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1   Om dokumentet

1 Om dokumentet
I dokumentet beskrivs planering och installation av passersystemet. Aliro Dessutom
innehåller det information om strömförsörjning, kablar och systemkapacitet.
Dokumentet innehåller dessutom en beskrivning av hur man förbereder
programvarumiljön, hur Aliro man installerar programvaran och startar systemet.
Inställningarna kan sedan ändras i användargränssnittet, som har onlinehjälp för varje
funktion.

1.1 Relaterade dokument
Aliro passersystem består av Access Points (AP), kortläsare och programvara.
Dokumenten som är relaterade till Aliro passersystemet är följande:

Komponent Dokument Omfattar

AP AP01P AP01PAliro
AccessPoint, 1 dörr

Installationsmanual som beskriver hur
man installerar AP
hårdvaruenhet

AP AP01P APdatablad Tekniska data för AP

Kortläsare
VRxxS-MF

Läsare
Illustrationsguide

Illustrationsguide för montering av
kortläsare

Kortläsare
VRxxS-MF

Läsare
Installationsmanual

Installationsmanual för montering och
anslutning av kortläsare, inklusive
anslutning till system

Kortläsare
VRxxS-MF Läsare datablad Tekniska data för kortläsare

Aliro Onlinehjälp och PDF

Förklaring avprogramvarurelaterade
ämnen, till exempel
användarbehörighet, kort,
passagescheman och händelselogg.
Dessutom redigering avAliro-
komponenter via användargränssnittet.
PDF-filen är en utskriftsvänlig
version som bygger på onlinehjälpen.

Aliro Datablad Tekniska data för Aliro
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2   Systemöversikt

2 Systemöversikt
Passersystemet Aliro består av maskinvara och programvara. Hårdvaran, t.ex. läsare
och Access Points, ansluts till programvaran via ett nätverk. Programservern finns
tillgänglig via Internet och de flesta hårdvaruinställningar kan redigeras i
användargränssnittet. De olika delarna av Aliro programvaran installeras samtidigt. I
installationen ingår en webbserver, en SQL-server och en programserver. Datorn där
programvaran är installerad fungerar som en server. Programmet kan nås via valfri
dator samt smartphoneappen, under förutsättning att det finns en anslutning till
Internet. Programmet skyddas av ett användarnamn och lösenord. AP:erna ansluts
via LAN eller nätverkskabel, t.ex. RS485.
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2   Systemöversikt

2.1 Komma igång
Aliro passersystem består av en rad olika komponenter:

Läsare –Möjliggör interaktionmed passerystemet och
är anslutna till AP:er.

Access Points (AP) – Kommunicerar information till
Aliro-programmet via Ethernet, LAN eller RS485. En AP

styr upp till fyra läsare.

Smartphone – Aliro-appen finns tillgänglig på
App Store och Android market.

Nätverksinställningar – Aliro-systemet kommunicerar
med AP:er via Ethernet. Standardinställningen är

DHCP, men detta kan redigeras till andra parametrar.
AP:er hanterar även RS485. I detta fall fungerar en AP
sommaster som är kopplad till underordnade AP:er.
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2   Systemöversikt

Strömförsörjning – Passersystemet kan
strömförsörjas från en central eller lokal strömkälla.

Programvaruinstallation – När komponenterna har
installerats och anslutits används programvaran för att
förbereda systemet för användning samt för att anpassa
det efter individuella behov. De flesta komponenter kan

redigeras med hjälp av
programvaran.

Programvaran – Programvaran installeras på en
serverdator. Användargränssnittet finns tillgängligt via
Internet, antingen från serverdatorn eller en annan dator
med Internetanslutning samt en smartphonemed Aliro-

appen.
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2   Systemöversikt

2.2 Systemkrav
Passersystemet Aliro kräver följande:

Systemkrav
Systemkrav för
värddator

Processor

Minne

Minimikrav Rekommenderas
för upp till 25 dörrar

Rekommenderas
för upp till 100
dörrar

Rekommenderas
för mer än 100
dörrar

Intel® Core
™ i3@
1,8GHzeller
liknande

Intel® Core™ i5@
2,6GHzeller
liknande

Intel® Core™ i7@
2,6 GHzmed 4
kärnor eller liknande

Intel® Core™ i7@
3.4GHzmed 6
kärnor, Intel®
Xenon® eller
liknande

4GB 8GB* 8GB* 16GB*

*Obs! För 32-bitars operativsystem användsenbart 4 GB.

Förutsättningar för
värddator

Microsoft .NET Framework, senaste versionen
Microsoft Silverlight, senaste versionen
Microsoft SQL Server (2008/2012).
Aliro gör en automatisk identifiering och installation vid behov.

OBS: För passersystemmed stöd för fler än 100 AP:er eller med ett totalt
minne som överstiger 10 GB rekommenderas serveroperativsystemet.
Installation aven SQL-server som har kapacitet för mer data än SQL Express-
servern rekommenderas.

Systemkrav för
klientdator

Processor 1,4 GHz
2GBRAM
Lägsta skärmupplösning 1 366x768
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2   Systemöversikt

2.3 Systemkapacitet
Passersystemet Aliro har stöd för följande:

Systemkapacitet
Operativsystem Windows7 SP1 32-bitars, har stöd för max4GBminne

Windows7 SP1 64-bit
Windows8.1 32-bitars, har stöd för max4GBminne
Windows8,1 64-bitars
WindowsServer 2008 SP2 (eller senare)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (eller senare)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Webbläsare
Windows

Internet Explorer, minimum version 10 (eller senare)
Mozilla Firefox, minimum version 1.15 (eller senare)
Observera att webbläsarstödet för Windows8 endast fungerar i
skrivbordsläge.

