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ARX Passersystem är ett On-Line system med kommunice-
rande systemkomponenter. Beslut om t ex tillträden enligt 
schema för dörrmiljöer tas autonomt av centralenheterna. 
Det innebär att systemet kan upprätthålla samma säkerhet 
och funktionalitet även vid eventuella kommunikations-
avbrott , eller serverproblem. Det betyder också att ARX 
belastar nätverket minimalt, eftersom besluten fattats i 
undercentralen.

Säkerheten är inbyggd som standard i ARX, och bygger på 
de principer som Internetbanker använder sig av. ARX passar 
därför utmärkt för större företag som har kontor på flera  
platser, vart som helst i världen. 

ARX passersystem har även möjlighet att integreras med  
andra system, som till exempel inbrottslarm, boknings- 
system besökssystem, foto-id och system för grafisk pre-
sentation. ARX Passersystem är från grunden designat för 
att enkelt kunna växa och anpassas efter hur verksamheten 
förändras. Den moderna IT-strukturen med öppna och 
standardiserade gränssnitt är väl förberett för integration av 
externa system.

ARX Passersystem och Galaxy inbrottslarm är två av säkerhets-
marknadens ledande system. De största fördelarna med 
integrationen mellan ARX/Galaxy är att:

•  Integrationen medger en väldigt effektiv installation.

• Flexibel larmstyrning från ARX.

•  Samtliga dörrkomponenter, såsom läsare, DAC, etc kan 
definieras som larmpunkter i inbrottslarmet.

Fastigheter som har ett passersystem installerat kan på ett 
mycket enkelt sätt installera inbrottslarm då båda systemen 
använder samma kabel och produkt ute vid dörrmiljön. 
Systemet är flexibelt att administrera då man fritt kan 
konfigurera vilka kortläsare som skall kunna larmförbikoppla 
vilka larmzoner. Även handhavandet förenklas då stora delar 
av konfigurationen av systemen sker från ett och samma 
användargränssnitt.

Mjukvaran i ARX är uppbyggd av moduler. Som kund behö-
ver du aldrig köpa mer funktioner än du behöver. Välj helt 
enkelt vilka funktioner din verksamhet har behov av. Om 
verksamheten sedan utökas, och kanske behöver mer funk-
tionalitet är det fullt möjligt att köpa till dem allt eftersom.



ARX passersystem är ett väldigt mångsidigt passersystem 
med en stor mängd funktioner. Många är inbyggda redan 
från start, bland annat ASSAs patenterade lösning för 
säkerheten i uppkopplingen mellan centralenhet och server. 
Nedan följer en beskrivning av några av de vanligaste funk-
tionerna:

•  Funktion för funktionshindrade 
 Funktionen förlänger tiden/tiderna för utvalda personer 

för de olika funktionerna, såsom öppettid, tid innan 
förlarm, förbikoppling efter varning och time-out PIN. 
Alla tider blir då tre gånger så långa, och kan styras med 
separat behörighet på kortet.

• Vaktmästarfunktion 
 Behörigt kort för ”vaktmästarfunktion” kan ställa om 

läsaren till ett vanligt kodlås. Avaktivering av kod kan ske 
manuellt, när kortets tidsschema slutar gälla eller vid ett 
automatiskt larmtillslag. Möjlighet finns till automatisk 
larmstyrning i samband med vaktmästarmanöver.

• Bokningsfunktion 
 Bokningssystem för till exempel tvättstugor, bastu,  

konferensrum, och biltvättplatser. Bokning kan ske fysiskt 
vid en bokningspanel med inbyggd beröringsfri läsare 
eller över Internet via ett webbgränssnitt. Alla bokningar 
lagras i servern vilket betyder att man kan boka vilket 
objekt som helst från valfri bokningspanel eller Internet  
i systemet.

• Slussfunktion
 Slussfunktion används när man vill ha utrymmen där 

endast en dörr i taget kan vara öppen. Den dörr som först 
kan öppnas blockerar all övriga dörr till dess den är stängd 
på nytt. 

