gebied in
de vervolgkeuzelijst ernaast.

4. Klik op Opslaan.

Opmerking:
l Het is niet mogelijk om Deurnaam enBeschrijving te wijzigen in de weergave Locatieplanner.
l Een deur kan voormaximaal twee gebiedenworden gebruikt:

o een deur kan één gebied en het gebied Algemeen buiten samenvoegen
of

o een deur kan twee gebieden samenvoegen.
l Een opgeslagen gebied kan in slechts één locatieplattegrond worden gebruikt.

Deuren van de locatieplattegrond verwijderen:
1. Klik op Verplaatsen/selecteren.

2. Selecteer een deur op de locatieplattegrond.
3. Klik op Verwijderen in het paneel Eigenschappen van deur.
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3.1.7 Rollen
Een rol is een set machtigingen waarmee een gebruiker toegang tot onderdelen van het Aliro-systeem wordt
verleend of geweigerd. Ze kunnen worden toegewezen aan verschillende gebruikers van het beveiligingssysteem
die verschillende rechten en verantwoordelijkheden hebben.

Systeemrechten Details Systeembeheerder Locatie-
beheerder

Locatie-
bediener

Standaard
kaarthouder

Aanmelden bij
webclient Aanmelden via webpagina host ü ü ü

Weergeven en
bedienen

Functie Overzicht ü ü ü

Functie Gebruikers ü ü ü

Functie Gebeurtenislogboek ü ü ü

Functie Meldingen ü ü ü

Functie Systeeminstellingen ü ü û

Functie Gebieden ü ü û

Functie Hardwaresjablonen ü û û

Functie Toegangsgroepen ü ü û

Functie Toegangsschema's ü ü û

Functie Back-up maken/herstellen ü ü û

Functie Hardware ü û û

Functie Deuren ü ü û

Functie Kaartsjablonen ü ü û

Functie Rollen ü ü û

Functie Locatieplanner ü ü û

Rechten

Locatiebedieners
Nieuwe gebruikersmet de rol Locatiebediener
maken en bestaande gebruikersmet deze rol
bewerken of verwijderen

ü ü ü

Locatiebeheerders
Nieuwe gebruikersmet de rol 'Locatiebeheerder'
maken en bestaande gebruikersmet deze rol
bewerken of verwijderen

ü ü û

Systeembeheerders
Nieuwe gebruikersmet de rolSysteembeheerder
maken en bestaande gebruikersmet deze rol
bewerken of verwijderen

ü û û

Standaardkaarthouders
Nieuwe gebruikersmet de rol
Standaardkaarthouder maken en bestaande
gebruikersmet deze rol bewerken of verwijderen

ü ü ü
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3.1.7.1 Een rol toewijzen aan een gebruiker
1. Ga naar Overzicht1 en selecteer Gebruikers2. De weergaveGebruikerswordt getoond.
2. Klik op Maken3 voor een nieuwe gebruiker of selecteer een bestaande gebruiker in de masterlijst4 links.
3. Vermeld de voornaam en de achternaam.
4. Klik op de vervolgkeuzelijst Rol en selecteer de rol die u wilt toewijzen aan deze gebruiker. Voor andere rollen

danKaarthoudermoet u de extra veldenGebruikersnaam,Wachtwoord enDomein gebruikersnaam
configureren.

5. Klik op Opslaan5.

De geselecteerde rol wordt toegewezen aan de gebruiker.

3.1.8 Hardware
AP-hardware (Access Points) is de basismodule waaruit het Aliro-toegangsbeheersysteem is opgebouwd.
Voordat u deuren kunt maken of andere handelingen voor toegangsbeheer kunt uitvoeren, moet u de Access Point-
module in uw systeem configureren. Zie het gedeelteHardware configureren voor instructies.

Verwante onderwerpen
l Hardware configureren
l Hardwareconfiguratie wijzigen

3.1.8.1 Hardware configureren
1. Klik op Overzicht6 en vervolgens op Hardware7. De weergaveHardwarewordt getoond.

Beschrijving van paneel en werkbalk

Panelen en
knoppen

Beschrijving

Masterlijst Linkerpaneel in de weergavemet demasterlijst van hardware- en deurnamen.

Hoofdpaneel Hiermee worden verschillende hardwareconfiguratievelden in een hoofdpaneel
weergegeven.

Verwijderen Hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.

Opslaan Hiermee kunt u de huidige hardwareconfiguratie opslaan.

Annuleren Hiermee kunt u de wijzigingen na de laatste keer opslaan annuleren.

Detecteren Hiermee kunt u zoeken naar alle beschikbare hardware in het netwerk.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
4Klik om te tonen in Aliro
5Klik om te tonen in Aliro
6Klik om te tonen in Aliro
7Klik om te tonen in Aliro
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Panelen en
knoppen

Beschrijving

Firmware
uploaden

Hiermee kunt u een firmwarekopie uploaden vanaf de lokale computer naar de
geselecteerde hardware.

Knop Deuren
maken

Hiermee kunt u de weergave Deur tonen om deurconfiguraties te maken.

Wijzigen Wizard voor het wijzigen van de configuratie van geselecteerde hardware.

Hardware detecteren
Opmerking: als er firewalls zijn geïnstalleerd op uw computer, moet u UDP-verkeer via poort 51526 (inkomend) en
poort 20000 (uitgaand) toestaan.
Nadat de hardware is gedetecteerd, mag u deze instellingen weer terugzetten.

1. Klik op Detecteren1 in de bovenste werkbalk.

De gedetecteerde hardware wordt weergegeven in demasterlijst in deze weergave. De kleur van elk
apparaat is afhankelijk van de status.

Weergavekleur
hardware

Status Beschrijving

Blauw
(cursief)

Gedetecteerd De hardware is beschikbaar, maar er is geen hostadres ingesteld in de Aliro-
host om verbinding temakenmet deze hardware.

Rood Offline De gedetecteerde hardware is verbonden, maar communiceert niet met de
Aliro-host.

Zwart Online De gedetecteerde hardware is verbonden en communiceert met de Aliro-host.

Grijs Onbekend Er is hardware gedetecteerd, maar de status is tijdelijk onbekend, omdat het
systeem de hardwareconfiguratie van de AP-module ophaalt.

Gedetecteerde hardware configureren en online brengen
1. Klik in demasterlijst op een gedetecteerd apparaat, weergegeven in het blauw. De parametervelden

Netwerk enHost voor het apparaat worden getoond in het paneel ernaast.

Meerdere items selecteren en bijwerken:
- Houd Shift ingedrukt terwijl u op volgende items klikt ommeerdereAP-modules te selecteren.
- Configureer de weergegeven velden. Zie onderstaande tabel.
- Klik opGeselecteerde Access Point-modules bijwerken.
- Selecteer desgewenst de afzonderlijkeAP-modules en wijzig de standaardinstellingen voor
Ingangen/Uitgangen/Lezerinterface voordat u een deur instelt.

2. Configureer de instellingen zoals hieronder is beschreven.

Veldomschrijvingen

1Klik om te tonen in Aliro
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Veld Beschrijving

Naam Hiermee kunt u, indien nodig, de naam van de hardwaremodule wijzigen.

Serienummer Dit is het unieke serienummer van de hardwaremodule dat wordt gebruikt voor
communicatie tussen de Aliro-hostserver en demodule. Dit veld wordt automatisch
ingevuld tijdens het detectieproces.

Firmwareversie De firmwareversie van de hardwaremodule. Dit veld wordt automatisch ingevuld
tijdens het detectieproces.

Hardwareversie De hardwareversie van de hardwaremodule. Dit veld wordt automatisch ingevuld
tijdens het detectieproces.

MAC-adres Het MAC-adres van de hardwaremodule. Dit veld wordt automatisch ingevuld tijdens
het detectieproces.

Hostadres Voer het IP-adres van de Aliro-host in om de Access Point-module te verbindenmet
Aliro.
Opmerking: als dit veld niet juist is geconfigureerd, verandert de status van de
Access Point-module niet in Online.

Selectievakje DHCP
gebruiken om
adressen te verkrijgen

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, moeten de volgende velden worden ingevuld.
Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt deDHCP-server gebruikt om de velden
hieronder automatisch in te vullen.

IP-adres Het IP-adres van de hardwaremodule.

Netwerkgateway Dit is het adres van de netwerkgateway. Dit is een verplicht veld, zelfs als u het niet
nodig hebt voor uw netwerkverbinding.

Netmasker Het netmasker dat moet worden gebruikt voor toegang tot het externe netwerk van
de hardwaremodule.

Voorkeurs-DNS-server Het IP-adres van de primaire DNS-server.

Alternatieve DNS-
server

Het IP-adres van de secundaire DNS-server.

3. Klik op Opslaan1 nadat u de velden op deze pagina hebt geconfigureerd.

De hardwaremodule wordt nu in het zwart weergegeven in de lijst. Dit betekent dat demodule online is.
Wanneer de hardwaremodule online is, zijn er meer configuratieopties beschikbaar.

Een online hardwaremodule configureren
U kunt de volgende instellingen op de uitvouwpanelen voor de hardwaremodule configureren:

Identificatie
1. Klik op het uitvouwpaneel Identificatie2. De veldomschrijvingen voor dit gedeelte vindt u in de volgende

tabel.
Veldomschrijvingen

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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Veld Beschrijving

Naam Hier wordt standaard het serienummer of de naam van de hardwaremodule getoond.

Serienummer Het serienummer van het apparaat. Dit veld wordt automatisch ingevuld. Het kan niet
worden bewerkt door de gebruiker.

MAC-adres Het MAC-adres van het apparaat. Dit veld wordt automatisch ingevuld. Het kan niet worden
bewerkt door de gebruiker.

Status De status van het apparaat. Dit veld wordt automatisch ingevuld. Het kan niet worden
bewerkt door de gebruiker.

Model Het model van het apparaat. Dit veld wordt automatisch ingevuld. Het kan niet worden
bewerkt door de gebruiker.

Hardwareversie De hardwareversie van het apparaat. Dit veld wordt automatisch ingevuld. Het kan niet
worden bewerkt door de gebruiker.

Firmwareversie De firmwareversie van het apparaat. Dit veld wordt automatisch ingevuld. Het kan niet
worden bewerkt door de gebruiker. Deze veldwaarde wordt bijgewerkt wanneer u een nieuwe
firmwareversie downloadt.

Sjablooneigenschappen
Hiermee kunt u een vooraf geconfigureerde hardwaresjabloon selecteren en toepassen op deze hardwaremodule.

1. Klik opHardwaresjabloon selecteren en toepassen.... Klik op Opslaan1.

Downloaden van firmware
Hiermee kunt u firmwarekopieën voor lezers en hardwaremodules downloaden. Hiervoor moet u eerst een bestand
met een firmwarekopie selecteren en van de lokale client naar de Aliro-webserver kopiëren. Vervolgens moet u deze
firmwarekopie selecteren in Aliro en naar de hardwaremodule kopiëren. Volg daarvoor de eenvoudige instructies
hieronder.

1. Klik op de uitvouwknop Firmware downloaden. De veldomschrijvingen voor dit gedeelte vindt u in de
volgende tabel.

2. Klik op Firmware uploaden2 in de bovenste werkbalk van deze pagina. Selecteer het bestandmet de
firmwarekopie die u naar de webserver wilt downloaden.

3. Klik op de knop van de vervolgkeuzelijst in dit gedeelte en selecteer het bestand van dezelfde firmwarekopie
in de weergegeven lijst.

4. Klik opDownloaden.... Er wordt een dialoogvenster met het voortgangspercentage weergegeven totdat de
download is voltooid.

Veldomschrijvingen

Velden Beschrijving

Bestand
downloaden

Selecteer een van de weergegeven firmwareversies.

Knop Downloaden Klik hierop om de geselecteerde firmwareversie van de webserver naar de geselecteerde
hardwaremodule te downloaden.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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Velden Beschrijving

Naam De naam van het bestand met de firmwarekopie.

Type Toegangskopie: kopie bestemd voor een Access Point-module. De volledige kopie
omvat het besturingssysteem en de applicatie.
Lezerkopie: de geselecteerde firmwarekopie is bestemd voor een lezermodule.
Kopie lezer-DB
Volledige kopie

Versie Het versienummer van de firmwarekopie.

Firmware
downloaden naar
alle lezers

Selecteer dit veld om de geselecteerde firmware te downloaden naar alle lezers die
zijn aangesloten op deze hardwaremodule. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer
een lezerkopie is geselecteerd.

Firmware
downloaden naar
afzonderlijke
lezers

Selecteer dit veld om de geselecteerde firmware naar afzonderlijke lezers te
downloaden. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer een lezerkopie is
geselecteerd.

Details
1. Klik op de uitvouwknop Details1. De veldomschrijvingen voor dit gedeelte vindt u in de volgende tabel.

Veldomschrijvingen

Veld Beschrijving

Systeemtaal Hiermee kunt u de taal van systeemmeldingen van de
hardwaremodule instellen (berichten die geen betrekking hebben
op de gebruiker of kaart).

Tijdzone Hiermee kunt u de tijdzone van de hardwaremodule instellen.

Zomertijd gebruiken Schakel dit selectievakje in om de zomertijd te gebruiken met
deze hardwaremodule.

Sabotagemodus Opties en beschrijvingen

Automatisch opnieuw
instellen

Met Automatisch opnieuw instellen kunt u instellen
dat de hardwaremodule zich automatisch reset nadat de
sabotagemodus is geactiveerd.

Uitgeschakeld Met Uitgeschakeld kunt u instellen dat de
hardwaremodule handmatig moet worden gereset nadat
de sabotagemodus is geactiveerd.

Communicatie-instellingen
1. Klik op de uitvouwknop Communicatie-instellingen2. De veldomschrijvingen voor dit gedeelte vindt u in de

volgende tabel.
Veldomschrijvingen

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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Veld Beschrijving

DHCP gebruiken
om adressen te
verkrijgen

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, moeten de volgende velden worden ingevuld.
Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt deDHCP-server gebruikt om de velden
hieronder automatisch in te vullen.

IP-adres Het IP-adres van de hardwaremodule.

Netwerkgateway Het adres van de netwerkgateway.

Netmasker Het netmasker dat moet worden gebruikt voor toegang tot het externe netwerk van de
hardwaremodule.

Voorkeurs-DNS-
server

Het IP-adres van de primaire DNS-server.

Alternatieve
DNS-server

Het IP-adres van de secundaire DNS-server.

Communicatie
ingeschakeld

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is communicatie tussen de Access Point-module en
de Aliro-host ingeschakeld. Gebeurtenissen die worden gegenereerd door Access Points,
zullen naar de host worden verstuurd.

Is meerpuntig Dit alleen-lezen-veld geeft aan of de geselecteerde AP-modulemulti-drop RS-485-
communicatie met andere AP-modules voert.
Als dit selectievakje is ingeschakeld, beschouwt de host deze AP-module als primaire AP-
module voor communicatie met de andere achterliggende AP-modules.

Kan worden
gedetecteerd

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de hardwaremodule weergegeven in de
masterlijst links in de weergave Hardware wanneer u op Detecteren klikt.

MAC-adres Het MAC-adres van de hardwaremodule. Dit veld wordt automatisch ingevuld tijdens het
detectieproces.