AP Ethernet (IPv4) och RS485

Kortläsare
per AP

4

Användare 10 000

Kort 100 000

Dörrar 512

Behörighetsscheman 1000

Säkerhetsundantag 100

Behörighetsgrupper per
användare

10

Areor Ingen begränsning

Händelselogg 80 000 offlinehändelser lagras iAP
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3   Aliro komponenter

3 Aliro komponenter

3.1 Läsare
VRxxS-MF är en serie specialdesignade kortläsare som rekommenderas för Aliro
passersystem. VRxxS-MF-serienmed kortläsare körs medOSDP-protokollet. Aliro
passersystem har även stöd för läsaremedWiegand- och Clock-Data-teknik.

Från
enhet Till enhet Typ av kabel Maximilängd (m)

AP

Läsare
(OSDP)

RS485 (A, B, -, +)
Partvinnad skärmad
(2 par + skärm), t.ex. Belden 9502

100m vid ledartvärsnittsarea
minst 0,25mm2

Läsare
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -, +)
Rekommenderad kabel:
Partvinnad skärmad
(3 par + skärm), t.ex. Belden 9503,
för anslutning även av2 st. lysdioder.

30m

Läsare
(Clock-Data)

Clock-Data (C, D, -, +)
Rekommenderad kabel:
Partvinnad skärmad
(3 par + skärm), t.ex. Belden 9503,
för anslutning även av2 st. lysdioder.

30m

3.1.1 Koppling av OSDP-läsare till AP
I en OSDP-läsare, som VRxxS-MF, hanteras lysdiod och summer via protokollet och
inga extra kommunikationslinjer krävs.

Illustrationen nedan visar hur de två läsarportarna kopplas.
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3   Aliro komponenter

3.1.2 Koppling av 500-serien Clock-Data-läsare till AP
Inkoppling av 500-serienClock-Data-läsare till AP kräver normalt att AP-utgångarna
används för att styra lysdioderna. Observera att det finns två varianter av läsarna, men
kopplingen är densamma.

l Cotag kortläsarteknik

l EM 4102 läsarteknik (inte tillgänglig för HF500)

Kommunikationssignalerna Clock och Data ansluts till relevant terminal A och B i
läsargränssnittet för AP. (A till D0 ochB till D1.)

Observera att ävenEOL-byglarna för läsargränssnittet måste vara inställda påOFF
(AV).

BygelnPower Reader 1&2 på AP är som standard inställd påVin som är korrekt för
dessa läsare om inspänningen är 12 till 24 VDC.

Två läsare

Illustrationen visar hur två Clock-Data-läsare kopplas till AP. Om endast en läsare
används är kopplingen densamma (då naturligtvis utan den andra läsaren).

Vi styr röd och grön lysdiod via utgångarnaOUT1–OUT2 på AP. Dessamåste
hårdvarumappas i Aliro programvara. Aktuellt namn är "Wiegand - red" och
"Wiegand - green".

UtgångarnaOUT3 ochOUT4 kan som tillval användas för en summer och valfri annan
lysdiod.
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3   Aliro komponenter

3.1.3 Koppling av Clock-Data-läsare till AP
Kopplingen av Clock-Data-läsare till AP kräver normalt att AP-utgångarna används för
att styra lysdioderna.

Kommunikationssignalerna Clock och Data ansluts till relevant terminal A ochB i
läsargränssnittet för AP. (Clock till A ochData till B)

Observera att ävenEOL-byglarna för läsargränssnittet måste vara inställda påOFF
(AV). BygelnPower Reader 1&2 på AP måste också vara korrekt placerad.
Kontrollera läsarnas specifikationer med avseende på spänningsintervall och ställ in
bygeln på antingen Vin (standard) eller 12 V.

Två läsare

Illustrationen visar hur två Clock-Data-läsare kopplas till AP. Om endast en läsare
används är kopplingen densamma (då naturligtvis utan den andra läsaren).

Vi styr röd och grön lysdiod via utgångarnaOUT1–OUT2 på AP. Dessamåste
hårdvarumappas i Aliro programvara. Aktuellt namn är "Wiegand - red" och
"Wiegand - green".

UtgångarnaOUT3 ochOUT4 kan som tillval användas för en summer och valfri annan
lysdiod.
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3   Aliro komponenter

3.1.4 Koppling av Wiegand-läsare till AP
Kopplingen av Wiegand-läsare till AP kräver normalt att AP-utgångarna används för att
styra lysdioderna.

Kommunikationssignalerna D0 och D1 ansluts till relevant plint A och B i
läsargränssnittet för AP. (D0 till A ochD1 till B). Om läsaren inte fungerar, prova att
vända på D0 och D1. Vissa läsare har omvända anslutningar.

Observera att ävenEOL-byglarna för läsargränssnittet måste vara inställda påOFF
(AV). BygelnPower Reader 1&2 på AP måste också vara korrekt placerad.
Kontrollera läsarnas specifikationer med avseende på spänningsintervall och ställ in
bygeln på antingen Vin (standard) eller 12 V.