• Trigger-funktion 
 Funktion för aktivering av utenheter när vald händelse från 

vald källa inträffar. Administratören kan välja vilken hän-
delse som Trigger ska reagera på, antingen en händelse vid 
en dörr eller av en operatör i passersystemet. Vid aktive-
ring av Trigger-funktionen kan antingen ett eller flera relän 
styras, eller ett eller flera E-postmeddelande skickas iväg 
till en vald adress.

• Domäner 
 Användardomänhantering kan styra vem som kan göra 

vad i systemet. Funktionen Domäner gör att operatö-
rerna endast har tillgång till en delmängd av personerna, 
korten och behörighetskategorierna, passer-, dörrar- och 
larmområdena samt loggarna, till exempel bara det egna 
företaget.

• Tvåkortsfunktion
 Vid passage ska det krävas avläsning av två separata kort 

för att låsa upp dörren. Funktionen kan styras på, av eller 
via tidschema. Funktionen kan utföras med eller utan  
PIN-kod.

• Flerfunktionskort
 Utöver vaktmästarfunktion är flera funktioner möjliga att 

knyta till samma person. Dessa kan vara Larm-, Ställ-upp- 
och Lås-dörr-funktion. Val av funktion styrs av funktions-
siffran 0, 1, 2 eller 3 innan personen drar sitt kort i läsaren.

Följande funktioner ska vara möjliga att knyta till ett  
flerfunktionskort:
- Larm-funktion: En person med larmbehörighet kan stänga 

av larmet i ett larmat utrymme.

- Ställ-upp-funktion: En person med ställ-upp-behörighet 
kan via kortläsaren kunna ställa in den tid som låset ska 
vara oreglad eller att permanent oregla låset. Det är möj-
ligt att när som helst regla låset från kortläsaren.

- Lås-dörr-funktion: En person med lås-dörr-behörighet kan 
låsa en dörr trots att ett schema säger dörr olåst. Det är 
möjligt att återställa dörren till tidigare normalt läge via 
schemaläggning och/eller via manuell manöver.

• Personliga koder (Kort som kod) 
 Kortnummer kan användas som dörrkod utan passer-

kort. Funktionen kan styras på, av eller via schema. Det 
är inställbart hur många tecken av kortnumret (1-9) som 
ska slås. Om denna funktion används kommer ordinarie 
dörrkoden ej fungera. 

• Hissfunktion
 Funktionen har individuell behörighetsstyrning för upp 

till 256 våningar. Val av våning görs via antingen hissens 
våningsknappar eller kortläsare. Ordinarie våningsknappar 
kan väljas att aktiveras via kortläsare.

• Modemfunktion
 Om undercentralen är inkopplad på en plats som inte har 

tillgång till det lokala nätverket kan den förses med ett 
modem som ringer upp och kommunicerar med servern.

• Tids-anti-passback
 Tids-anti-passback kan användas för att styra återpassager 

in genom dörrar. Med tids-anti-passback kan man kunna 
styra hur lång tidsperiod (1-65.000 minuter) som måste 
förflyta mellan två inpasseringar gjorda med samma kort 
och genom samma dörr. Funktionen kan väljas per läsare. 
Villkorsstyrd spärr kan väljas där dörr måste öppnas innan 
tidsspärr träder in. Utläsare kan häva tidsspärr. Man kan 
även schemastyra när tids-anti-passback ska vara aktivt.

• Zon
 Med funktionen Zon kan man som operatör se vilka perso-

ner som befinner sig i respektive zon som skapats. 

• Zon-anti-passback
 Zon-anti-passback kan användas för att spärra möjlighe-

ten för en person att passera in genom en dörr två gånger 
(det vill säga dra sitt kort två gånger i en läsare vid dörren). 
Anti-passback-funktionen gäller för den zon man passerar 
in i, det vill säga den zon som en person går till. Man kan 
som operatör också begränsa antalet personer som får 
befinna sig i en viss zon samtidigt.