Hostadres Voer het IP-adres van de Aliro-host in om de hardware-module te verbindenmet Aliro.

Gebruikersnaam
webserver

De gebruikersnaam voor toegang tot de webinterface van de Access Point-module.

Wachtwoord
webserver

Het wachtwoord voor toegang tot de webinterface van de Access Point-module.

Lezerinterface 1 en 2
1. Klik op het uitvouwpaneel Lezerinterface 11 of Lezerinterface 22. De veldomschrijvingen voor beide

gedeelten vindt u in de volgende tabel.

Veldomschrijvingen

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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Velden en opties Opties Beschrijving

Vervolgkeuzelijst
'Type lezer'

Wiegand Hiermee stelt u in dat deze lezerinterface gebruikmaakt van het
Wiegand-protocol.

OSDP Hiermee stelt u in dat deze lezerinterface gebruikmaakt van het OSDP-
protocol.

Clock&Data Hiermee stelt u in dat deze lezerinterface gebruikmaakt van het
Clock&Data-protocol.

Naam De lezernaam die is ingesteld in de hardwaremodule. Het wordt
aanbevolen om de naam niet te wijzigen.

Kaartindeling Lijst met beschikbare kaartindelingen die worden ondersteund door de
Access Point-modules.

Toegangsmodus Toegang In dezemodus voert de lezer toegangsfuncties uit zoals Deur open,
Deurvergrendeling enz. Gebeurtenissen die in dezemodus door de lezer
worden gegenereerd, worden weergegeven in het gebeurtenislogboek.

Kaartregistratie In dezemodus voert de lezer alleen kaartregistratiefuncties uit.
Gebeurtenissen die in dezemodus door de lezer worden gegenereerd,
worden niet weergegeven in het gebeurtenislogboek.

Verzamelpunt De lezer wordt gebruikt als verzamelpunt in combinatie met de rollcall-
rapportagefunctie. In dezemodus voert de lezer alleen
verzamelpuntfuncties uit en is anti-passback niet beschikbaar.

Sabotagemodus Uitgeschakeld Hiermee kunt u instellen dat de hardwaremodule zich automatisch reset
nadat de sabotagemodus is geactiveerd.

Automatisch
opnieuw
instellen

Hiermee kunt u instellen dat de hardwaremodule handmatig moet worden
gereset nadat de sabotagemodus is geactiveerd.

Hardware-id Elke hardwaremodule heeft een unieke id. Dit veld wordt automatisch
ingevuld en kan niet worden gewijzigd.

Serienummer Het serienummer van de hardwaremodule. Dit veld wordt automatisch
ingevuld en kan niet worden gewijzigd.

Model Het model van de hardwaremodule.

Firmwareversie De firmwareversie die nu op de lezer is geladen.

Ingangen
1. Klik op de uitvouwknop Ingangen1.

De veldomschrijvingen voor dit gedeelte vindt u in de volgende tabel.
Veldomschrijvingen

1Klik om te tonen in Aliro
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Velden en opties Beschrijving

Naam De naam van de ingang. Deze geeft bij voorkeur aan wat de
locatie en de functie van de ingang in het hele systeem zijn.

Omgekeerd De omgekeerde logische waarde van het ingangssignaal.

Ingeschakeld De ingang is ingeschakeld.

Functionaliteit Opties en beschrijvingen

Niet gebruikt Er is geen functionaliteit geconfigureerd

Deurcontact Het ingangspunt fungeert als deurcontactsensor voor bewaking van
de open of gesloten deurstatus.

Contact
vergrendelen

Het ingangspunt fungeert als contactvergrendelingssensor voor
bewaking van de vergrendelactie.

Uitgangsknop De ingang fungeert als uitgangsknop.

Feedback
alarmstatus

Het signaal Feedback alarmstatus van deze ingang is afkomstig van
een inbraakpaneel dat bepaalt of het gebied is in- of uitgeschakeld.

Elleboogschakelaar De ingang fungeert als uitgangsknopmet toegangsrecht
Elleboogschakelaar.

Ontgrendeling met
hoge prioriteit

Als de ingang is ingesteld als een uitgangsknopmet een automatisch
deuropener en een eigen ontgrendelingstijd, wordt de ingang door
Ontgrendeling met hoge prioriteit geconfigureerd als
noodontgrendeling/-vergrendeling zonder rekening te houdenmet
toegangsschema's, lezermodi enz.

Sabotagedetectie De ingang wordt gebruikt voor detectie van alle vormen van sabotage
aan de hardwaremodule.

Knop inschakelen De ingang fungeert als inschakelknop voor het inschakelen van een
gebied.

Stroomstoring De ingang geeft stroomstoringen aan. Wanneer een dergelijke
gebeurtenis optreedt, wordt daarvanmelding gemaakt in het
gebeurtenislogboek.

Meldingen inschakelen Als Meldingen inschakelen is ingeschakeld, genereert de
ingang een gebeurtenis wanneer de status wijzigt.

Uitgangen
1. Klik op de uitvouwknop Uitgangen1. De veldomschrijvingen voor dit gedeelte vindt u in de volgende tabel.

Veldomschrijvingen

1Klik om te tonen in Aliro
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Veld Opties en beschrijvingen

Naam De naam van de uitgang. Deze geeft bij voorkeur aan wat de locatie en de functie van de
uitgang in het hele systeem zijn.

Functionaliteit Opties en beschrijvingen vervolgkeuzelijst

Alarmomzeiling Het uitgangspunt kan worden gebruikt voor het omzeilen van
een ingeschakeld gebied.

Deurvergrendeling Het uitgangspunt kan worden gebruikt voor het
vergrendelen/ontgrendelen van een deur.

Deuropener Het uitgangspunt kan worden gebruikt voor het openen van
een deur.

Gebeurtenismelding De uitgang fungeert als activering voor het geselecteerde type
gebeurtenismelding.

Inbraak in-
/uitschakelen

Het uitgangspunt fungeert als signaal voor in- en uitschakeling
van het inbraakpaneel, waardoor de status van het
inbraakpaneel wordt teruggekoppeld via de functie Feedback
alarmstatus1.

Waarschuwing
voorafgaand aan
inschakeling
inbraak

Deze vooralarmeringsuitgang wordt verbondenmet een
apparaat dat een signaal afgeeft voordat een inbraakgebied
wordt ingeschakeld.

Motorvergrendeling Dit punt fungeert als gecombineerd uitgangs-ingangsapparaat
dat aangeeft wanneer vergrendeling is voltooid. Het punt is
geconfigureerd als een uitgangspunt voor motorvergrendeling
en als ingangspunt voor contactvergrendeling.

Niet gebruikt Er is geen functie toegewezen aan de uitgang.

Wiegand - zoemer De uitgang is toegewezen aan de zoemer van eenWiegand-
lezer.

Wiegand - groen De uitgang is toegewezen aan de besturing van de groene led
van eenWiegand-lezer.

Wiegand - rood De uitgang is toegewezen aan de besturing van de rode led
van eenWiegand-lezer.

Wiegand - geel De uitgang is toegewezen aan de besturing van de gele led
van eenWiegand-lezer.

Gebeurtenismelding Opties en beschrijvingen vervolgkeuzelijst

1. Een ingangspuntfunctie van de hardwaremodule die gebruikmaakt van het signaal van een inbraakpaneel dat aan-
geeft of een gebied is in- of uitgeschakeld.
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Veld Opties en beschrijvingen

Ongedefinieerd type
gebeurtenis

Deze uitgang genereert geen gebeurtenis.

Kaart verlopen Melding dat de kaart van de gebruiker is verlopen.

Geen toegangsrechten
voor deur

Melding dat de gebruiker geen toegangsrechten heeft
voor de deur.

Kaart onbekend Melding dat de kaart onbekend is.

Schending van schema Melding dat van een schemaovertreding.

Anti-passback-schending Melding van anti-passback-overtreding.

Activering in behandeling Melding dat de activering in nog behandeling is.

Kaart inactief Melding dat de kaart inactief is.

Geldige toegang - dwang Melding dat de gebruiker onder dwang handelt.

Geldige toegang met kaart Melding van geldige toegangmet kaart.

Geldige toegang met kaart
en pincode

Melding van geldige toegangmet kaart en pincode.

Geldige toegang tot
uitgangsknop

Melding van geldige toegangmet een uitgangsknop.

Deur geforceerd Melding van geforceerde deur.

Deur vastgehouden Melding van opengehouden deur.

Deur nooit geopend Melding van ongeopende deur.

Beveiliging deur
opgeheven met
handmatige opdracht

Melding dat de deur onbeveiligd was wanneer de
handmatige opdracht werd gegeven.

Motorvergrendeling kan
niet worden vergrendeld

Melding dat demotorvergrendeling niet kan sluiten.

Motorvergrendeling kan
niet worden ontgrendeld

Melding dat motorvergrendeling niet kan worden
geopend.

Deur ontgrendeld door
uitgangsverzoek pc

Melding dat een uitgangsverzoek is verzonden van
de computer.

Deur opnieuw ingesteld
door bediener

Melding dat de deur is gereset door een bediener.

Inschakeling gestart door
toegangsschema

Melding dat het gebied is ingeschakeld op basis van
een geconfigureerd toegangsschema.

Inschakeling bevestigd Melding dat het inschakelen is bevestigd.
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Veld Opties en beschrijvingen

Inschakeling mislukt Melding dat het inschakelen is mislukt.

Inschakeling gestart vanaf
inbraakpaneel

Melding dat het inschakelen werd gestart vanaf een
inbraakpaneel.

Uitschakeling gestart vanaf
inbraakpaneel

Melding dat het uitschakelen is gestart.

Uitschakeling bevestigd Melding dat het uitschakelen is bevestigd.

Uitschakeling mislukt Melding dat het uitschakelen is mislukt.

Inschakeling afgebroken Melding dat het inschakelen is afgebroken.

Waarschuwing
voorafgaand aan
inschakeling

Meldingmiddels een waarschuwing dat een gebied
zal worden ingeschakeld.

Sabotage deksel AP-
module

Melding van sabotage aan het deksel van de AP-
module.

Sabotageschakelaar voor
AP-module aan muur

Melding van sabotage aan demuurbevestiging van
de AP-module.

Sabotage AP-module Melding van sabotage aan de AP-module.

Sabotage lezer Melding van sabotage aan de lezer.

Hardware-id Elke hardwaremodule heeft een unieke id. Dit veld wordt automatisch ingevuld en kan
niet worden gewijzigd door Aliro-gebruikers.

Onderhoud
1. Klik op het uitvouwpaneel Onderhoud1. De opdrachtomschrijvingen voor dit gedeelte vindt u in de

volgende tabel.

Opdracht Beschrijving

Initialiseren Hiermee wordt de hardwaremodule geïnitialiseerd.

Initialisatie annuleren De initialisatie wordt gestopt.

Beschrijving aanvragen DeAP-module wordt gedwongen zichzelf te beschrijven.

Zoemer activeren De hardwarezoemer wordt 10 seconden geactiveerd.

Zoemer deactiveren De hardwarezoemer wordt gedeactiveerd.

Een deur maken in de weergave Hardware

1Klik om te tonen in Aliro
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Hierbij maakt u een nieuwe deur en koppelt u deze aan de geselecteerde Access Point-module. Opmerking: met de
functie voor meervoudige selectie kunt umeerdere deuren tegelijk maken voor verschillende AP-modules. Houd
daarvoorShift ingedrukt terwijl u de gewensteAP-modules selecteert in demasterlijst.

1. Klik op Deurenmaken1.
2. Vul in het dialoogvenster dat wordt weergegeven deNaam van deur in. Als u deursjablonen hebt

geconfigureerd, kunt u desgewenst een deursjabloon selecteren. De nieuwe deur wordt weergegeven naast
de AP-module in demasterlijst.

Wanneer de gewenste configuratie is ingesteld, klikt u op Opslaan2.

3.1.8.2 Hardwareconfiguratie wijzigen
Met deze wizard kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen in geselecteerde hardware:

l Hardware vervangen: hiermee kunt u de bestaande hardware vervangen.
l Ontkoppelen van deur: hiermee kunt u de relatie van de hardwaremet de deur opheffen, zonder de

geconfigureerde toegangsrechten voor de deur te verliezen. U kunt deze hardware later aan een andere deur
koppelen.

l Deurconfiguratie wijzigen: hiermee kunt u deurfunctionaliteiten toevoegen/wijzigen/verwijderen,
bijvoorbeeld om nieuwe uitgangsknoppen of deurcontacten toe te voegen.

3.1.9 Info over lichtrandeffecten
Met deze functie kunt u een aangepast kleurschema voor de lichtrand gebruiken. Dit kan worden gebruikt in
specifieke lezerverlichtingssjablonen.

Verwante onderwerpen
l Lichtrandeffectenmaken
l Info over lezerverlichtingssjablonen
l Lezerverlichtingssjabloonmaken

3.1.10 Lichtrandeffecten maken
Met deze functie kan een aangepast kleurenschemaworden gebruikt voor de lichtrand die wordt gebruikt in
specifieke lezerverlichtingsjablonen.

1. Klik op Overzicht3 en vervolgens op Lichtrandeffecten4. De weergave Lichtrandeffecten wordt
getoond.

2. Klik op Maken. Er wordt een pagina voor een nieuwe lichtrand getoond.
3. Voer eenNaam enBeschrijving in voor dit lichtrandeffect.
4. SelecteerKleur 1 enKleur 2.
5. Selecteer deAanperiode in seconden. DeAanperiode bepaalt hoeveel seconden elke kleur op de lichtrand

wordt getoond.
6. Selecteer deUitperiode in seconden. DeUitperiode bepaalt hoeveel seconden de lichtrand optioneel wordt

uitgeschakeld nadat elke kleur aan bod is geweest, waarna de lichtrand weermet kleur 1 begint. Stel in op 0
om de lichtrand niet uit te schakelen.

7. Klik op Opslaan5.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
4Klik om te tonen in Aliro
5Klik om te tonen in Aliro
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3.2 Bewaking
Met deze functies voor bewaking van Aliro kunt u uw systeem observeren en bewaken door gedetailleerde
informatie over zowel gebruikers- als systeemgebeurtenissen te ontvangen. Hiermee kunt u bovendien specifieke
systeemgerelateerde instellingen definiëren. Klik voor meer informatie op een van de functies hieronder.

Functies voor BEWAKING

Gebeurtenislogboek

Back-upmaken/herstellen

Systeeminstellingen

Bewaken en controleren

Roll call

3.2.1 Gebeurtenislogboeken
Een belangrijk onderdeel van Aliro is om een overzicht te hebben van wat er in het systeem gebeurt. Dit wordt
opgeslagen in de gebeurtenislogboeken. Met Aliro kunt u gebeurtenissen in real-time bewaken en zoeken in
logboeken. De instellingen voor deze functies zijn vergelijkbaar. Selecteer eerst Live of Rapport.

Ga naar de functieGebeurtenislogboek:

1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Gebeurtenislogboek2. Het venster met een live
gebeurtenislogboekmet een lijst van gebeurtenissen op basis van standaardwaarden wordt getoond.

2. U kunt velden toevoegen aan of verwijderen uit het gebeurtenislogboek door met de rechtermuisknop op de
kolomkoppen te klikken en een van de velden in onderstaande tabel te selecteren.