Två läsare

Illustrationen visar hur tvåWiegand-läsare kopplas till AP. Om endast en läsare
används är kopplingen densamma (då naturligtvis utan den andra läsaren).

Vi styr röd och grön lysdiod via utgångarnaOUT1–OUT2 på AP. Dessamåste
hårdvarumappas i Aliro programvara. Aktuellt namn är "Wiegand - red" och
"Wiegand - green".

UtgångarnaOUT3 ochOUT4 kan som tillval användas för en summer och valfri annan
lysdiod.

13

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

Product Line AccessControl



3   Aliro komponenter

3.2 AP-styrenhet
AP används för att styra en 1-dörrsmiljö, som en del av ett Aliro passersystem. Den
kan konfigureras från Aliros användargränssnitt via Ethernet eller en kombination av
Ethernet och RS485men även via den inbyggda AP webbservern genom USB-porten.
AP sänder också alla händelser till server.

AP ger möjlighet till styrning via läsare samt in- och utgångsfunktion.

3.2.1 Installation av AP
Vidmontering av AP är det viktigt att tänka på följande:

Skyddat område

AP-enheten är inte bärbar ochmåste installeras inne i ett skyddat område.

Kapsling

Denmekaniska konstruktionenmöjliggör robust montering. Det finns fyra hål för
fastsättning av kapslingen på en vägg. Det är viktigt att lämna tillräcklig plats runtom,
så att locket kan demonteras utan problem.

Kabelfästning

För att monteringen ska tåla stötar och vibrationer är det viktigt att kablarna sätts fast
ordentligt. Kapslingen har fixeringsdetaljer för fastsättningmed buntband. Se nr 1 i
illustrationen nedan.
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3   Aliro komponenter

3.3 Installation av AP
Konstruktionsfilosofin bakom AP är att den ska vara lätt få igång. Det finns två olika
sätt att konfigurera grundläggande inställningar:

1. I samma lokala nätverk

OmAP ska installeras i ett lokalt nätverk där datorn finns, kan Aliro-programvaran
skicka ut ett automatiskt identifieringsmeddelande till AP. Detta meddelande
innehåller alla inställningar som krävs för att AP ska upprätta en länk till
programdatorn, där systeminställningar sedan kan göras.

2. Utanför lokala nätverket

AP måste lokalt konfigureras med parametrar för att kommuniceramed Aliro datorn.
Gör så här:

1. Slå till strömförsörjningen till AP.

2. Anslut en USB-kabel från installationsdatorn till USB-B-kontakten.

3. Installera USB-drivrutinen som finns på programskivan ellerWindows Update för
att skapa en Ethernet-over-USB-anslutning. OmWindows Update används, se till
att installation av drivrutiner tillåts.

4. Starta webbläsaren i datorn och gå till IP-adressen 192.168.250.1.

5. AngeUser name "admin" ochPassword "spirit" i AP:ns webbgränssnitt.

6. Ett fönster med AP-inställningarna visas. Observera att alla AP i samma lokala
nätverk visas och enmåste väljas.

7. Konfigurera IP-inställningarna och värddatoradressen till Aliro servern.
Använd inte 192.168.250.0/24. De är reserverade för intern USB-kommunikation.

8. AP bör sedan kommuniceramed Aliro programvaran.

De övergripande systeminställningarna kan sedan göras i Aliro-programdatorn. Se AP-
installationshandboken för mer information. Om en läsare är ansluten till AP och
systeminställningarna är gjorda kan ett kort eller en bricka användas för att verifiera
funktionerna.
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3   Aliro komponenter

3.3.1 AP fabriksåterställning
AP har en återställningsknapp som kan användas när hårdvaran behöver återställas.
Detta kan göras utan att strömmen till AP stängs av.

Gör så här:

1. Ta bort locket till AP. Var försiktig när detta görs med strömmen påslagen.

2. Leta upp "Factory Settings" på etiketten.

3. Använd en pinne (inte av metall) för att hålla återställningsknappen nedtryckt i fem
sekunder.

4. En lång ljudsignal (ca fem sekunder) indikerar att AP inleder återställningen till
fabriksinställningarna. Om återställningsknappen släpps upp före eller under den
långa ljudsignalen avbryts fabriksåterställningen. Se därför till att
återställningsknappen hålls nedtryckt tills ljudsignalen tystnar och återställningen
har slutförts.

5. Det tar cirka fem sekunder innan ljudsignalen tystnar och åtta sekunder innan
lysdioderna slocknar. AP har nu återställts till fabriksinställningarna.

Om AP inte startar, tystnar inte signalen och lysdioderna släcks inte. OBS! Detta är en
indikation på att AP har tappat kontaktenmed värden. Installera AP enligt tidigare
beskrivning."Installation av AP" på föregående sida för mer information.

När locket är avtaget fungerar sabotageskyddet enligt inställningarna. Detta kan
aktivera ljudsignalen.
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3   Aliro komponenter

3.4 Kommunikationsinställningar för AP
När AP inte kan upptäckas av Aliro programvaranmåste installatören ställa in IP-
adressparametrar direkt via ett USB-gränssnitt. "Installation av AP" på sidan 15 för
mer information om kommunikationmedUSB via Ethernet. När AP har upprättat
kommunikationenmed programvaran för Aliro visas en lista med alla enheter som
hittas i nätverket.