ARX Passersystem

ARX Funktioner Bas Standard Advanced Professional Bostad

Standard passersystem funktionalitet X X X X X

Fjärrinloggning ARX klient X X X X X

IP-kommunikation X X X X X

SSL krypterad kommunikation X X X X X

Läsare teknologier; EM4102 Mifare sektor  
och magnet X X X X X

Dörrautomation X X X X X

Dörrövervakning X X X X X

Branddörrstängning X X X X X

Utrymning X X X X X

Ställuppfunktion X X X X X

Handikappfunktion X X X X X

Tvåkortsfunktion X X X X X

Vaktmästarfunktion X X X X X

Överfallslarm X X X X X

Direktstyrning av motorlås X X X X X

Modemstöd (obegränsat antal) X X X X

Porttelefonstöd (obegränsat antal) X X X X

Bokningsstöd (obegränsat antal) X X X X

ARX XML import och export X X

Hisstyrning (obegränsat antal) X X

Domäner X X

Sluss (obegränsat antal) X

Anti-pass back (obegränsat antal) X

Zonkontroll (obegränsat antal) X

Trigger X X X

SNMP kommunikation (obegränsat antal) X

Webb interface – korthantering X X

Webb interface – meddelandetjänst X X

Webb interface – bokning X X

Lägenhetsadministration X

Postboxhantering X

Antal ARX klienter 1 1 2 2 1

ARX programspecifikation 
Nedan kan man utläsa vilka funktioner som ingår i vilken variant av ARX.  
Det går utmärkt att köpa ett paket enligt nedan, och komplettera med ytterligare moduler som önskas.



ASSA AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support: 
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72 
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user 
needs for security, safety and 
convenience.
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Benämning Artikelnummer E-nummer

ARX Bas S559900000 E58 700 00

ARX Standard S559901000 E58 700 01

ARX Advanced S559902000 E58 700 02

ARX Professional S559903000 E58 700 03

ARX Bostad S559904000 E58 700 04

ARX Extra klient S559020996 E58 760 78

ARX Galaxy AGA Licens S559012996 E58 761 20

ARX Galaxy AGV Licens S559013996 E58 761 21

Benämning Artikelnummer E-nummer Beställningsförfarande

ARX Import/Export S559030000 E58 700 05 Beställs per ARX system

ARX Zonkontroll S559006996 E58 761 42 Beställs per ARX system

ARX Modem S559042996 E58 761 23 Beställs per ARX system

ARX Domäner S559041996 E58 761 22 Beställs per ARX system

ARX Anti-passback S559005996 E58 761 46 Beställs per ARX system

ARX SNMP S559008996 E58 761 43 Beställs per ARX system

ARX Sluss S559007996 E58 761 39 Beställs per ARX system
Max en per centralenhet

ARX Hisstyrning/ Postbox S559004996 E58 761 44 Beställs per ARX system
Max en per centralenhet

ARX Bokningsfunktion S559035996 E58 761 33 Beställs per ARX system

ARX Porttelefonsfunktion S559039996 E58 761 32 Beställs per ARX system

ARX Webbgränssnitt S559040000 Beställs per ARX system
Kräver ARX Bokningsfunktion

ARX Webb -Korthantering S559032996 E58 761 37 Beställs per ARX system

ARX Webb -Meddelandetjänst S559033996 E58 761 45 Beställs per ARX system

ARX Webb -Webbokning S559040996 E58 761 38 Beställs per ARX system
Kräver ARX Bokningsfunktion

ARX Triggers S559034996 E58 76 179 Beställs per ARX system

ARX Lägenhetsadministration S559056996 Beställs per ARX system

ARX Artikelnummer

ASSA ARX Passersystem  
Programvara

Operativsystem som stöds av ARX Passersystem: Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 2003 server, 
Windows 2008 server.