Veldnaam in Live
gebeurtenislogbo
ek

Beschrijving

Categorie De gebeurteniscategorie waartoe demelding in het live gebeurtenislogboek behoort.

Opgetreden De datum en tijd waarop de gebeurtenis is opgetreden.

Bericht Een korte beschrijving van de gebeurtenis.

Gebruiker De gebruiker die de gebeurtenis heeft veroorzaakt.

Bron De client waar de gebeurtenis is gegenereerd.

Vastgelegd

De datum en tijd waarop de gebeurtenis is vastgelegd in de database op de server. Meestal
komt deze overeenmet het veldOpgetreden. Als dat niet zo is, kan het zijn dat de server
de gegevens vertraagd heeft ontvangen of dat de AP-module zich in een andere tijdzone dan
de server bevindt.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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De andere functies en bedieningselementen in demenubalk van het venster Live gebeurtenislogboek worden
hieronder beschreven.

Beschrijving knopfuncties

Knop Beschrijving

Filter
Hiermee kunt u links een paneel weergeven waarin u deweergavemodus van het
gebeurtenislogboek kunt selecteren. Hier kunt u bovendien gebeurtenissen filteren op
gebeurtenistekst of Type gebeurtenis.

Onderbreken
Hervatten

Klik opOnderbreken om het bijwerken van het live gebeurtenislogboek met nieuwe
gebeurtenissen tijdelijk te onderbreken. De knop verandert vanzelf in de knopHervatten
wanneer u erop klikt.
Klik opHervatten om het bijwerken van het live gebeurtenislogboek met nieuwe
gebeurtenissen te hervatten en alle gebeurtenissen die zijn opgetreden sinds het onderbreken
weer te geven.
Deze knop is uitgeschakeld in de weergavemodus Rapport.

Wissen
Hiermee kunt u alle berichten in het venster van het live gebeurtenislogboek wissen. De
berichten worden wel echter opgeslagen in de database.
Deze knop is uitgeschakeld in de weergavemodus Rapport.

Exporteren

als CSV
Hiermee kunt u een bestand van de weergegeven gebeurtenissen genereren inCSV-
indeling.

Exporteren

als PDF
Hiermee kunt u een bestand van de weergegeven gebeurtenissen genereren inPDF-
indeling.

3.2.1.1 Live gebeurtenislogboeken
In het live gebeurtenislogboekwordt in real-time een lijst van opgetreden gebeurtenissen weergegeven op het
scherm. Deze lijst kan worden aangepast op basis van verschillende filtercriteria. Bovendien kunt u de weergegeven
gebeurtenissen in het live gebeurtenislogboek exporteren in CSV- of PDF-indeling.

3.2.1.2 Live gebeurtenislogboeken configureren
1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Gebeurtenislogboek2. De weergave Live gebeurtenislogboek

wordt weergegeven. In de lijsten in het gebeurtenislogboek worden de standaardvelden weergegeven.
2. U kunt velden toevoegen aan of verwijderen uit het live gebeurtenislogboek door met de rechtermuisknop op

de kolomkoppen te klikken en een van de hieronder beschreven velden te selecteren.

Gebeurtenislogboek filteren
A. Filteren op gebeurtenistekst

1. Klik op Filter om het linkerpaneel weer te geven.

2. Er worden nu vijf gebeurtenistekstfiltersweergegeven: AP-module, Gebruiker, Deur, Gebied en
Algemeen. Afgezien van het algemene filter hebben al deze filters een selectieknop waarmee een
relevant item in de lijst kan worden geselecteerd. In plaats van de selectieknoppen te gebruiken, kunt

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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u ook tekst invoeren om de gebeurtenissen te filteren. Meerdere items in hetzelfde vak moeten worden
gescheiden door een puntkomma.

3. Met het filterAP-moduleworden altijd alle gebeurtenissen weergegeven die overeenkomenmet een
van de zoekitems. Hierbij wordt geen rekening gehoudenmet de andere vier filters.

4. Met de filters Gebruiker, Deur enGebiedworden ook alle gebeurtenissen weergegeven die
overeenkomenmet een zoekitem, tenzijGebruiker bij deur/gebied is ingeschakeld. Als Gebruiker
bij deur/gebied is ingeschakeld, worden alleen de gebeurtenissen weergegeven die overeenkomen
met de combinatie van geselecteerdeGebruiker enDeur of Gebruiker enGebied.

5. Het filterAlgemeen kan worden gebruikt om gebeurtenissen weer te geven die overeenkomenmet de
volledige combinatie van de geselecteerde voorwaarden door de knopEN te gebruiken of om
gebeurtenissen weer te geven die overeenkomenmet een van de geselecteerde voorwaarden door de
knopOF te gebruiken.

B. Filteren op type gebeurtenis
1. Klik op Filter om het linkerpaneel weer te geven.

2. Vouw onder Filter voor gebeurtenistype het menuGebeurtenissen uit.
3. Alle categorieën onderGebeurtenissen zijn standaard geselecteerd. Selecteer of deselecteer de

gewenste categorieën om de filtercriteria aan te passen. De gefilterde resultaten worden weergegeven
in het naastgelegen venster.
Gebeurtenismeldingen markeren met een kleur
U kunt verschillende typen gebeurtenissenmarkerenmet
een specifieke kleur. Wanneer u een kleur hebt
toegepast, worden deze gebeurtenissenmet die kleur
gemarkeerd in het weergegeven gebeurtenislogboek,
zodat u zemakkelijker kunt herkennen.

1. Klik op een specifiek type gebeurtenis,
bijvoorbeeldSysteem, om dit uit te vouwen.

2. Schakel het selectievakje in bij het specifieke type
gebeurtenis dat u wilt weergeven in het
gebeurtenislogboek.

3. Klik op het rondje naast het selectievakje.
4. Selecteer de kleur die u wilt toepassen op dit

specifieke type gebeurtenis in de vervolgkeuzelijst
die wordt getoond. Zie de schermafbeelding links.

Belangrijke opmerking over gebeurtenis met geldige
toegang - dwang
Een dwang is een geheim signaal dat door een
kaarthouder kan worden verzonden tijdens het badgen
van een kaart, om de bediener te laten weten dat er
sprake is van een noodgeval.

Vereisten voor de configuratie van een dwang:
l In de functieDeur:

De lezermoet zijn ingesteld op demodus Kaart
en pincode.

l In de functieGebeurtenislogboek:

Selecteer de gebeurtenis Geldige toegang -
dwang in het filter voor gebeurtenistype en stel
een kleur in voor demarkering van deze
gebeurtenis.

62

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



3 Functies

Kaarthouderactie voor de verzending van een
dwangsignaal
Een kaarthouder kan een dwangsignaal naar een bediener
verzenden door de dwangpincode bij de lezer in te
voeren. De unieke dwangpincode is de standaardpincode
van de kaarthouder, met het laatste cijfer + 1.
Als de pincode van de kaarthouder bijvoorbeeld 2356 is,
wordt de dwangpincode 2357.
Opmerking: als de pincode van de kaarthouder 9999 is,
wordt de dwangpincode 9990, niet 10000.

Als uw systeem juist is geconfigureerd voor dwang, wordt
er na de invoer van een geldige dwangpincode een
gemarkeerd gebeurtenislogboek Geldige toegang -
dwang op de lezer weergegeven, specifiek voor de
desbetreffende kaarthouder.

Live gebeurtenislogboek maken en exporteren
1. Klik op Onderbreken om het bijwerken van het live gebeurtenislogboek met nieuwe gebeurtenissen

tijdelijk te onderbreken.
2. Zorg dat het weergegeven live gebeurtenislogboek alle gegevens voor het rapport bevat.
3. Klik op Exporteren als CSV om een rapport te genereren en op te slaan als CSV-bestand.

U kunt ook op Exporteren als PDF klikken om een rapport te genereren om te exporteren en op te slaan

als PDF-bestand.
4. Klik op Hervatten om deweergave van live gebeurtenismeldingen te hervatten.

3.2.1.3 Rapporten in het gebeurtenislogboek
Wanneer uRapport kiest, kunt u zoeken naar gebeurtenissen in de database van het gebeurtenislogboek.

3.2.1.4 Rapporten in het gebeurtenislogboek configureren
1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Gebeurtenislogboek2. De weergave Live gebeurtenislogboek

wordt standaard getoond.
2. Klik op Filter om het linkerpaneel weer te geven.
3. SelecteerRapport in het gedeelteWeergavemodus.
4. Voer een startdatum en -tijd en een einddatum en -tijd in de veldenVan en Tot in. Hiermee stelt u het datum-

/tijdsinterval voor het ophalen van berichten in het gebeurtenislogboek in.
5. Klik opUitvoeren.

De opgehaalde berichten in het gebeurtenislogboek worden weergegeven in het rechtervenster.

Opmerking: er kunnenmaximaal 5000 berichten op het scherm worden weergegeven. Het bericht Er zijn
meer gebeurtenislogboekitems die aan de filtercriteria voldoen. Verfijn de criteria om het aantal
resultaten te verkleinen. wordt onder aan het rapport weergegeven als het geselecteerde datum- en
tijdsinterval meer dan 5000 logboekberichten bevat. Het verfijnen van het datum- en tijdsinterval en het
toepassen van een filter kan u helpen het aantal berichten in het rapport te verkleinen.

Meldingen in het gebeurtenislogboek filteren

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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1. Er worden nu vijf gebeurtenistekstfiltersweergegeven: AP-module, Gebruiker, Deur, Gebied en
Algemeen. Afgezien van het algemene filter hebben al deze filters een selectieknop waarmee een relevant
item in de lijst kan worden geselecteerd. In plaats van de selectieknoppen te gebruiken, kunt u ook tekst
invoeren om de gebeurtenissen te filteren. Meerdere items in hetzelfde vak moeten worden gescheiden door
een puntkomma.

2. Met het filterAP-moduleworden altijd alle gebeurtenissen weergegeven die overeenkomenmet een van de
zoekitems. Hierbij wordt geen rekening gehoudenmet de andere vier filters.

3. Met de filters Gebruiker, Deur enGebiedworden ook alle gebeurtenissen weergegeven die overeenkomen
met een zoekitem, tenzijGebruiker bij deur/gebied is ingeschakeld. Als Gebruiker bij deur/gebied is
ingeschakeld, worden alleen de gebeurtenissen weergegeven die overeenkomenmet de combinatie van
geselecteerdeGebruiker enDeur of Gebruiker enGebied.

4. Het filterAlgemeen kan worden gebruikt om gebeurtenissen weer te geven die overeenkomenmet de
volledige combinatie van de geselecteerde voorwaarden door de knopEN te gebruiken of om gebeurtenissen
weer te geven die overeenkomenmet een van de geselecteerde voorwaarden door de knopOF te gebruiken.

1. Vouw onder Filter voor gebeurtenistype het menuGebeurtenissen uit.
2. Alle categorieën onderGebeurtenissen zijn standaard geselecteerd. Selecteer of deselecteer de gewenste

categorieën om de filtercriteria aan te passen. De gefilterde resultaten worden weergegeven in het
naastgelegen vensterRapport van gebeurtenislogboek.

1. Stel de veldenVan en Tot in het linkerpaneel in. Klik opUitvoeren.
2. Klik opExporteren als CSV om een rapport te genereren en op te slaan als CSV-bestand. U kunt ook op

Exporteren als PDF klikken om een rapport te genereren en op te slaan als PDF-bestand.
3. Klik opHervatten om deweergave van live gebeurtenismeldingen te hervatten.

3.2.2 Back-up maken en herstellen
Met de functieBack-up maken en herstellen kunt u de systeemdatabase beheren.

Een back-up maken van de database
Er kan een back-up van de database worden gemaakt om een kopie van de systeemconfiguratie en/of
gebeurtenislogboeken op te slaan. Het wordt aanbevolen om geplande databaseback-ups zo in te stellen dat deze
waarmogelijk op een netwerklocatieworden opgeslagen. Instructies voor een dergelijke configuratie vindt u in
Geplande back-up hieronder.

1. Klik op Overzicht1 en selecteer vervolgens Back-upmaken/herstellen2. De weergaveBack-up
maken/herstellen wordt getoond.

Een geplande back-up instellen
1. Klik opGeplande back-up.
2. Schakel Inschakelen in.
3. Configureer de velden die nu worden weergegeven. Deze worden hieronder uitgelegd.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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Veld Opties Beschrijving

Frequentie

Dagelijks De geplande back-up wordt dagelijks uitgevoerd.

Wekelijks De geplande back-up wordt wekelijks uitgevoerd. De exacte dag van de week kan
worden ingesteld met het veld Dag.

Maandelijks De geplande back-up wordt maandelijks uitgevoerd. De exacte datum kan worden
ingesteld met het veld Dag.

Dag
Zondag tot
Zaterdag/
1-28

Als uWekelijks of Maandelijks selecteert, moet u opgeven op welke dag en
datum de back-upmoet worden uitgevoerd.

Tijd - Voer de exacte tijd in (uu:mm) waarop de back-upmoet worden uitgevoerd.

Opslaan
in -

De locatie (op de server) waar de databaseback-up zal worden opgeslagen. Dit pad
moet toegankelijk zijn vanaf de server voor toegangsbeheer. Back-upbestanden
slaat u als volgt op een netwerklocatie (bijvoorbeeld een UNC-pad) op:

1. maak eenmap op een netwerkcomputer waarin u de back-ups wilt opslaan.
2. Deel dezemap en verleenmachtigingen om de inhoud te wijzigen.
3. Klik op het tabblad Beveiliging van demap op Bewerken en op

Toevoegen.
4. Klik op Objecttypen, schakel Computers in en klik op OK.
5. Voer de computernaam van uw Aliro Server-computer in en klik op OK.
6. Schakel Wijzigen in om deze account schrijfrechten te geven. De

computeraccount wordt weergegevenmet het symbool $.
7. Voer het UNC-pad in voor demap die u wilt delen in het veld Opslaan in,

bijvoorbeeld \\remotecomputer\backups

4. Klik op Opslaan.

Een handmatige back-up uitvoeren
1. Klik opHandmatige back-up.
2. Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Toevoegen drop down. Details vindt u hieronder.

Optie Beschrijving

Alles
Van alle gegevens met betrekking tot
gebeurtenislogboeken en de systeemconfiguratie
wordt een back-up gemaakt.

Alleen gebeurtenislogboeken Van alle gebeurtenislogboeken in de database wordt
een back-up gemaakt.

Alleen systeemconfiguratie Van alle systeemconfiguratieswordt een back-up
gemaakt.

3. Klik op de knopNu back-up maken.

De database terugzetten
Als u een database terugzet, worden de huidige systeemgegevens overschrevenmet een back-up van een andere
locatie op de server. Met deze functie kunt u een eerder gemaakte back-up van uw database terug zetten in het
systeem.
Opmerking: alle bestaande gegevens worden verwijderd als u voor herstel kiest.
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1. Klik opHerstellen.
2. Kies of u de database via een opgeslagen back-up of via een bestandwilt herstellen. Raadpleeg

onderstaande details.

Optie Beschrijving

Opgeslagen back-up
Selecteer een bestand dat op de server is opgeslagen. Deze
bestanden worden opgeslagen op de locatie die is opgegeven in het
veldOpslaan in van het gedeelteGeplande back-up.