Följande parametrar gäller:

Fliken Allmänt

Parameter (endast exempel) Kommentar

Enhetsinformation

Hårdvaruversion 1.1 Ej redigerbar

Programvaruversion 1.0.0.866 Ej redigerbar

Serienummer 9000129 Ej redigerbar

Enhetsinställningar

Enhetsnamn MyAccessPoint Redigerbar

Upptäckbar Ja/Nej

Markera kryssruta. Markerad: Denna
AP kan upptäckas från Aliro
programvaran. Detta gäller även när
flera systemAliro använder samma
nätverk.

Fliken Nätverk

Parameter (endast exempel) Kommentar

IP-inställningar

DHCP Ja/Nej Markera kryssruta

IP 10.1.11.128 Redigerbar – om inget DHCPhar valts

Nätmask 255.255.248.0 Redigerbar – om inget DHCPhar valts

Gateway 10.1.11.249 Redigerbar – om inget DHCPhar valts

DNS 1 10.1.11.201 Redigerbar – om inget DHCPhar valts

DNS 2 Redigerbar – om inget DHCPhar valts

Verkställ Verkställ för aktuell enhet Knappkommando

Verkställ för alla
enheter Verkställ för alla enheter i listan Knappkommando – omDHCPhar

valts
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3   Aliro komponenter

Proxy tab

Parameter (endast exempel) Kommentar

Proxyinställningar

Använd
nätverksproxy Ja/Nej Markera kryssruta

Proxyserver IP Adresseller
datornamn Redigerbar – omProxyhar valts

Proxyport 0 Redigerbar – omProxyhar valts

Användarnamn
Proxy MyUserName Redigerbar – omProxyhar valts

Lösenord Proxy MyPassword Redigerbar – omProxyhar valts

Verkställ Verkställ för aktuell enhet Knappkommando

Verkställ för alla
enheter Verkställ för alla enheter i listan Knappkommando

Fliken Kommunikation

Host Comms-
inställningar Parameter (endast exempel) Kommentar

Värdadress Ja/Nej Redigerbar

Slutpunkt /access Redigerbar

Verkställ Verkställ för aktuell enhet Knappkommando

Verkställ för alla
enheter Verkställ för alla enheter i listan Knappkommando
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3   Aliro komponenter

3.5 Programinställningar för AP
När AP återställs till fabriksinställningarna har den ett par standardinställningar som
normalt passar de vanligaste tillämpningarna för dörrmiljö. Det innebär att det går
väldigt snabbt att komma igångmed den och att den är förberedd för att kontrollera ett
lås en öppningsknapp. Det är dock alltid möjligt att justera standardinställningarna via
användargränssnittet och ladda ner till AP.

Hårdvaruanslutningar

AP har ingångs- och utgångsplintar för anslutning av extern utrustning. Den
medföljande installationshandboken för AP beskriver hur de ser ut, men det är viktigt
att fundera över hur dessa in- och utgångar används och kopplas. Det finns två
reläutgångar och fyra Open Collector-utgångar plus fyra ingångar.

Programvara med standardinställningar för funktioner

Användargränssnittet Aliro kan användas för att ändra funktioner för in- och utgångar.
Om hårdvaruåterställning av AP görs, återställs den till fabriksinställningarna.

Valfria funktionsinställningar

I användarhandboken Aliro och/eller onlinehjälpen förklaras de alternativ som finns
tillgängliga för alla ingångar och utgångar.

Exempel: Standardinställningen för en AP är att använda två av open collector-
utgångarna förWarning och Alert. Om enWiegand-läsare, som kräver att de fyra open
collector-utgångarna är definierade somWiegand summer, Wiegand grön lysdiod,
Wiegand röd lysdiod ochWiegand gul lysdiod, ska anslutas, kan inställningarna lätt
ändras i programvaran.

3.5.1 Ingångar
Följande ingångar finns tillgängliga:

Kontakt Funktion
Generell ingång
1 Standardfunktion ärÖppningsknapp

Generell ingång
2 <inte förkonfigurerad>

Generell ingång
3 Standardfunktion är dörrkontakt

Generell ingång
4 <inte förkonfigurerad>
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3   Aliro komponenter

3.5.2 Utgångar
Det finns två typer av utgående kontakter: relä ochOpen Collector.

3.5.2.1 Reläutgångar
De två reläutgångarna har följande funktioner som standard:

Kontakt Funktion
Reläutgång 1 Potentialfri NC-COM-NO. Bistabil funktion.

Reläutgång 2 Potentialfri NC-COM-NO. Monostabil funktion.
Standardfunktion är Lås.

3.5.2.2 Open Collector-utgångar
De fyra utgångarna har följande funktioner som standard:

Kontakt Funktion
OpenCollector ut 1 Standardfunktion ärWarning - Dörren hålls öppen
OpenCollector ut 2 <inte förkonfigurerad>

Open Collector ut 3 Standardfunktion ärDoor Alert - Dörren hållits öppen för
länge

OpenCollector ut 4 <inte förkonfigurerad>

Kablar vid strömförsörjning
från AP

RL = Resistiv belastning som
relä och summer.