Via een bestand Blader naar een back-upbestand dat u wilt herstellen en selecteer
dit.

3. Klik opHerstellen.

Opmerking: u wordt afgemeld bij de Aliro-client totdat de herstelprocedure is voltooid. Na het herstellenmoet
u zich opnieuw aanmelden.

3.2.3 Bewaken en controleren
Met de functieBewaken en controleren kunt u de deuren op uw locatie bewaken. Daarnaast kunt u ze besturen
met specifieke deur- en inbraakopdrachten.
De functie Bewaken en controleren gebruiken

1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Bewaken en controleren2. De weergaveBewaken en
controlerenwordt getoond.

Beschrijving van paneel en werkbalk

Knoppen en velden Beschrijving

Naam van deur Hier wordt de naam van de deur getoond.

Deurmodus Hier wordt de ingesteldemodus van de deur getoond.

Deurstatus Hier wordt de status van de deur getoond.

Lezerstatus Hier wordt de lezerstatus getoond.

Deurfouten Hier worden de fouten getoond die door de deuren zijn gerapporteerd.

Feedback alarmstatus
Biedt Feedback van de alarmstatus, Zie "Feedback alarmstatus" op
pagina 55

Deuropdrachten

1. Selecteer een deur.
2. Klik op Feedback alarmstatus om een opdracht voor de

geselecteerde deur of inbraak uit te voeren.
Opmerking: u kunt dezelfde deuropdracht naar meerdere deuren
verzenden, door meerdere deuren te selecteren:

1. Houd Shift ingedrukt en klik opmeerdere deuren in de kolom
Naam van deur.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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3.2.4 Systeeminstellingen

Met deze functie kunt u systeeminstellingen weergeven en bewerken die van toepassing zijn op het hele
toegangsbeheersysteem.

Algemene instellingen

Naam
instelling Beschrijving

Systeemtaal
De standaardwaarde van het veld Taal voor nieuwe gebruikers (in het uitvouwpaneel Details
van de weergaveGebruiker). Tevens de standaardwaarde van het veldSysteemtaal voor
nieuwe Access Point-modules (in het uitvouwpaneel Details van de weergaveHardware).

Kaarten en
persoonlijke
codes
deactiveren

Met dit selectievakje worden de kaart en persoonlijke code van een persoon gedeactiveerd als er
sprake is van een schending van een harde anti-passback. Als u de kaart of persoonlijke code
van een gebruiker opnieuw wilt activeren, gaat u naar de weergaveGebruiker.

Instellingen voor het gebeurtenislogboek

Naam instelling Beschrijving

Nachtelijke
opschoning
inschakelen

Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Wanneer het is ingeschakeld, worden
opgeslagen gegevens in het gebeurtenislogboek die ouder zijn dan het ingestelde
aantal dagen (in het veldDagen dat gegevens van gebeurtenislogboek moeten
worden bewaard) elke avond ommiddernacht verwijderd.

Opgeschoonde
gegevens opslaan op
schijf

Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als nachtelijke opschoning is
ingeschakeld, kunt umet deze optie instellen dat de te verwijderen gegevens eerst op
de schijf worden opgeslagen voordat ze uit de database worden verwijderd.

Standaardarchiefpad Dit is het pad waarop verwijderde gegevens uit het gebeurtenislogboek worden
opgeslagen als deze optie is ingeschakeld (niet instelbaar).

Dagen dat gegevens
van
gebeurtenislogboek
moeten worden
bewaard

Hoelang gebeurtenissen in de database bewaardmoeten blijven voordat ze worden
verwijderd. Als u bijvoorbeeld 90 dagen instelt, worden berichten in het
gebeurtenislogboek 90 dagen bewaard. Daarna worden ze verwijderd en, indien
gewenst, opgeslagen op de schijf.

Dagen dat gegevens
van onbevestigde
gebeurtenismeldingen
moeten worden
bewaard

Hoelang de onbevestigdemeldingen in het systeem bewaardmoeten blijven voordat
ze worden verwijderd.

Opmerking Er is een interne systeemlimiet van 11.000 onbevestigde gebeurtenissen
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Naam instelling Beschrijving

per gebruiker. Als het aantal gebeurtenissen deze limiet overschrijdt, worden de
gebeurtenissen verwijderd, ongeacht de datum.

Hardware-instellingen

Naam
instelling Beschrijving

Opschonen
van
polling-tijd
van
apparaat
(ms)

Hiermee kunt u instellen hoe vaak de Access Point-module contact zoekt met de server voor
toegangsbeheer om gebeurtenissen door te geven. Bij een hogere waarde reageert de Access
Point-module langzamermaar is er minder netwerkverkeer en een lagere serverbelasting.
Andersom betekent een lagere waarde dat de Access Point-module sneller reageert. Dit levert
echter meer netwerkverkeer en een hogere serverbelasting op. Wijzig deze waarde alleen in
opdracht van een technicus van een technicus van Vanderbilt.

Instellingen voor aangepaste velden

Naam instelling Beschrijving

Label voor
aangepast veld N

Hiermee kunt u de labeltekst bewerken voor de vier aangepaste velden die worden
weergegeven op het scherm Gebruikersgegevens.

Lengte-instelling groepscode/persoonlijke code

Naam
instelling Beschrijving

Lengte

Hiermee kunt u het aantal cijfers instellen dat moet worden gebruikt voor de groepscode en de
persoonlijke code. U kunt vier tot acht cijfers opgeven. De werkelijke codes worden gegenereerd en
ingeschakeld/uitgeschakeld in het menu Toegangsgroep. Alle groepscodes hebben dezelfde lengte.
Het volgende is van toepassing als u codes langer of korter maakt:

l Code langer maken: als u de codes langer maakt, worden er nullen aan het begin van alle
bestaande codes toegevoegd.

l Code korter maken: als u de codes korter maakt, worden alle groepscodes opnieuw
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Naam
instelling Beschrijving

gegenereerd en worden persoonlijke codes gewist. Dezemoeten voor elke gebruiker
handmatig worden gegenereerd.

Lengte
wijzigen Klik om dewizard voor het wijzigen van de lengte activeren.

Lezerverlichtingsjablonen

Naam instelling Beschrijving

Systeemstandaardsjabloon Hiermee wordt de sjabloon weergegeven diemomenteel in het systeem wordt
gebruikt.

Een lezerverlichtingssjabloon toepassen

1. Klik op Sjabloon toepassen om dewizard te starten. Het vensterSelecteer de lezerverlichtingssjabloon
die u wilt toepassenwordt geopend.

2. Klik op de knop rechts van het veldSysteemstandaardsjabloon. Het vensterEén
lezerverlichtingssjabloon selecterenwordt geopend.

3. De sjablonen staan vermeld in het venster onder de kopNaam. Selecteer de sjabloon en klik opOK.

4. Let op:

l met de optie Toepassen en overschrijven op elk niveauwordt de nieuwe sjabloon op alle gebieden,
deuren en lezers toegepast, ongeacht de vorige instellingen.

l Als de optie Toepassen en overschrijven op elk niveau niet is geselecteerd, worden alleen de
gebieden, deuren en lezers die van de vorige standaardsjabloon gebruikmaken bijgewerkt met de
nieuwe sjabloon.

l Het is altijd mogelijk om de standaardinstellingen toe te passen door de
standaardverlichtingssjabloon te selecteren.

5. Klik achtereenvolgens opVolgende enVoltooien. De nieuwe sjabloon wordt toegepast.

Uitzonderingsplanner

69

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



3 Functies

Dankzij de Uitzonderingsplanner is het mogelijk om voor bepaalde dagen een andere beveiligingsmodus te
gebruiken, bijvoorbeeld op feestdagen of dagen waarop het bedrijf vroeg sluit. Een deur kan bijvoorbeeld zo worden
geprogrammeerd dat deze gedurende een geselecteerde periode in een bepaaldemodus fungeert. Ook een lichtrand
kan zo worden geprogrammeerd dat deze volgens uitzonderingen wordt verlicht, zodat de uitzonderingmet een kleur
wordt aangegeven.

Een uitzonderingsdag maken

1. Geef de uitzondering een naam die beschrijft om welk type uitzondering het gaat.

2. Stel een begintijd en een eindtijd in.

3. Selecteer een kleur voor de uitzondering.

4. Klik opOpslaan om de uitzonderingsdag op te slaan.

De nieuwe naam wordt nu vermeld in de vervolgkeuzelijst Uitzonderingstype selecteren.

Een uitzonderingsdag aan de kalender toevoegen

1. Kies de dag in Uitzonderingstype selecteren.

2. Klik op de dag om de uitzondering toe te voegen.

3. Klik opOpslaan.

De geplande uitzondering wordt nu op het gehele systeem toegepast.

Een uitzonderingsdag verwijderen

1. Klik in de kalender op de dag die als uitzonderingsdagmoet worden verwijderd.

2. Klik opOpslaan.

De uitzonderingsdag wordt uit de kalender en het systeem verwijderd.

Een uitzonderingsdag wijzigen
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1. Selecteer het nieuwe uitzonderingstype in de vervolgkeuzelijst.
2. Klik in de kalender op de dag die u als uitzonderingsdag wilt instellen. Het vorige uitzonderingstype wordt met

de eerste klik verwijderd.
3. Klik nogmaals op dezelfde dag.

4. Klik opOpslaan.

De uitzonderingsdag wordt gewijzigd in het nieuwe uitzonderingstype.

Naam Beschrijving

Naam De naam van de uitzondering.

Typen
Er zijn acht verschillende typen. Per dag kan er slechts één worden toegepast. Elk dagtype
beschikt over dezelfde opties: naam, begintijd, eindtijd en kleur. De typen worden in
onderstaande vervolgkeuzelijst vermeld.

Kleur Klik op de pijl om een kleur voor het type uitzondering te selecteren. De kleur wordt getoond op de
dag waarmee de uitzondering is gekoppeld.

Begintijd
Eindtijd De begintijd en eindtijd van de uitzondering. Uitzonderingen overlappen niet meerdere dagen.

Jaar

Klik op de pijlen om het huidige jaar of vorige of volgende jarenweer te geven. Uitzonderingen
kunnen worden gepland voor de huidige datum en komende jaren. Alle dagen in het verleden
worden grijs weergegeven en op deze datums kunnen geen uitzonderingsdagen worden
toegevoegd.

Maanden Demaanden van het jaar worden links weergegeven.

Dag Selecteer de dag voor de uitzondering door erop te klikken. De dag wordt gemarkeerdmet de
kleur die is ingesteld inUitzonderingstypen.

3.2.5 Roll call
Met deRoll call kan een overzicht worden gemaakt van de aanwezigheid en de laatste kaarthandeling van
kaarthouders in opgegeven gebieden. De belangrijkste functie van een roll call is bij een evacuatie controleren of
kaarthouders zich buiten een gebied bevinden. Die overzichten kunnen worden samengevat in eenRoll call-
rapport. Een verzamelpunt wordt gebruikt om kaarthouders buiten het rapport te houden die uit de roll call worden
verwijderd omdat zij hun kaart bij demusterlezer hebben gebadged.

Roll call-rapport
Een rapport dat de locatie van kaarthouders toont op het moment dat het rapport wordt gemaakt.

Roll call-rapporten maken
1. Selecteer de indeling van het roll call-rapport: gesorteerd op achternaam of op gebiedsnaam.
2. Selecteer de paginaindeling: liggend of staand.
3. Klik opGenereren. Het venster Rapport met systeemsamenvatting is gemaakt bevestigt dat het rapport is

opgesteld.
4. Klik op Downloaden om het rapport op te slaan of te openen.

Verzamelpunten
Een verzamelpunt is een als veilig gemarkeerd gebiedmet eenmusterlezer. Het is de locatie waar kaarthouders
zich bij een evacuatie kunnen verzamelen. Demusterlezer bevestigt dat een kaarthouder op het verzamelpunt
aanwezig is zodra de kaart is gebadged. Bij het opstellen van een roll call-rapport worden deze kaarthouders niet in
dat rapport opgenomen.
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InHardware > Lezerinterface > Toegangsmoduswordt een lezer als musterlezer gedefinieerd. De
geconfigureerde lezers worden getoond in de lijst Access Point enMusterlezers.
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3.3 Sjablonen
Met sjablonen beschikt u over sets van vooraf gedefinieerde waarden en configuraties voor hardware, deuren en
kaarten. U kunt deze sjablonen gemakkelijk toepassen op hardware, deuren of kaarten en later aan uw behoeften
aanpassen. Klik voor meer informatie op een van de functies hieronder.

Functies voor SJABLONEN

Kaartsjablonen

Deursjablonen

Hardwaresjablonen

Lezerverlichtingsjablonen

3.3.1 Kaartsjablonen
Een kaartsjabloon is eenmanier om de visuele vormgeving van de informatie die op een kaart wordt afgedrukt te
beheren, zoals een bedrijfslogo en de naam en foto van de gebruiker.

l U kunt gegevensvelden, zoals de naam van de gebruiker, toevoegen aan een kaartsjabloon. De werkelijke
gebruikersgegevens worden automatisch ingevuld wanneer de kaart wordt afgedrukt.

l Aan een kaartsjabloon kunt u ook afbeeldingen, zoals een bedrijfsnaam en logo, en tekst zonder opmaak
toevoegen die op alle kaartenmoet worden afgedrukt.

3.3.1.1 Kaartsjablonen maken
Kaartsjablonen maken

1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Kaartsjablonen2. De weergaveKaartsjabloon wordt
weergegeven.

2. Klik op Maken. Er wordt een nieuwe ontwerppagina voor kaartsjablonen getoond.
3. Voer een naam in voor de kaartsjabloon.
4. Sleep de gewenste velden uit de toolbox aan de linkerkant naar het ontwerpoppervlak midden op de pagina.

De functies Stackpaneel enRaster in de toolbox kunnen helpen bij het uitlijnen van de velden. Als u een veld naar
een stackpaneel of raster sleept, wordt het gebied waar u het veld kunt neerzetten blauw gemarkeerd.
Vouw een onderwerp uit om de instructies weer te geven.

Veldgegevens van Bedieningselementen

Bedieningselement Velden Beschrijving

Tekst
Met dit
bedieningselement
voert u labeltekst voor
velden in

Tekst Hiermee voert u het label Tekst voor dit veld in.

Tekengrootte Hier voert u de Tekengrootte van de tekst voor
dit veld op de kaartsjabloon in.

Lettertypefamilie Hier selecteert u de Lettertypefamilie van de
tekst voor dit veld op de kaartsjabloon.

Tekengewicht Hier selecteert u het Tekengewicht van de tekst

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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Bedieningselement Velden Beschrijving

voor dit veld op de kaartsjabloon.

Tekstkleur Hier selecteert u de Tekstkleur van de tekst voor
dit veld op de kaartsjabloon.

Hoogte Hier voert u de Hoogte van dit veld op de
kaartsjabloon in.

Breedte Hier voert u de Breedte van dit veld op de
kaartsjabloon in.

Afbeelding Hoogte Hier voert u de Hoogte van dit veld op de
kaartsjabloon in.

Breedte Hier voert u de Breedte van dit veld op de
kaartsjabloon in.

Afbeelding
selecteren...

Hier selecteert u een foto om in dit veld op de
kaartsjabloon weer te geven.

Datum Datumnotatie De standaarddatumnotatie is dd/mm/jjjj:
dd is de dag van demaand, van 01 t/m 31
mm is demaand, van 01 t/m 12
jjjj is het jaar, als getal van vier cijfers
Opmerking: andere datumnotaties dan de
standaardnotatie worden zoals ingevoerd
weergegeven.

Tekengrootte Hier voert u de Tekengrootte van de tekst voor
dit veld op de kaartsjabloon in.

Lettertypefamilie Hier selecteert u de Lettertypefamilie van de
tekst voor dit veld op de kaartsjabloon.

Tekengewicht Hier selecteert u het Tekengewicht van de tekst
voor dit veld op de kaartsjabloon.

Tekstkleur Hier selecteert u de Tekstkleur van de tekst voor
dit veld op de kaartsjabloon.

Hoogte Hier voert u de Hoogte van dit veld op de
kaartsjabloon in.

Breedte Hier voert u de Breedte van dit veld op de
kaartsjabloon in.

Stackpaneel Stackrichting Verticaal: sleep een veld in het stackpaneel om
het in gestapelde verticale positie te plaatsen.

Verticaal: sleep een veld in het stackpaneel om
het in gestapelde horizontale positie te plaatsen.

Raster
De velden van dit

Rijhoogte van
raster

De hoogte van de rasterrij wordt automatisch
aangepast
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Bedieningselement Velden Beschrijving

raster worden
weergegeven als er
minimaal één raster in
een bovenliggend
raster wordt geplaatst

automatisch
passend maken

Rijbreedte van
raster
automatisch
passend maken

De breedte van de rasterrij wordt automatisch
aangepast

Horizontale
uitlijning Links

Het geselecteerde raster wordt binnen
de cel in het bovenliggende raster
horizontaal naar links verplaatst

Midden
Het geselecteerde raster wordt binnen
de cel in het bovenliggende raster
horizontaal naar het midden verplaatst

Rechts
Het geselecteerde raster wordt binnen
de cel in het bovenliggende raster
horizontaal naar rechts verplaatst

Uitrekken

Het formaat van het geselecteerde
raster wordt binnen de cel in het
bovenliggende raster aangepast, zodat
het horizontaal past

Verticale
uitlijning Boven

Het geselecteerde raster wordt binnen
de cel in het bovenliggende raster
verticaal naar boven verplaatst

Midden
Het geselecteerde raster wordt binnen
de cel in het bovenliggende raster
verticaal naar het midden verplaatst

Onder
Het geselecteerde raster wordt binnen
de cel in het bovenliggende raster
verticaal naar onderen verplaatst

Uitrekken

Het formaat van het geselecteerde
raster wordt binnen de cel in het
bovenliggende raster aangepast, zodat
het verticaal past

Marge Vouw dit veld uit om dewaarden voor de
rastermarges links, rechts, boven en onder in te
voeren.

Gebruikersvelden
De volgende velden kunnen naar eenVooraanzicht, Achteraanzicht of kaartsjabloon worden gesleept. Als er een
kaartsjabloon is geselecteerd voor het afdrukken van een gebruikerskaart, worden de details weergegeven in de
indeling die is aangegeven in onderstaande tabel.

Veld Veldtype Beschrijving

Voornaam Tekstveld Hiermee geeft u de voornaam van de gebruiker die in het systeem is ingevoerd
weer op de kaart.

Achternaam Tekstveld Hiermee geeft u de achternaam van de gebruiker die in het systeem is ingevoerd
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Veld Veldtype Beschrijving

weer op de kaart.

E-mail Tekstveld Hiermee geeft u het e-mailadres van de gebruiker dat in het systeem is ingevoerd
weer op de kaart.

Mobiele
telefoon

Tekstveld Hiermee geeft u het mobiele nummer van de gebruiker dat in het systeem is
ingevoerd weer op de kaart.

Taal

Tekstveld

Hiermee geeft u de gewenste taal van de gebruiker die in het systeem is ingevoerd
weer op de kaart. Dit is ook de taal waarin de webclient op de host wordt
weergegeven wanneer de gebruiker zich aanmeldt bij het Aliro-systeem. Ook is dit
de taal op de ARxxS-MF-lezer als de gebruiker de lezer gebruikt.

Tot nadere
kennisgeving Tekstveld

Hiermee wordt Ja op de kaart weergegeven als het selectievakje Tot nadere
kennisgeving voor de gebruiker is ingeschakeld en de Einddatum van de
gebruiker niet is opgegeven. Anders wordt in dit veld Nee weergegeven.

Speciale
toegang Tekstveld

Hiermee wordt Ja op de kaart weergegeven als het selectievakje Speciale
toegang voor de gebruiker is ingeschakeld. Anders wordt in dit veld Nee
weergegeven.

Gebruiker
inactief Tekstveld

Hiermee wordt Ja op de kaart weergegeven als het selectievakje Gebruiker
inactief voor de gebruiker is ingeschakeld. Anders wordt in dit veld Nee
weergegeven.

Anti-
passback-
uitzondering

Tekstveld
Hiermee wordt Ja op de kaart weergegeven als het selectievakje Anti-passback-
uitzondering voor de gebruiker is ingeschakeld. Anders wordt in dit veld Nee
weergegeven.

Foto Fotoveld Hiermee geeft u de opgeslagen foto voor de gebruiker weer op de kaart.

Aangepast
veld 1

Tekstveld Het label van deze aangepaste velden wordt weergegeven zoals ingesteld in de
Systeeminstellingen.

Aangepast
veld 2

Aangepast
veld 3

Aangepast
veld 4

Begindatum Datumveld Hiermee geeft u de Begindatum die voor de gebruiker is opgeslagen weer op de
kaart.

Einddatum Datumveld Als er een einddatum voor de gebruiker is opgegeven, wordt in dit veld deze datum
op de kaart weergegeven.
Als er geen einddatum is opgegeven en Tot nadere kennisgeving is
ingeschakeld, wordt dit veld weergegeven als Vervalt niet.

Kaartnummer Tekstveld Hiermee geeft u het kaartnummer van de gebruiker weer op de kaart.

De gebruikersnaam toevoegen aan een kaartsjabloon
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1. Sleep eenStackpaneel van de toolbox links naar het vooraanzicht in het midden.
2. Stel de stackrichting in opHorizontaal (in de eigenschappen rechts van het vooraanzicht).
3. Pas het formaat van het stackpaneel aan zodat de velden erin passen.
4. Sleep het veldVoornaam vanuit de toolbox links naar het stackpaneel in het vooraanzicht.
5. Sleep het veldAchternaam van de toolbox links naar het stackpaneel, net onder deVoornaam (blauw

gemarkeerd wanneer u los kunt laten).

Afbeeldingen toevoegen aan kaartsjablonen
1. Sleep eenAfbeelding van de toolbox links naar het vooraanzicht in het midden.
2. Pas de hoogte en breedte aan in het paneel met eigenschappen rechts of versleep de hoeken totdat de

afbeelding de gewenste afmetingen heeft.
3. Klik opAfbeelding selecteren… om de af te drukken afbeelding te selecteren.

De einddatum van de gebruiker toevoegen aan een kaartsjabloon
1. Sleep het veldEinddatum van de toolbox links naar het vooraanzicht in het midden.
2. Pas de datumnotatie naar wens aan.

Lettertypen op een kaartsjabloon wijzigen
1. Klik op een tekstitem in het voor- of achteraanzicht (een gebruikersveld of tekstbesturingselement).
2. Pas de tekengrootte aan om de tekst groter of kleiner te maken.
3. Pas de lettertypefamilie aan als u een ander lettertype wilt gebruiken.
4. Pas het tekengewicht aan om de tekst vet te maken.

Velden van de kaartsjabloon verwijderen
1. Klik op het gewenste item in het voor- of achteraanzicht.
2. Sleep het item dat u wilt verwijderen vervolgens naar het pictogram van de prullenbak rechts in het venster.

U kunt ook een item selecteren en vervolgens op het pictogram van de prullenbak klikken.

Wijzigingen ongedaan maken of opnieuw wijzigen
1. Klik op de pijlOngedaan maken rechts in de weergave om wijzigingen ongedaan temaken.
2. Klik op de pijlOpnieuw wijzigen rechts in de weergave om uw wijzigingen opnieuw aan te brengen.

3.3.2 Deursjablonen
Met een deursjabloon kunt u de instellingen van een deur voorbereidenmet een vooraf gedefinieerde configuratie
van gegevens, deurcontacten, uitgangsknoppen, sloten, deuropeners, beveiligingsmodi en
beveiligingsuitzonderingen. Een opgeslagen sjabloon kan worden toegepast op elke nieuwe deur. Dankzij deze
unieke functie is het makkelijk om standaardinstellingen voor deuren te definiëren en deze instellingen consistent te
beheren.

3.3.2.1 Deursjablonen maken
1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Deursjablonen2. De weergaveDeursjabloon wordt getoond.
2. Klik op Maken. Er wordt een pagina voor een nieuwe deursjabloon getoond.
3. Voer eenNaam enGebruik in voor deze sjabloon.
4. Configureer de andere deurinstellingen voor deze sjabloon. Klik op het uitvouwpaneel voor elk gedeelte om de

velden weer te geven.
5. Klik op Opslaanwanneer u klaar bent.

Details
1. Klik op het uitvouwpaneel Details.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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2. Configureer de velden in dit gedeelte en klik vervolgens opOpslaan.

Veld Beschrijving

Ontgrendelingstijd (s)
De tijd (in seconden) dat de deur ontgrendeld
moet blijven voordat deze opnieuw wordt
vergrendeld na geldige toegang.

Ontgrendelingstijd voor
speciale toegang (s)

Deze duur (in seconden) is vergelijkbaar met de
Ontgrendelingstijd (s), maar is specifiek van
toepassing op gebruikers met Speciale
toegang1.

Openingstijd (s)

De duur (in seconden) na de
Ontgrendelingstijd (s) waarna de deur
geslotenmoet zijn. Als het sluiten van de deur
langer duurt dan ingesteld in dit veld, genereert
de Aliro-client een gebeurtenismelding dat de
deur te lang open is gehouden.

Wachten met ontgrendelen tot
eerste geldige toegang

Wanneer deze optie is ingesteld, wordt de deur
pas ontgrendeld wanneer de eerste geldige
kaart wordt aangeboden binnen het
toegangsschema.

Waarschuwingstijd voor
vastgehouden deur (s)

De duur (in seconden) die wordt opgeteld bij de
Ontgrendelingstijd (s) en deOpeningstijd (s).
Na deze totale tijdsduur wordt het alarm Deur
vastgehouden gegenereerd door de
hardwaremodule en registreerd in het
gebeurtenislogboek.

Lezers
1. Klik op het uitvouwpaneel Lezers.
2. Klik op Toevoegen om een lezerrij toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als u een lezerrij wilt

verwijderen.
3. Configureer de velden in dit gedeelte en klik vervolgens opOpslaan.

Veld Beschrijving

Naam
De naam van de lezer die is geconfigureerd in
deze rij.

Automatische deuropener
activeren

Hiermee stelt u in dat de lezer de automatische
deuropener activeert.

Deurcontacten
1. Klik op het uitvouwpaneel Deurcontacten.
2. Klik op Toevoegen om een deurcontactrij toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als u een rij wilt

verwijderen.

1Demogelijkheid om afzonderlijke kaarten zo te programmeren dat daarmee een deur langer wordt ontgrendeld en
geopend om de gebruiker veilig toegang te geven.
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3. Configureer de velden in dit gedeelte en klik vervolgens opOpslaan.

Veld Beschrijving

Naam De naam van het deurcontact.

Uitgangsknoppen
1. Klik op het uitvouwpaneel Uitgangsknoppen.
2. Klik op Toevoegen om een uitgangsknoprij toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als u een rij

wilt verwijderen.
3. Configureer de velden in dit gedeelte en klik vervolgens opOpslaan.

Veld Beschrijving

Naam De naam van de uitgangsknop.

Deuropener activeren
Hiermee stelt u in dat deze knop de deuropener
activeert en de deur wordt geopend wanneer de
uitgangsknop wordt ingedrukt.

Time-out voor speciale
toegang gebruiken

Door de tijd (in seconden) in te stellen in Time-out
voor speciale toegang gebruiken wordt de deur
gedurende deOntgrendelingstijd voor speciale
toegang1

Ontgrendeling met hoge
prioriteit

Hiermee koppelt u deze uitgangsknop aan het
ingangspunt dat is ingesteld voor de functie
Ontgrendelingmet hoge prioriteit1.

Vergrendelingen
In dit gedeelte kunt u zowel deurvergrendelingen alsmotorvergrendelingen configureren.

Deurvergrendelingen
1. Klik op het uitvouwpaneel Vergrendelingen.
2. Klik op Toevoegen om een deurvergrendelingsrij toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als u

een rij wilt verwijderen.
3. Stel de velden voor deurvergrendelingen naar wens in. Raadpleeg de veldomschrijvingen hieronder voor

meer informatie.
4. Klik opOpslaan.

Veld Beschrijving

Naam De naam van de deurvergrendeling

Opnieuw
vergrendelen

Opties en beschrijvingen

1ontgrendeld. Deze duur (in seconden) is vergelijkbaar met deOntgrendelingstijd (s), maar is specifiek van toe-
passing op gebruikers met speciale toegang.
1. De geconfigureerde ingang word ingesteld als een uitgangsknopmet een automatische deuropener en heeft een
eigen ontgrendelingstijd. Met deze functie stelt u de ingang in als ingang voor noodontgrendeling/-vergrendeling zon-
der rekening te houdenmet toegangsschema's, lezermodi enz.
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Veld Beschrijving

Bij openen van
deur

Na het ontgrendelen wordt de vergrendeling
hersteld zodra de deur is geopend. Er kan
een vertraging worden ingesteld die wordt
gestart bij het openen van de deur.

Bij sluiten van deur
Na het ontgrendelen wordt de vergrendeling
pas hersteld zodra de deur weer is
gesloten.

Puls

Stuurt een pulssignaal naar het relais voor
ontgrendeling. Het externe slot wordt
automatisch vergrendeld zonder
tussenkomst van de AP-module.

Opnieuw
vergrendelen na
openingstijd (ms)

Wanneer Bij openen van deur is geselecteerd, is dit de vertraging die
wordt gestart nadat de deur is geopend.
Wanneer Puls is geselecteerd, is dit de pulstijd.

Motorvergrendelingen
1. Klik op de uitvouwknopVergrendelingen.
2. Klik op Toevoegen om eenmotorvergrendelingsrij toe te voegen aan de tabel. Klik opVerwijderen als u een

rij wilt verwijderen.
3. Stel de velden voor motorvergrendelingen naar wens in. Raadpleeg de veldomschrijvingen hieronder voor

meer informatie.
4. Klik opOpslaan.

Veld Opties en beschrijvingen

Naam De naam van demotorvergrendeling.

Ontgrendelactie

Opties en beschrijvingen

Geen Er wordt geen actie
uitgevoerd.

Inschakelen

Schakel het relais of de
uitgang in om de
motorvergrendeling te
ontgrendelen.
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Veld Opties en beschrijvingen

Uitschakelen

Schakel het relais of de
uitgang uit om de
motorvergrendeling te
ontgrendelen.