Kablar vid extern
strömförsörjning

RL = Resistiv belastning som
relä och summer.
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4   Strömförsörjning

4 Strömförsörjning
Strömförsörjningen är en viktig del av ett passersystem och kan se ut på olika sätt
beroende på anläggning. Det finns stöd för lösningar bådemed 12 VDC ochmed
24 VDC. Följande bör beaktas vid planering av strömförsörjningen:

l Det är viktigt att ta hänsyn till kabellängden, området och enheternas
strömförbrukning.

l Enheterna för strömförsörjningmåste vara av samma typ.

Strömavbrott

Observera att AP har ett litiumbatteri som gör att data sparas även vid strömavbrott.
Aliro Passersystemet stödjer strömavbrottsfunktion. Normalt har strömkällor med
reservbatteri en signal som kan anslutas till en AP, som har en definierad
strömavbrottsingång.

Strömförsörjning till läsare

Var noga vid anslutning av läsare till AP. Den totala uttagna strömmen får inte
överstiga 500mA vid 24 VDC respektive 200 mA vid 12 VDC. En elektronisk säkring
löser ut när totala strömmen till båda läsargränssnitten överstiger 700mA.

Även om kommunikationsprogrammet kan hantera fyra läsare på varje AP måste
strömförsörjningen räcka för att driva alla läsarna. Om fler än två läsare används
rekommenderas 24 V.

Observera även att standardinställningenVin för bygeln för utgående ström på AP
endast är inställd på 12 V om det finns ett specifikt behov av en utgångmed 12 V (i en
miljö med 24 V). En normal miljö med 12 V bör ändå ha bygeln i läget Vin.

Avbrottsfri strömförsörjning

Säkerställ att strömförsörjningen ger stabil utspänning som ligger inom den
strömförsörjda enhetens märkspänning. Använd reservströmförsörjning (uninterrupted
power supply, UPS) för att säkerställa pålitlig och oavbruten funktion även om
nätspänningen sviktar eller bortfaller helt.
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4   Strömförsörjning

4.1 Central likströmförsörjning
Ofta används central strömkälla för strömförsörjning av passersystem. Fördelarna
med detta är bland annat följande:

l reservströmförsörjning för lås vid strömavbrott

l färre enheter att installera

l enklare att expandera systemet (ommarginalen finns från början).

Central strömförsörjning med AP-masterenhet ansluten till Ethernet

På bilden visas ett exempel på hur central strömförsörjning kan användas när AP-
masterenheten är ansluten till Ethernet:

Principen är följande:

l Den AP som är ansluten till Ethernet är master, alla andra AP:er är slavar.

l AP-kommunikationen sker via RS485. Alla pluskablar (+) är sammankopplade.

l Alla minuskablar (–) är sammankopplade.

Kontakterna (närbild av illustrationen ovan) är kopplade på följande sätt:

l Kontakt 1A på AP-masterenheten är kopplad till kontakt 2A på AP-slavenheterna.

l Kontakt 1B på AP-masterenheten är kopplad till kontakt 2B på AP-slavenheterna.

l Skärmkontakten (S) på AP-masterenheten är ansluten till skärmkontakten (S) på
AP-slavenheterna.

l Kablarna är skärmade.

Central strömförsörjning med AP:er anslutna till Ethernet via en router

22

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

Product Line AccessControl



4   Strömförsörjning

AP:er kan även ha central strömförsörjning och vara anslutna till Ethernet via en
router:

Illustrationen bygger på följande tanke:

l alla pluskablar (+) är sammankopplade

l alla minuskablar (–) är sammankopplade

l alla skärmkablar (S) är sammankopplade.
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4   Strömförsörjning

4.2 Lokal likströmförsörjning
Ofta används en lokal strömkälla för strömförsörjning av ett passersystem. Kontrollera
följande:

l PSU-enheterna har stabil utspänning. Även om Aliro komponenterna är toleranta
mot spänningsvariationer, kan låsen varamer känsliga.

l Använd strömkablar med tillräckligt tvärsnitt – i synnerhet om avståndet är stort.

Lokal strömförsörjning av AP:er

I bilden visas ett exempel på enmaster som är ansluten till Ethernet. AP-
kommunikationen för AP-slavar sker via RS485. Alla AP:er har lokal strömförsörjning
ochminuskablarna (-) är anslutna gemensamt.

Kontakterna (närbild av illustrationen ovan) är kopplade på följande sätt:

l Kontakt 1A på AP-masterenheten är kopplad till kontakt 2A på AP-slavenheterna.

l Kontakt 1B på AP-masterenheten är kopplad till kontakt 2B på AP-slavenheterna.

l Skärmkontakten (S) på AP-masterenheten är ansluten till skärmkontakten (S) på
AP-slavenheterna.

l Kablarna är skärmade.
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5 Kablar
Det finns flera kommunikationsnivåer i Aliro systemet som kräver kablar:

l Från dator och server till AP

l Mellan AP:er

l Från AP till läsare

l Från PC-USB till AP-USB

I tabellen nedan indikeras rekommenderade kabeltyper och -längder

Från enhet Till enhet Typ av kabel Maximilängd (m)

Dator/server AP

Nätverk
Cat-5-kabel, 10/100Mbit.
Kontakta IT-ansvarig vid
tveksamheter.

Beroende på nätverks-
strukturen (normalt)
100m till router/switch/hubb.

AP AP

RS485:
Den globala kretsenmellan
AP:er. Specificerad kabel:
skärmad partvinnad (1 par +
skärm), t.ex. Belden 9502.
ELLER
Kombi 2-hf100 eller 2010-2-
hf100
(anpassad kabelmed
kommunikation och
strömförsörjning i samma kabel).