Puls

Stuur een pulssignaal
(aan-uit) naar het relais of
de uitgang om de
motorvergrendeling te
ontgrendelen.

Omgekeerde
puls

Stuur een omgekeerd
pulssignaal (uit-aan)
naar het relais of de
uitgang om de
motorvergrendeling te
ontgrendelen.

Pulstijd ontgrendeling (ms)
Wanneer Puls of Omgekeerde puls is
geselecteerd, is dit de pulstijd.

Vertragingstijd
ontgrendeling (ms)

De verwachte benodigde tijd voor het ontgrendelen
van demotorvergrendeling.

Vergrendelactie

Opties en beschrijvingen

Geen Er wordt geen actie
uitgevoerd.

Inschakelen

Schakel het relais of de
uitgang in om de
motorvergrendeling te
vergrendelen.

Uitschakelen

Schakel het relais of de
uitgang uit om de
motorvergrendeling te
vergrendelen.

Puls

Stuur een pulssignaal
(aan-uit) naar het relais of
de uitgang om de
motorvergrendeling te
vergrendelen.

Omgekeerde
puls

Stuur een omgekeerd
pulssignaal (uit-aan)
naar het relais of de
uitgang om de
motorvergrendeling te
vergrendelen.
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Veld Opties en beschrijvingen

Pulstijd vergrendeling (ms)
Wanneer Puls of Omgekeerde puls is
geselecteerd, is dit de pulstijd.

Vertragingstijd
vergrendeling (ms)

De verwachte benodigde tijd voor het vergrendelen
van demotorvergrendeling.

Deuropener
1. Klik op het uitvouwpaneel Deuropener.
2. Stel de velden naar wens in. Raadpleeg de veldomschrijvingen hieronder voor meer informatie.
3. Klik opOpslaan.

Veld Beschrijving

Naam De naam van de deuropener.

Openingsactie

Opties en beschrijvingen

Geen Er wordt geen actie
uitgevoerd.

Inschakelen

Schakel het relais
of de uitgang in om
de deuropener te
ontgrendelen.

Uitschakelen

Schakel het relais
of de uitgang uit
om de deuropener
te ontgrendelen.

Puls

Stuur een
pulssignaal (aan-
uit) naar het relais
of de uitgang om de
deuropener te
ontgrendelen.

Omgekeerde puls

Stuur een
omgekeerd
pulssignaal (uit-
aan) naar het relais
of de uitgang om de
deuropener te
ontgrendelen.

Sluitingsactie Opties en beschrijvingen
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Veld Beschrijving

Geen Er wordt geen actie
uitgevoerd.

Inschakelen

Schakel het relais
of de uitgang in om
de deuropener te
vergrendelen.

Uitschakelen

Schakel het relais
of de uitgang uit
om de deuropener
te vergrendelen.

Puls

Stuur een
pulssignaal (aan-
uit) naar het relais
of de uitgang om de
deuropener te
vergrendelen.

Omgekeerde puls

Stuur een
omgekeerd
pulssignaal (uit-
aan) naar het relais
of de uitgang om de
deuropener te
vergrendelen.

Pulstijd opening (ms)
Wanneer Puls of Omgekeerde puls is
geselecteerd, is dit de pulstijd.

Pulstijd sluiting (ms)
Wanneer Puls of Omgekeerde puls is
geselecteerd, is dit de pulstijd.

Vertragingstijd opening (ms)
De verwachte benodigde tijd voor het
ontgrendelen van de deuropener.

Vertragingstijd sluiting (ms)
De verwachte benodigde tijd om de deuropener te
sluiten.

Beveiligingsmodi
1. Klik op het uitvouwpaneel Beveiligingsmodi.
2. Stel in dit gedeelte de tijdlijnen in voor specifieke dagen in het toegangsschema.
3. Configureer de gedeeltenStandaarddeurmodus, Standaardlezermodus enAndere standaardmodi

volgens de instructies in de tabel hieronder.
4. Klik opOpslaan.
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Gedeelte Velden Opties en beschrijving

Standaarddeurmodus Openen
De deur wordt fysiek volledig
geopendmet behulp van een
deuropener.

Onbeveiligd De deur is ontgrendeld en kan
worden geopend.

Beveiligd
De deur is vergrendeld en kan
alleen worden ontgrendeldmet
een geldige kaart.

Geblokkeerd
De deur is vergrendeld en
gebruikers hebben geen
toegang.

Standaardlezermodi Lezer De logische naam van de
lezer.

Modus
Demodus kan worden
ingesteld op Kaart, Kaart en
pincode of Uitgeschakeld.

Andere standaardmodi Punt De naam van het in-
/uitgangspunt.

Modus
Demodus van het punt:
Ingeschakeld of
Uitgeschakeld.

Uitzonderingen plannen

Geplande uitzonderingen

Veld Beschrijving

Naam De naam van de uitzondering.

Beveiligingsmodi

Beveiligingsmodi

Veld Beschrijving

Geen wijziging in de
beveiligingsmodus

De beveiligingsmodus
diemomenteel als
standaard wordt gebruikt
en is gedefinieerd in de
deurplanning, blijft
behouden. Een wijziging
in de geplande
uitzondering beïnvloedt
de beveiligingsmodus
dus niet.
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Veld Beschrijving

Veld Beschrijving

Standaarduitzonderingsmodus

De beveiliging wordt op
de datum en tijd van de
geplande uitzondering
automatisch opgevoerd
zoals gedefinieerd in
onderstaande tabel.

Aangepaste beveiligingsmodus

Er kan een unieke
definitie worden
opgegeven voor de deur-
of lezermodus voor de
datums en tijden in de
uitzondering.

DeStandaarduitzonderingsmoduswordt op dezemanier toegepast:
• Eerst wordt demodus op de deur toegepast
• Wijzigingen door de bediener worden doorgevoerd
• Automatische wijzigingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld via het
tijdschema

In de tabel hieronder wordt beschreven hoe de
Standaarduitzonderingsmoduswordt ingesteld in verhouding tot de
Deurmodus als er een geplande uitzondering wordt gebruikt:

Huidige deurmodus Standaarduitzonderingsmodus

Deurbeveiligingsmodus

Geblokkeerd Geblokkeerd

Beveiligd Beveiligd

Onbeveiligd Beveiligd

Open Beveiligd

Lezermodus

Kaart en pincode Kaart en pincode

Kaart Kaart

Persoonlijke code Kaart

Groepscode Kaart

Uitgeschakeld Uitgeschakeld

Andere modi (inschakelen/uitschakelen)
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Veld Beschrijving

Huidige deurmodus Standaarduitzonderingsmodus

Uitgangsknop Geenwijziging

Deurvergrendeling Geenwijziging

Deurcontact Geenwijziging

Beveiligingsuitzonderingen

Veld Beschrijving

Begindatum De begindatum van de uitzonderingsperiode.

Einddatum De einddatum van de uitzonderingsperiode.

Begintijd De begintijd van de uitzonderingsperiode.

Eindtijd De eindtijd van de uitzonderingsperiode.

3.3.2.2 Deursjabloonconfiguratie wijzigen
Met deze wizard kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen in een geselecteerde deursjabloon:

l Nieuwe instelling toevoegen: in dit gedeelte kunt u een nieuwe deurfunctionaliteit toevoegen.
l Huidige instelling verwijderen: u kunt items in de lijst met deurfunctionaliteiten selecteren en uit de lijst

verwijderen.
Opmerking: wijzigingen die u in bestaande deursjablonen aanbrengt, worden automatisch overgenomen door alle
deuren die van de aangepaste deursjablonen gebruikmaken.
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3.3.3 Hardwaresjablonen
Met een hardwaresjabloon kunt u de instellingen voor specifieke hardware voorbereidenmet een vooraf
gedefinieerde configuratie van de ingangen, uitgangen en relais van eenAccess Point-module. Een opgeslagen
sjabloon kan worden toegepast op elke nieuwe hardwaremodule en waar nodig worden aangepast. Dankzij deze
unieke functie is het makkelijk om standaardinstellingen voor hardwaremodules te definiëren en deze instellingen
consistent te beheren.

3.3.3.1 Hardwaresjablonen maken
1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Hardwaresjablonen2. De weergaveHardwaresjabloon wordt

getoond.
2. Klik op Maken. Er wordt een pagina voor een nieuwe hardwaresjabloon getoond.
3. Voer eenNaam enBeschrijving in voor deze sjabloon.
4. Configureer vervolgens de gedeeltenAccess Point-module, Ingang(en), Relais enUitgang(en). Klik op

het uitvouwpaneel voor elk gedeelte om de velden weer te geven. Zie hieronder voor meer informatie over
deze gedeelten.

Access Point-module

Veld Beschrijving

Systeemtaal
Hiermee kunt u de systeemtaal van systeemmeldingen van de hardwaremodule
instellen. Dit zijn berichten die geen betrekking hebben op de gebruiker of kaart.

Tijdzone Hiermee kunt u de tijdzone van de hardwaremodule instellen.

Zomertijd
gebruiken

Schakel dit selectievakje in om de zomertijd te gebruiken met deze hardwaremodule.

DHCP gebruiken
om adressen te
verkrijgen

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, moeten de volgende velden worden ingevuld.
Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt deDHCP-server gebruikt om de velden
hieronder automatisch in te vullen.

Netwerkgateway Het adres van de netwerkgateway.

Netmasker
Het netmasker dat moet worden gebruikt voor toegang tot het externe netwerk van de
hardwaremodule.

Voorkeurs-DNS-
server

Het IP-adres van de primaire DNS-server.

Alternatieve DNS-
server

Het IP-adres van de secundaire DNS-server.

Hostadres Voer het IP-adres van de Aliro-host in om de hardwaremodule te verbindenmet Aliro.

Kan worden
gedetecteerd

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de hardwaremodule weergegeven in de
masterlijst links in de weergave Hardware wanneer u op Detecteren klikt.

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
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Ingang

Veld Beschrijving

Ingeschakeld

Functionaliteit

Opties en beschrijvingen

Niet gebruikt

Deurcontact
Het ingangspunt fungeert als deurcontactsensor voor
bewaking van de open of gesloten deurstatus.

Contact vergrendelen
Het ingangspunt fungeert als
contactvergrendelingssensor voor bewaking van de
vergrendelactie.

Uitgangsknop De ingang fungeert als uitgangsknop.

Feedback alarmstatus
Het signaal Feedback alarmstatus van deze ingang is
afkomstig van een inbraakpaneel dat bepaalt of het
gebied is in- of uitgeschakeld.

Elleboogschakelaar
De ingang fungeert als uitgangsknopmet bijzondere
speciale toegangsrechten, ook wel Elleboogschakelaar
genoemd.

Ontgrendeling met
hoge prioriteit

Als de ingang is ingesteld als een uitgangsknopmet een
automatisch deuropener en een eigen ontgrendelingstijd,
wordt de ingang doorOntgrendeling met hoge prioriteit
geconfigureerd als noodontgrendeling/-vergrendeling
zonder rekening te houdenmet toegangsschema's,
lezermodi enz.

Sabotagedetectie
De ingang wordt geconfigureerd voor sabotagedetectie
aan een hardwaremodule.

Knop inschakelen
De ingang fungeert als inschakelknop voor het
inschakelen van een gebied.

Stroomstoring
De ingang geeft stroomstoringen aan. Wanneer een
dergelijke gebeurtenis optreedt, wordt daarvanmelding
gemaakt in het gebeurtenislogboek.

Meldingen
inschakelen

Met Meldingen inschakelen zorgt u ervoor dat de gekoppelde hardwaremodule een
ingang activeert wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt.

Relais
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Veld Beschrijving

Ingeschakeld

Functionaliteit

Opties en beschrijvingen vervolgkeuzelijst

Alarmomzeiling Met Alarmomzeiling kan het uitgangspunt worden
gebruikt voor het omzeilen van een ingeschakeld gebied.

Deurvergrendeling
Het uitgangspunt is geconfigureerd voor het
vergrendelen/ontgrendelen van een deur als demodule is
ingesteld als deurvergrendeling.

Deuropener
Het uitgangspunt is geconfigureerd voor het openen van
een deur als demodule is ingesteld als deuropener.

Gebeurtenismelding

Inbraak in-
/uitschakelen

Het uitgangspunt fungeert als signaal voor in- en
uitschakeling van het inbraakpaneel, waardoor de
status van het inbraakpaneel wordt teruggekoppeld via de
functie Feedback alarmstatus1.

Waarschuwing
voorafgaand aan
inschakeling inbraak

Deze uitgangmet waarschuwing voorafgaand aan
inschakeling inbraakwordt gewoonlijk verbondenmet
een apparaat dat een signaal afgeeft voordat een gebied
wordt ingeschakeld.

Motorvergrendeling

Dit punt fungeert als gecombineerd uitgangs-
ingangsapparaat dat aangeeft wanneer vergrendeling is
voltooid. Het punt is geconfigureerd als een uitgangspunt
voormotorvergrendeling en als ingangspunt voor
contactvergrendeling.

Niet gebruikt Er is geen functie toegewezen aan de uitgang.

Wiegand - zoemer
De uitgang is toegewezen aan de zoemer van een
Wiegand-lezer.

Wiegand - groen
De uitgang is toegewezen aan de besturing van de
groene led van een Wiegand-lezer.

Wiegand - rood
De uitgang is toegewezen aan de besturing van de rode
led van een Wiegand-lezer.

Wiegand - geel
De uitgang is toegewezen aan de besturing van de gele
led van een Wiegand-lezer.

Meldingen
inschakelen

Met Meldingen inschakelen zorgt u ervoor dat de gekoppelde hardwaremodule een
relais activeert wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt.

Gebeurtenismeldin
g

1. Een ingangspuntfunctie van de hardwaremodule die gebruikmaakt van het signaal van een inbraakpaneel dat aan-
geeft of een gebied is in- of uitgeschakeld.
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Uitgang

Veld Beschrijving

Ingeschakeld

Functionaliteit

Opties en beschrijvingen vervolgkeuzelijst

Alarmomzeiling Met Alarmomzeiling kan het uitgangspunt worden
gebruikt voor het omzeilen van een ingeschakeld gebied.

Deurvergrendeling
Het uitgangspunt is geconfigureerd voor het
vergrendelen/ontgrendelen van een deur als demodule is
ingesteld als deurvergrendeling.

Deuropener
Het uitgangspunt is geconfigureerd voor het openen van
een deur als demodule is ingesteld als deuropener.

Gebeurtenismelding

Inbraak in-
/uitschakelen

Het uitgangspunt fungeert als signaal voor in- en
uitschakeling van het inbraakpaneel, waardoor de
status van het inbraakpaneel wordt teruggekoppeld via de
functie Feedback alarmstatus1.

Waarschuwing
voorafgaand aan
inschakeling inbraak

Deze uitgangmet waarschuwing voorafgaand aan
inschakeling inbraakwordt gewoonlijk verbondenmet
een apparaat dat een signaal afgeeft voordat een gebied
wordt ingeschakeld.

Motorvergrendeling

Dit punt fungeert als gecombineerd uitgangs-
ingangsapparaat dat aangeeft wanneer vergrendeling is
voltooid. Het punt is geconfigureerd als een uitgangspunt
voormotorvergrendeling en als ingangspunt voor
contactvergrendeling.