1 200m

AP

Läsare
(OSDP)

RS485 (A, B, -, +)
Partvinnad skärmad
(2 par + skärm), t.ex. Belden 9502

100m vid ledartvärsnittsarea
minst 0,25mm2

Läsare
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -, +)
Rekommenderad kabel:
Partvinnad skärmad
(2 par + skärm), t.ex. Belden 9502

30m

Läsare
(Clock-Data)

Clock-Data (C, D, -, +)
Rekommenderad kabel:
Partvinnad skärmad
(2 par + skärm), t.ex. Belden 9502

30m

PC-USB (A) AP-USB (B) USB-kabel 3m
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6 Nätverksinställningar
Systemet Aliro använder huvudsakligen Ethernet för kommunikation. En AP som är
ansluten via nätverket måste hitta fram till Aliro programvaran. AP ansluter till servern
och initierar kommunikationen till den.

Vanligtvis använder AP DHCP för denna kommunikation. Följande parametrar måste
stämma överens med nätverkets topologi:

l nätverksadress

l nätmask

l gateway

l DNS

Parametrarna finns samlade i det här dokumentet. "Kommunikationsinställningar för
AP" på sidan 17 visas dessa parametrar. Om du vill hamer information om aktuella
nätverksinställningar, kontaktar du IT-ansvarig eller och/eller ansvarig
nätverkstekniker. Kontrollera också att Aliro-serverns brandvägg inte blockerar
inkommande https-anslutningar på port 443, som används för AP:ernas
kommunikationmed Aliro-servern.

Identifieringsprocessen i Aliro-systemet gör att AP:erna kan konfigureras automatiskt
från programvaran, vilket gör processen smidig och enkel. Identifieringsprocessen i
Aliro kan variera beroende på om AP finns i samma lokala nätverk eller inte.

Konfigurera AP i samma lokala nätverk

För att identifieringsprocessen ska fungeramåste nätverkets brandvägg tillfälligt
avaktiveras. Om serverdatorn har en aktiv brandvägg kanske inte AP kan konfigureras
via identifieringsprocessen. Brandväggen kan blockera de portar som används för
identifiering. För att undvika detta:

l Avaktivera brandväggen på serverdatorn tillfälligt.

l Systemet använder automatiskt port 51526 för ingående och port 20000 för
utgående.

Konfigurering av AP i ett annat lokalt nätverk

Kommunikationsparametrarnamåste ställas in direkt på AP via webbläsaren.
"Kommunikationsinställningar för AP" på sidan 17 för information om hur du
konfigurerar AP offline.

AP via RS485

AP kan även kommunicera via RS485-nätverk. Observera att en AP-masterenhet
stödjer sju andra AP:er och bildar grupper om upp till åtta AP:er, av vilka en fungerar
sommaster ochmåste anslutas till Ethernet. RS485-anslutna AP-masterenheter
måste anslutas till de andra AP-enheterna enligt följande princip:
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Vilken av AP-enheterna som helst kan varamaster och vara ansluten till Ethernet,
men AP-masterenhetenmåste använda 1A och 1B. De andra AP ansluts via 2A och
2B.

För AP:er som ansluts med plintar i RS485 bör EOL (EndOf Line) övervägas. EOL är
ett termineringsmotstånd i början och slutet av en RS485-buss. En AP mitt i en
RS485-kabel får inte ha EOL. EOL-bygel:

1. Fastställ vilken av AP-kontakterna som ska användas som första och sista EOL.

2. Placera EOL-byglarna enligt EOL-texten på plasthöljet, enligt nr 1 i bilden nedan.
EOL termineras när bygeln ställs till höger, se nr 2 i bilden. I nr 3 är bygeln ställd till
vänster och EOL termineras därför inte.
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7   Aliro Programvara

7 Aliro Programvara
Programvaruinstallationen är en smidig process som bygger på en guide. När
programvaran har installerats är det möjligt att skapa funktioner som användare,
behörighetsscheman och anläggningsritningar samt redigera dem efter specifika
behov.

7.1 Förutsättningar
När DVD-skivanmed programvaran för Aliro sätts in i datorn där Aliro systemet är
installerat, detekteras och vid behov installeras automatiskt:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Om någon av ovan nämnda komponenter inte är installerad på datorn startar en guide
för den/dem automatiskt. Gå igenom de steg som krävs i guiden. När ovanstående
resurser har installerats Aliro System visas installationsfönstret.

7.2 Installera en SQL-server
För systemmed stöd för fler än 100 AP:er eller med ett totalt minne som överstiger 10
GB rekommenderas installation av en SQL-server med kapacitet för mer data än SQL
Express-servern. För mer information om SQL-licensen hänvisar vi till Microsoft. Du
installerar en standardmässig SQL-server enligt dessa instruktioner:

1. Lägg i SQL server DVD. Installationsprogrammet för SQL Server känner av om
några programkomponenter krävs. I så fall visas fönstret förMicrosoft SQL
Server Setup. Vid behov installeras följande:

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

Klicka påOK för att göra installationen.

2. När alla programkomponenter finns tillgängliga visas fönstret SQL Server
Installation Center.

3. Klicka påNew installation or add features to an existing installation i
avsnittet Installation.

4. Klicka påShow Details i fönstret Setup Support Rules eller fortsätt
installationen genom att klicka påOK.

5. Skriv inSQL Product Key, klicka på Next.

6. Accept licensavtalet och klicka påNext.

7. Klicka på Install i Setup Support Files.

8. I fönstret Setup Support Rules kan ett antal varningar markeras. Kontakta en IT-
tekniker för mer information om dessa varningar.

9. Klicka påNext för att fortsätta.
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7   Aliro Programvara

10. Välj Default SQL server Feature installation i Setup RoleKlicka påNext.

11. I Feature Selectionmarkerar du de rutor som krävs för Aliro:

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

Alla andra funktioner är frivilliga. Klicka påNext.

12. I avsnittet Installation Rules klickar du för att Show Details eller fortsätter
installationen genom att klicka påNext.

13. Välj enDefault instance eller enNamed instance i fönstret Instance
Configuration. Om du väljer det sistnämnda alternativet fyller du i informationen.

14. I fönstret Server Configuration väljer duSQL Server Database Engine och
SQL Server Browser. Klicka påNext för att fortsätta.

15. I konfigurationsfönstret Database Engine väljer duMixed Mode och lägger till en
SQL Server system administrator. Klicka påNext.

16. Läs om alternativen i fönstret Error Reporting.

17. Klicka påNext , installationsprocessen inleds.

18. Fönstret Complete bekräftar att SQL Server har installerats utan problem.

7.3 Installation av programvaran

1. Sätt i DVD-skivanmed programvaran för Aliro och se till att du har vidtagit alla
nödvändiga åtgärder. Installationsfönstret Aliro System visas.

2. Klicka på License för att läsa villkoren.

3. Klicka på Language och välj önskat språk. Som standard används språket för
Windows.

4. Klicka på Documentation för att läsa Aliro-dokument.

5. Klicka påSettings för att visa ochmarkera vilken SQL serverinstans som ska
användas. Standardalternativet är databasserverns namn. Klicka på listrutan om
du vill använda en annan SQL-server. Systemet kräver totalt 1,6 GB för
installationen. Tillgängligt utrymme för den valda installationsplatsen visas.

6. Välj den ena av eller båda de funktioner som ärmarkerade som standard. Båda
funktionerna kan installeras på serverdatorn. Ett annat alternativ är att installera en
på serverdatorn och en annan på en annan dator. I så fall väljer du den som ska
installeras på den andra datorn och följer instruktionerna. När du ska installera en
funktion på en annan dator sätter du in DVD-skivanmed programvaran i den datorn
och följer instruktionerna.

l Access Control Server – Installerar serverkomponenter och databaser.
Klicka på listrutan för att välja en instans bland de tillgängliga SQL-
serverinstanserna på den lokala datorn.
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l Web Server (IIS) – Installerar webbserverkomponenterna. Om du väljer
detta alternativ krävs adressen till servern för passerkontroll. Namnet på
servern för passersystem är datornamnet eller dess IP-adress.

7. Om alternativet Brandväggsundantag är tillämpligt, markera kryssrutan Lägg
till undantag till Windows-brandväggen.

8. Klicka påOK för att spara inställningarna eller klicka påAvbryt för att använda
standardinställningarna.

9. Klicka på Installera. En sammanfattning över installationen visas. Om något
behöver ändras klickar du påSettings och gör nödvändiga ändringar.

10. Ange produktnyckeln som finns på DVD-omslaget, i fältet.

11. Läs licensen. Markera I agree to the license terms and conditions för att
acceptera.

12. Klicka på Fortsätt. Ett fönster med installationsförloppen visas under
installationen.

13. Klicka på Launch för att starta Aliro System. En webbläsare öppnas och
programmet är igång.

14. Ange användarinformation samt lösenord. Standarduppgifterna är "admin" för
båda dessa. Se onlinehjälpen för information om hur du konfigurerar anläggningens
specifika passersystem.

OBS! När du installerar Aliro (Access Control Server) körs det under ett lokalt
systemkonto. Detta konto kanske inte har behörighet att komma åt de konfigurerade
nätverksenheterna. Om säkerhetskopieringen ställs in så att filen ska sparas på en
nätverksenhet, kommer detta att misslyckas på grund av att behörighet saknas.

I detta fall måste inloggningskontot manuellt ändras till ett känt domänkontomed
behörighet att komma åt den angivna nätverksenheten:

1. ÖppnaStart > Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Tjänster.

2. Välj Access Control Server Properties i listan och öppna fliken Logga in.
Redigera informationen i kontot till ett känt domänkontomed behörighet att komma
åt den angivna nätverksenheten.

.

7.4 Egensignerade certifikat
För att göra Aliro-systemets kommunikation så säker sommöjligt, skapar och
använder varje installation ett slumpgenererat och egensignerat certifikat. Eftersom
detta certifikats identitetskod inte kan verifieras av webbläsaren, kan ett
varningsmeddelande ges vid navigation i Alirosystemet. Detta betyder dock inte att
installationen är osäker. Om ett antal klienter används för att administrera Aliro-
systemet kan det emellertid krävas installation av egensignerat certifikat.

Observera att vi rekommenderar användning av ett officiellt certifikat för att öka
säkerheten ytterligare.

Exportera ett egensignerat certifikat
Följ stegen nedan för att exportera ett egensignerat certifikat:
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1. Logga in på serverdatorn på vilkenAliro webbserver (IIS) är installerad.