Niet gebruikt Er is geen functie toegewezen aan de uitgang.

Wiegand - zoemer
De uitgang is toegewezen aan de zoemer van een
Wiegand-lezer.

Wiegand - groen
De uitgang is toegewezen aan de besturing van de
groene led van een Wiegand-lezer.

Wiegand - rood
De uitgang is toegewezen aan de besturing van de rode
led van een Wiegand-lezer.

Wiegand - geel
De uitgang is toegewezen aan de besturing van de gele
led van een Wiegand-lezer.

1. Een ingangspuntfunctie van de hardwaremodule die gebruikmaakt van het signaal van een inbraakpaneel dat aan-
geeft of een gebied is in- of uitgeschakeld.
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Veld Beschrijving

Meldingen
inschakelen

Gebeurtenismeldin
g

3.3.4 Lezerverlichtingssjablonen
Als Aliro is geïnstalleerd, wordt er een standaardverlichtingssjabloon toegepast die niet kan worden bewerkt.
Deze sjabloon bevat Lichtrand, Ledbesturing en Toetsenblokverlichting. Deze is momenteel geldig voor de
ARxxS-MF-lezers.

l Lichtrand: hiermee past u aan hoe de lichtrand wordt gebruikt in de lezers, zowel in de inactievemodus als
tijdens verschillende gebeurtenissen. Er zijn drie beschikbare opties:

l Led volgen: de standaardinstelling waarin de led voorrang krijgt op geconfigureerde gebeurtenissen.
De standaardkleur is ingesteld opGeen kleur, wat ook wordt weergegeven in de
standaardverlichtingssjabloon.

l Gebeurtenis: de lichtrand wordt verlicht volgens verschillende deurmodi, gebeurtenissen of
toegangsschema's.

l Kleur voor de geplande uitzondering: bij een andere optie danUit. Als Uit is geselecteerd, wordt er
geen kleur geactiveerd.

l Standaardkleur: hiermee wordt de kleur gedefinieerd als een andere optie danUit is geselecteerd.
l Led: kan afzonderlijk worden bestuurd, met of zonder toegangsschema. De standaardinstelling is UIT.
l Toetsenblokverlichting: hiermee schakelt u de achtergrondverlichting van de toetsen in, met of zonder

toegangsschema. De standaardinstelling is UIT en is alleen van toepassing op lezers met een toetsenblok.

Voorbeeld van een lichtrandinstelling
Een aangepaste lichtrand kan er als volgt uitzien:

1. Stel de standaardkleur in op blauw.
2. Voeg een gebeurtenis uit een toegangsschema toe, bijvoorbeeldKantooruren, en selecteer paars.
3. Schakel Led volgen in.

Dit is het resultaat:
l 's Nachts is de lichtrand blauw, tenzij er een gebeurtenis plaatsvindt.
l Tijdens kantooruren is de lichtrand paars.
l Als iemand een kaart gebruikt of er een gebeurtenis plaatsvindt die invloed heeft op de led, verandert de

lichtrand van kleur.

Sjabloonselectie
Lezerverlichtingssjablonen kunnen op drie manieren worden toegepast op bijvoorbeeld gebieden, deuren of
lezers:

Een sjabloon toepassen met de wizard
1. Selecteer de sjabloon in de lijst en klik opEen sjabloon toepassen. Er wordt een wizard gestart en er wordt

een lijst met objectenmet de huidige instellingen voor de functies weergegeven.
2. Indien nodig wijzigt u de sjabloon door op de knop rechts naast het veld te klikken.
3. Selecteer het niveau in de vervolgkeuzelijst: Deur, Gebied of Deurlezer.
4. Definieer welke items u wilt gebruiken. Deze worden vermeld in het pop-upvenster dat wordt weergegeven

als u op de knop rechts van het veld klikt en varieert afhankelijk van het niveau dat in de vorige stap is
geselecteerd.

5. Schakel in onderstaande lijst de items in waarop de sjabloonmoet worden toegepast. De vorige sjabloon
wordt weergegeven tussen vierkante haken.
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l Grijs: de sjabloon wordt vervangen.
l Zwart: de sjabloon wordt niet vervangen.

6. Klik achtereenvolgens opVolgende enVoltooien.

Gebieden, deuren en lezersmaken gebruik van de nieuwe sjabloon nadat deze is toegepast.

Een sjabloon toepassen in de functie Deuren
Individuele lezerverlichtingssjablonen kunnen op lezersworden toegepast:

1. Klik om Lezers uit te vouwen.
2. Selecteer de lezerverlichtingssjabloon die u wilt toepassen. De sjablonen worden vermeld in de

vervolgkeuzelijst.
3. Klik opOpslaan.

Een sjabloon toepassen met de wizard in Systeeminstellingen
1. Gebruik de wizard inSysteeminstellingen om vast te leggen hoe de sjablonen worden toegepast.
2. Voor instructies opent u de Help-bestanden.

De lezerverlichtingssjablonen die zijn toegepast op gebieden, deuren en lezersworden weergegeven in de
velden voor deze functies. De sjablonen die voor lezers worden weergegeven, kunnen worden bewerkt. De
sjablonen voor gebieden en deuren zijn alleen-lezen, maar kunnen worden bewerkt volgens bovenstaande
instructies.

3.3.4.1 Lezerverlichtingssjablonen maken
1. Klik op Overzicht1 en vervolgens op Lezerverlichtingssjablonen2. De weergave

Lezerverlichtingssjabloon wordt getoond.
2. Klik op Maken. Er wordt een pagina voor een nieuwe lezerverlichtingssjabloon getoond.
3. Voer eenNaam enBeschrijving in voor deze sjabloon.
4. Ga verder met de configuratie van de gedeelten Lichtrand, Ledbesturing en Toetsenblokverlichting. Klik

op het uitvouwpaneel voor elk gedeelte om de velden weer te geven. Zie hieronder voor meer informatie over
deze gedeelten. De lichtrandfuncties krijgen prioriteit:

1. Led volgen.
2. Gebeurtenissen: classificatie van hoog naar laag, gebruik de pijlen om omhoog of omlaag te gaan. De

gebeurtenissen worden geordend op prioriteit, waarbij de bovenste de hoogste prioriteit en de onderste
de laagste prioriteit heeft.

3. Kleur voor de geplande uitzondering, bij een andere optie danUit. Als Uit is geselecteerd, wordt er
geen kleur geactiveerd.

4. Standaardkleur, bij een andere optie danUit
.

5. Klik op Opslaan3.
6. Klik optioneel op Een sjabloon toepassen4 om specifieke gebieden, deuren of lezers aan te passen. De

wizard inSysteeminstellingen kan ook worden gebruikt om een algemene instelling voor het systeem te
selecteren.

Beschrijving van paneel en werkbalk

1Klik om te tonen in Aliro
2Klik om te tonen in Aliro
3Klik om te tonen in Aliro
4Klik om te tonen in Aliro
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Panelen en knoppen Beschrijving

Naam
De verschillende sjablonen worden weergegeven,
waaronder de standaardsjabloon.

Maken Maak een nieuwe lezerverlichtingssjabloon.

Verwijderen Hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.

Opslaan Hiermee kunt u de huidige configuratie opslaan.

Annuleren Hiermee kunt u de wijzigingen na de laatste keer opslaan
annuleren.

Een sjabloon
toepassen

Deze optie is geactiveerd als er een
lezerverlichtingssjabloon in de lijst is geselecteerd. U
gebruikt deze optie om een verlichtingssjabloon op een of
meer gebieden, deuren of lezers toe te passen.

Lichtrand
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Veld Opties en beschrijvingen

Led volgen

Schakel deze optie in als u wilt dat de lichtrand wordt ingesteld op Led volgen. Deze optie
heeft een hogere prioriteit dan andere gebeurtenisinstellingen.
Beschrijving van leds
In Aliro branden de leds van de lezer op een standaardmanier. Er zijn enkele
systeemspecifieke gebeurtenissen waarvoor andere kleuren worden gegenereerd:

l Toegang verleend of aanvraag Uitgangsknop: normaal groen.
l Toegang geweigerd, bijvoorbeeld vanwege geen rechten, schending van

tijdschema, kaart verlopen, inactieve gebruiker, kaart ongeldig: normaal rood.
l Invoer nieuwe pincode - normaal knipperend geel.

Voor andere soorten gebeurtenissen, zoals Deur geforceerd enDeur vastgehouden, die
worden vermeld in de instelling Lezerverlichtingssjabloon, kan de lichtrand worden
aangepast.

Opties voor led volgen
Deze optie is standaard geselecteerd. De lichtrand volgt het ledgedrag.

Optie Led volgen Beschrijving

UIT

Alleen de opgegeven gebeurtenissen worden volgens
prioriteit uitgevoerd. Als er geen gebeurtenissen
worden gemaakt en er geen standaardkleur is
geselecteerd, wordt de lichtrand nooit verlicht (alleen
de leds).

AAN: geen gebeurtenis
toegevoegd

Bij elke gebeurtenis wordt de lichtrand op dezelfde
manier geactiveerd als de led. Dit is de begingstatus
wanneer er een nieuwe lezerverlichtingssjabloon
wordt gemaakt.

AAN: gebeurtenissen
toegevoegd

Alleen de opgegeven gebeurtenissen worden volgens
prioriteit uitgevoerd. Systeemspecifieke
gebeurtenissen als Toegang verleend en Toegang
geweigerd krijgen voorrang.

AAN - en gebeurtenis Alleen
led volgen

Gebeurtenissenmet Alleen led volgen inActie
startenworden nog steeds overschreven door
gebeurtenissen als Toegang verleend en Toegang
geweigerd.

Standaardkleur
Hiermee wordt de kleur gedefinieerd als een andere optie dan Uit is geselecteerd. Deze
optie heeft de laagste prioriteit. Als Uit is geselecteerd, is er geen kleur geactiveerd.

Kleur voor de
geplande
uitzondering

De kleur voor de geplande uitzondering overschrijft de standaardkleur tijdens een
geplande uitzondering, mits er geen kleur met een hogere prioriteit wordt getoond.

Gebeurtenis
(max. 10) Opties voor de deurmodus
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Veld Opties en beschrijvingen

Dezemodi hebben alleen betrekking op de geselecteerde deur en zijn niet van
toepassing op elke deur in het systeem.

Open
Als de deurmodus is geselecteerd, worden dezemodi
weergegeven in de vervolgkeuzelijst rechts. Als een van deze
modi is geselecteerd en actief is, fungeert de lichtrand
volgens de instellingen die zijn geconfigureerd inActie starten
en blijft deze actief tot de ingestelde tijd inEindconditie.

Onbeveiligd

Beveiligd

Geblokkeerd

Opties voor gebeurtenis

Dezemodi hebben alleen betrekking op de geselecteerde deur en zijn niet van
toepassing op elke deur in het systeem.

Deur geblokkeerd

Als Gebeurtenis is geselecteerd, worden deze gebeurtenissen
vermeld in de vervolgkeuzelijst rechts. Als een van deze
gebeurtenissen is geselecteerd en actief is, fungeert de
lichtrand volgens de instellingen die zijn geconfigureerd in
Actie starten en blijft deze actief tot de ingestelde tijd in
Eindconditie.

Deur geforceerd

Deur vastgehouden

Deur te lang
vastgehouden

Ingang actief

Inschakelen wordt
uitgevoerd...

Anti-passback-
schending

Toegang verleend
door bediener

Deur geblokkeerd
met handmatige
opdracht
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Veld Opties en beschrijvingen

Opties en beschrijvingen voor toegangsschema

Toegangsschema

Alle gemaakte toegangsschema'sworden vermeld in de
vervolgkeuzelijst. De lichtrand fungeert volgens de
instellingen die zijn geconfigureerd in het geselecteerde
toegangsschema.

Actie starten

Opties en beschrijvingen

Lichtrandeffect

Alle gemaakte lichtrandeffenten
worden vermeld in de
vervolgkeuzelijst rechts. Bij Actie
starten zijn de instellingen in deze
lichtrand van toepassing tot de
Eindconditie is bereikt.

Alleen led volgen De lichtrand functioneert volgens
de instellingAlleen led volgen.

Statische kleur
Bij Actie starten heeft de lichtrand
een statische kleur tot de
Eindconditie is bereikt.

Uit
Als de lichtrand uit is, wordt er
geen kleur getoond.

Eindconditie

Opties en beschrijvingen

Als er een toegangsschema is geselecteerd, zijn deze opties niet beschikbaar.

Gebeurtenis eindigt Het lichtrandeffect is actief tot de gebeurtenis eindigt.

Tijdsduur
Het lichtrandeffect is actief gedurende de ingestelde
tijdsduur. De tijdsduur is ingesteld in het veld rechts en is
actief gedurende het opgegeven aantal seconden.

Ledbesturing

Veld Beschrijving

Rood Schakel in om Rood te selecteren.

Oranje Schakel in om Oranje te selecteren.

Led ingeschakeld Schakel in om Led ingeschakeld te selecteren.

Alleen tijdens het
volgende
toegangsschema

Schakel in om Ledbesturing Alleen tijdens het volgende toegangsschema te activeren.
Alle gemaakte toegangsschema's worden vermeld in de vervolgkeuzelijst en kunnen in
deze lijst worden geselecteerd.

Led uitgeschakeld Schakel in om Led uitgeschakeld te selecteren. Dit is de standaardinstelling.
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Toetsenblokverlichting

Veld Beschrijving

Toetsenblokverlichting
ingeschakeld

Schakel in om Toetsenblokverlichting ingeschakeld te activeren.

Alleen tijdens het
volgende
toegangsschema

Schakel in om de toetsenblokverlichting Alleen tijdens het volgende
toegangsschema te activeren. Alle gemaakte toegangsschema's worden vermeld in
de vervolgkeuzelijst en kunnen in deze lijst worden geselecteerd.

Toetsenblokverlichting
uitgeschakeld

Schakel in om de instelling Toetsenblokverlichting uitgeschakeld te activeren. Dit is
de standaardinstelling.
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Verklarende woordenlijst: Aangepast veld – Database

4 Verklarende woordenlijst

A

Aangepast veld
Veld in de functie Gebruikers waarvan de
naam in de interface kan worden aangepast
aan de wensen van de beheerder. Aangepaste
velden kunnen worden bewerkt in de sys-
teeminstellingen.

Access Point-module (AP)
Het hardwarepunt waarmee een deuromgeving
wordt bestuurd en waar een gebruiker toegang
kan krijgen tot een gebied.

Alarm
Een apparaat dat een signaal afgeeft wanneer
een afwijking optreedt in Aliro.

Alarmstatus
De status van het alarm en hoe het moet rea-
geren op afwijkingen van de normale instel-
lingen in Aliro.

Anti-passback
Vooraf ingestelde logica diemoet voorkomen
dat een toegangskaart een tweede keer wordt
gebruikt om een gebied te betreden zonder het-
zelfde gebied eerst te verlaten. Hierdoor kan
de toegangskaart niet worden gebruikt door
een tweede persoon die zich buiten het gebied
bevindt.

Archiveren
Het opslaan van gegevens uit het gebeur-
tenislogboek als CSV-bestand voordat deze
uit de database worden verwijderd tijdens het
opschonen.

B

Back-up
Het kopieer- en archiveringsproces van sys-
teemgegevens. Door systeemgegevens op te
slaan, kunnen deze bij verlies worden hersteld.

beheerder
Een gebruiker die over de rechten beschikt om
systeeminstellingen en toegangsrechten te wij-
zigen en tevens beheerdersrechten voor het
systeem kan toewijzen aan andere gebruikers.
Deze rechten kunnen worden ingesteld voor

verschillende functies, zoals bewaking en
besturing, instellingen en toegangsrechten.

Bewaking
Het proces voor bewaking van het toe-
gangsbeheersysteem, gebieden, gebruikers
en andere hulpbronnen die gegevens ver-
zamelen, opslaan, compileren en presenteren.

Beveiligingsmodus
De verschillende beveiligingsmodi zijn: open,
onbeveiligd, beveiligd of geblokkeerd. Deze
zijn gekoppeld aan de deuromgeving. Ze bepa-
len of een deur vergrendeld is of niet en of een
gebruiker de deur kan openen door een kaart
bij de bijbehorende lezer te houden.

Beveiligingsuitzondering
Demogelijkheid om een toegangsschema tij-
delijk te negeren zonder de instellingen te wij-
zigen.

Bezoeker
Een persoon die tijdelijk contact heeft met het
beveiligingssysteem.

Bovenliggend gebied
Een gebied dat een zogenoemd subgebied vol-
ledig omsluit. Het subgebied is een gebied bin-
nen het bovenliggende gebied. Zie ook
'Subgebied'.

C

Communicatie-instellingen
De parameters die de communicatie tussen
een AP-module en Aliro mogelijk maken.

CPU
De hardware (Central Processing Unit) in een
computer die ervoor zorgt dat de instructies die
zijn ingevoerd in de software worden uit-
gevoerd door het systeem.

CPU-gebruik
Indicator voor hoe druk de client is, weer-
gegeven in het paneel Systeemstatus op de
pagina Overzicht.

D

Database
Een geordende verzameling opgeslagen gege-
vens. Aliro ondersteunt MS SQL.
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Verklarende woordenlijst: Deur – Gebruiker

Deur
Een beheerd fysiek toegangsapparaat waar-
mee toegang tussen ruimten kan worden ver-
leend of geweigerd. Bij toegangsbeheer kan dit
gaan om binnen- en buitendeurenmaar ook om
poorten, hekken enzovoorts.

Deurcontact
Het apparaat dat detecteert of een deur open
of gesloten is. Dit apparaat is verbondenmet
een ingang van een AP-module.

Deurmodus
Dewijze waarop een deur gebruikers toegang
verleent tot een gebied.

Deuropener
Een gemotoriseerd apparaat dat een deur open
kan houden. In Aliro kan hiervoor een aparte uit-
gang op de AP-module worden gebruikt.

Deursjabloon
Een set vooraf gedefinieerde deurinstellingen
die kan worden toegepast op een of meer deu-
ren in Aliro.

Deurtoegang
De deuren waartoe een gebruiker toegang
heeft volgens een toegangsschema.

Deurvergrendeling
Het aantal milliseconden en de wijze waarop
een deur ontgrendeldmoet blijven voordat
deze opnieuw wordt vergrendeld. Zie ook Ver-
grendeling.

DHCP
Een gestandaardiseerd netwerkprotocol (Dyna-
mische Host Configuratie Protocol) voor het
instellen van parameters voor interfaces en ser-
vices op internet.

DNS-server
De server voor het Domain Name System
(DNS) dat wordt gebruikt om computers die
met internet of een privénetwerk zijn ver-
bonden een naam te geven.

Downloaden van firmware
Het overbrengen van firmware van een externe
bron naar het Aliro-systeem.

Dwang
Een dwang is een geheim signaal dat door een
kaarthouder kan worden verzonden tijdens het
badgen van een kaart, om de bediener te laten
weten dat er sprake is van een noodgeval.

F

Firmware
De vaste programmering en gege-
vensstructuren voor besturing van ver-
schillende elektronische apparaten die worden
gebruikt door Aliro.

Foto
Een foto van de geregistreerde gebruiker.

G

Gebeurtenis
De omstandigheden die worden geregistreerd
in het beveiligingssysteem. Het kan hierbij
gaan om: · Administratieve gebeurtenissen, bij-
voorbeeld wanneer een beheerder de instel-
lingen bewerkt of een handmatige opdracht
uitvoert. · Gebruikersgebeurtenissen, bij-
voorbeeld wanneer een geregistreerde gebrui-
ker een deur ontgrendelt.

Gebeurtenislogboek
Het logboek waarin verschillende gebeur-
tenissen in het beveiligingssysteem worden
geregistreerd. Het kan hierbij gaan om: · Admi-
nistratieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld wan-
neer een beheerder de instellingen bewerkt of
een handmatige opdracht uitvoert. · Gebrui-
kersgebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer een
geregistreerde gebruiker een deur ontgrendelt.

Gebied
Een ruimte in uw gebouw waarvan u de toe-
gang kunt beherenmet tenminste één deur en
één ingangslezer.

Gebiedstoegang
De toegang tot een specifiek gebied.

Gebruiker
Een persoon die contact heeft met het bevei-
ligingssysteem. Dit kan een kaarthouder of
een systeemgebruiker zijn.
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Verklarende woordenlijst: Gebruikersveld – Kaartsjabloon

Gebruikersveld
Velden in Aliro die informatie over gebruikers
bevatten.

Geheugengebruik
De hoeveelheid opslagruimte die wordt
gebruikt voor geheugen/gegevensopslag.
Deze waarde wordt weergegeven in het paneel
Systeemstatus op de pagina Overzicht.

Gekoppelde hardware
Het resultaat van hardwaretoewijzing. Zo kan
de functie van een logisch deurcontact worden
toegewezen aan een ingang van een AP-
modulemet de aanduiding Ingang 3.

Geplande back-up
Een back-up van systeemgegevens die op een
vast moment wordt uitgevoerd.

Geregistreerde storingen
Afwijkingen van wat als normaal zou worden
beschouwd en die zijn geregistreerd in het
gebeurtenislogboek.

H

Handmatige opdracht
Een opdracht waarmee de gebruiker de bestu-
ring kan overnemen van de geautomatiseerde
instellingen van Aliro.

Hardware
De elektronische enmechanische com-
ponenten van een product.

Hardwaresjabloon
Een set vooraf gedefinieerde hardware-instel-
lingen die kan worden toegepast op ver-
schillende hardwaremodules in Aliro.

Hardwaretoewijzing
Het proces waarbij hardwaremodules worden
toegewezen aan logische functies. Een AP-
modulemoet bijvoorbeeld worden gekoppeld
aan een deurnaam.

Herstellen
Het terugzetten van een systeem naar een eer-
dere status.

Hostadres
Het adres dat wordt gebruikt om een host in
een netwerk te identificeren.

I

Inbraak
De term die in de logica wordt gebruikt voor
alle handelingen die betrekking hebben op het
beheer van een inbraaksysteem.

Inbraaksysteem
Een systeem dat gebieden en netwerken
bewaakt en controleert op onbevoegde toe-
gang en eventuele afwijkende handelingen rap-
porteert.

Ingang
De aansluitingen waarmee signalen van
externe apparatuur worden ontvangen.

Ingangslezers
De lezers op een locatie waar de gebruiker een
gebied binnengaat.

Initialiseren
Het starten van een proces in Aliro.

Inschakelen
De functie waarmee een gebied wordt inge-
schakeld en het alarm geactiveerd.

IP-adres
Het numerieke label dat wordt toegewezen
aan apparaten die zijn verbondenmet een net-
werk op basis van IP-communicatie (Internet
Protocol).

K

Kaart
Een kaart die is geprogrammeerd voor inter-
actie met Aliro. Deze wordenmeestal gebruikt
om deuren te ontgrendelen en toegang te krij-
gen.

Kaart afdrukken
Het proces waarbij de voor- en achterzijde van
kaarten wordt ontworpen en afgedrukt.

Kaartnummer
Het unieke nummer van een kaart.

Kaartsjabloon
Het vooraf ingestelde ontwerp van een kaart
dat wordt gebruikt voor het afdrukken van kaar-
ten.
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Verklarende woordenlijst: Lezer – Rechten

L

Lezer
Het apparaat dat de fysieke legitimatie inter-
preteert.

Lezerinterface
De communicatie-interface waarmee een lezer
gegevens naar Aliro verstuurt.

Lezermodus
Dewijze waarop een lezer kan worden
gebruikt voor toegang of voor registratie.

Lezers inschakelen
De lezers die zijn verbondenmet een AP-
module en worden gebruikt voor het in- of uit-
schakelen van een inbraakgebied.

Locatiebediener
Een rol waarmee de gebruiker demogelijkheid
heeft om gebruikerstoegang en sys-
teemgebeurtenissen te beheren.

Locatiebeheerder
Een rol waarmee de gebruiker demogelijkheid
heeft om alle instellingen in Aliro behalve de
hardware van het Aliro-systeem te bekijken en
te wijzigen.

Locatieplanner
Een grafische weergave van een gebied en de
aanwezige deuren.

Lokale tijd
De tijd die is aangepast aan de lokale tijdzone,
uitgaande van UTC.

M

Melding
Een bericht met informatie over een gebeur-
tenis in het beveiligingssysteem.

Mobiele client
Een toepassing (app) voor iOS of Android waar-
mee vanaf een smartphone extern toegang
kan worden verkregen tot Aliro.

Motorvergrendeling
Een vergrendelingmet een gemotoriseerde
haakschoot waarbij de deur en het kozijn onder-
ling verbonden zijn.

N

Netmasker
Het 32-bits masker dat wordt gebruik om een
IP-adres in subnetten te verdelen en te bepa-
len welke hosts beschikbaar zijn in een net-
werk.

Netwerk
Een communicatiesysteem waarmee ver-
bonden computers gegevens met elkaar kun-
nen uitwisselen.

Netwerkgateway
Een apparaat dat verschillende netwerkenmet
elkaar verbindt.

O

Offline AP-module
Een AP-module die offline is en niet com-
municeert met Aliro.

Online AP-module
Een AP-module die online is en communiceert
met Aliro.

Opschonen
Het automatisch verwijderen van gegevens in
het gebeurtenislogboek die zijn opgeslagen in
de database. De gegevens kunnen worden
gearchiveerd.

P

Persoonlijke toegang
De persoonlijke toegangsrechten van een
afzonderlijke gebruiker, bijvoorbeeld voor het
betreden van verschillende gebieden en/of het
bewerken van instellingen of beheren van
Aliro.

Pincode
Een persoonlijk identificatienummer.

R

Rechten
De verschillende rechten van een gebruiker
met betrekking tot toegang tot gebieden, het
bewerken van instellingen en het beheren van
Aliro.

101

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

SecurityProducts



Verklarende woordenlijst: Registratielezer – Toegangsschema

Registratielezer
Een lezer die gebruikersinformatie kan lezen
van een kaart. Deze is meestal verbondenmet
een computer.

Relais
Een elektrisch bediende schakelaar die kan
worden gebruikt voor het besturen van deur-
vergrendelingen, motorvergrendelingen, anti-
passback en alarmen in Aliro.

Rol
Een set gebruiksrechten voor functies. Rollen
kunnen worden toegewezen aan verschillende
gebruikers van het beveiligingssysteem die
verschillende rechten en ver-
antwoordelijkheden hebben.

S

Sabotagemodus
De sabotagebeveiliging is actief.

Sabotageschakelaar
Een schakelaar die een waarschuwing of
alarm genereert wanneer de stand ervan wordt
gewijzigd.

Schijfgebruik
Het geschatte gebruik van opslagruimte voor
gegevens die zijn opgeslagen in eenmap of
bestand. Deze waarde wordt weergegeven in
het paneel Systeemstatus op de pagina Over-
zicht.

Server
De computer waarop de software is geïn-
stalleerd en die zorgt dat Aliro kan worden
bereikt vanaf elke andere computer die is ver-
bondenmet hetzelfde netwerk.

Speciale toegang
Demogelijkheid om afzonderlijke kaarten zo te
programmeren dat daarmee een deur langer
wordt ontgrendeld en geopend om de gebruiker
veilig toegang te geven.

Subgebied
Een gebied binnen een bovenliggend gebied.

Systeembeheerder
Een rol waarmee de gebruiker volledige en
onbeperkte toegang heeft om het Aliro-sys-
teem te bekijken en te wijzigen.

Systeeminstellingen
De functie waarmee verschillende instellingen
van Aliro kunnen worden weergegeven en
bewerkt.

Systeemstatus
De status van de hardware, server en data-
base van Aliro. Deze wordt weergegeven op
de pagina Overzicht.

Systeemtaal
De taal die is geselecteerd voor de gebrui-
kersinterface en helpbestanden. Aliro onder-
steunt elf verschillende talen.

T

Tijdzone
De verschillende tijdzones die standaard wor-
den gehanteerd voor juridische, commerciële
en sociale doelen.

Toegang
Het principe waarbij toegang tot een gebied
wordt verleend of geweigerd door Aliro.

Toegangsbeheersysteem
Een beveiligingssysteem dat de toegang tot
een gebied of hulpmiddel selectief beperkt.
Toegang kan worden verleend op basis van
legitimatiemiddelen, omstandigheden of toe-
gangsmodi die worden beheerd door het bevei-
ligingssysteem.

Toegangscontrole
Het selectief beperken van toegang tot een
gebied of hulpmiddel. Toegang kan worden ver-
leend op basis van legitimatiemiddelen,
omstandigheden of toegangsmodi die worden
beheerd door het beveiligingssysteem.

Toegangsgroep
Een groep toegangsregels voor deurtoegang
en/of gebiedstoegang op basis van een toe-
gangsschemawaarin is vastgelegd op welk
moment van de dag en via welke deuren gebrui-
kers toegang krijgen tot een gebied.

Toegangsrechten
De verschillende rechten van een gebruiker
met betrekking tot toegangsgroepen, gebied-
stoegang en deurtoegang.

Toegangsschema
Een set tijdsintervallen waarbinnen toegang is
toegestaan. Deze intervallen zijn vaak
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Verklarende woordenlijst: Type lezer – Zomertijd

gekoppeld aan specifieke dagen van een kalen-
der.

Type lezer
Het type lezer dat is verbondenmet Aliro.
Lezers op basis vanOSDP, Wiegand en
Clock-Data worden ondersteund.

U

Uitgang
De aansluitingen waarmee signalen naar
externe apparatuur worden verzonden.

Uitschakelen
De functie waarmee een gebied wordt uit-
geschakeld en het alarm gedeactiveerd.

W

Webclient
Een client waarmee via een webbrowser toe-
gang kan worden verkregen tot het Aliro-sys-
teem.

Webserver
De server waarmee een webclient verbinding
maakt en die de communicatie met de ach-
tergrondserver(s) van Aliro verzorgt.

V

Vergrendeling
Eenmechanisch of elektrisch afsluitmiddel dat
door het toegangsbeheersysteem bestuurd
wordt.

Z

Zomertijd
Het verzetten van de klok om in de avonduren
meer van het daglicht te kunnen profiteren.
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