2. Klicka påWindows Start-knappen. Skriv "InetMgr.exe" och tryck påEnter. IIS
Manager öppnas. Dubbelklicka på ikonen för servercertifikat.

3. Leta reda på det egensignerade certifikatet med serverdatorns namn i kolumnen
Issued To . Högerklicka på det certifikatet.

4. Klicka på alternativet Export i snabbmenyn.

5. Bläddra och ange vart du vill att certifikatfilen ska exporteras.

6. Ange ett lösenord för att förhindra att obehöriga installerar certifikatet. Klicka på
OK.

7. Det egensignerade certifikatet finns nu på den plats du angav i steg 6.

Installation av egensignerat certifikat på en klientdator med Windows OS.

Gör så här:

1. Kopiera det exporterade egensignerade certifikatetmed hjälp av anvisningarna
Exportera egensignerat certifikat till klientdatorn.

2. Dubbelklicka på det egensignerade certifikatet på klientdatorn.

3. Följ anvisningarna i guiden.

4. Om du uppmanas ange certifikatets placering (aktuell användare eller lokal
enhet), välj det alternativ som är bäst för konfigurationen.

5. När du uppmanas ange lösenord, se till att du använder rätt lösenord och välj
endast alternativet inkludera alla utökade egenskaper. Klicka påNästa.

6. Välj var du vill lagra det egensignerade certifikatet.

7. Väl alternativet Placera alla certifikat på följande plats.

8. Klicka på bläddringsknappen och välj Betrodda rotcertifikatutfärdare.

9. Klicka påNästa och därefter påSlutför.

10. Därefter skameddelandet Importen slutfördes utan problem visas.

Aliro-systemet kan nu nås med hjälp av en lokal webbläsare.

Installation av ett certifikat utfärdat av en betrodd certifikatutfärdare

Införskaffa ett giltigt certifikat från en känd certifikatleverantör. Gör så här för att ta bort
ett egensignerat certifikat och installera det nya certifikatet:

1. Logga in på serverdatorn på vilken Aliro webbserver (IIS) är installerad.

2. Klicka påWindows Start-knappen.

3. Skriv "InetMgr.exe" och tryck påEnter.

4. IIS Manager öppnas. Leta reda på ikonen för servercertifikat och dubbelklicka på
den.

5. Leta reda på det egensignerade certifikatet med serverdatorns namn i kolumnen
Issued To . Högerklicka på det och välj alternativet Ta bort.
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6. Följ instruktionerna från certifikatleverantören för att slutföra installationen av
certifikatet.

Installation av egensignerat certifikat på en klientdator med Mac OS

Följ stegen nedan för att installera ett egensignerat certifikat på en klientdator med
Mac OS:

1. Kopiera det exporterade certifikatet, såsom beskrivits tidigare underExportera
egensignerat certifikat till klientdatorn.

2. Dubbelklicka på det egensignerade certifikatet på klientdatorn. Add Certificate
Utility visas.

3. Välj det alternativ för nyckelring som passar konfigurationen bäst (Inloggning
ellerSystem).

4. Klicka på knappen Lägg till. Nyckelhanteraren öppnas.

5. Ange lösenordet för att låsa upp nyckelhanteraren.

6. Ange certifikatlösenordet. Klicka påOK.

7. Klicka på knappen Lita alltid på.

8. Autentiseringen kanske upprepas. Ange lösenordet för att fortsätta.

9. I nyckelhanterarens fönster hittar du det egensignerade certifikatetmed
klientdatorns namn i kolumnenNamn.

10. Dubbelklicka på det egensignerade certifikatet.

11. Expandera avsnittet Betrodda. Leta reda på Secure Sockets Layer (SSL) och
ändra behörigheten till Lita alltid på. Verkställ ändringarna.

12. Autentiseringen kanske upprepas. Ange lösenordet för att fortsätta.

13. Importera certifikat ska nu vara slutförd. Aliro-systemet kan nu nås med hjälp av
en lokal webbläsare.

7.5 Uppgradering av programvaran

1. Klicka påUpgrade. En uppgraderingssammanfattningmed den installerade
versionen samt den nya versionen visas.

2. Klicka påBrowse för att välja platsen för säkerhetskopiering, om en annan
installationsplats önskas.

3. Klicka påContinue för att uppgradera.

7.6 Avinstallation av programvaran
Avinstallera Aliro System:

1. Säkerhetskopiera alla data innan systemet avinstalleras – dessa data kanske
behövs senare.

2. Öppna startmenyn > Kontrollpanelen > Program och funktioner > Aliro.

3. Välj Avinstallera. Ett Aliro fönster visas med en sammanfattning över
avinstallationen.
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4. Markera Uninstall databases. Det gör att alla data tas bort från SQL Server.

5. Klicka på Fortsätt. Ett fönster med förloppet visas under avinstallationen.
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8 Åtkomst till användargränssnittet
Aliro passersystem finns tillgängligt från serverdatorn, datorer i samma nätverk som
servern eller en dator med anslutning till Internet:

1. Öppna en webbläsare.

2. Skriv in värdnamnet för Aliro passersystem i adressfältet.

3. Ange användarinformation samt lösenord. Standarduppgifterna för båda dessa
är "admin".

4. Klicka på Login.

Observera att Aliro webbserver måste vara offentligt tillgänglig via Internet för att
användargränssnittet ska vara tillgängligt via externa nätverk.
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