ARX
On-Line Passersystem
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA – integrerade säkerhetslösningar

Vill du öppna med en nyckel eller kontrollera tillträdet i ett
nätverksbaserat passersystem? Vill du integrera larmet och
administrera systemet via Internet? Oavsett vilken nivå du
väljer kan vi alltid optimera ditt säkerhetssystem. Med en
lösning från världens ledande låskoncern får du garanterad
maximal prestanda.
Nu och i framtiden.
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Vad är ett passersystem?

ARX Passersystem är ett On-Line system med
kommunicerande systemkomponenter. Beslut om t ex
tillträden enligt schema för dörrmiljöer tas autonomt av
centralenheterna och behöver inte fattas centralt av
systemets server. Det innebär att systemet kan upprätthålla
samma säkerhet och funktionalitet även vid eventuella
kommunikationsavbrott.

Ett passersystem lämpar sig
för byggnader med flera
dörrar eller våningsplan och
där många människor vistas.
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1. ARX Server manager – program för
systemkommunikation
Serverprogramvaran ARX Server kommunicerar med
systemets centralenheter via lokala nätverket. Från serverprogrammets gränssnitt kan regler för automatiska back-up
av systemets databas upprättas. I övrigt sker all konfiguration
från systemets klientprogramvara. I de fall inte nätverk finns
kan kommunikation ske via modem.
2. ARX klientprogramvara för konfiguration och
administration
I ARX klientprogramvara görs all konfiguration och administration av systemet. Den består av ett modernt gränssnitt
som enkelt kan anpassas för olika typer av systemoperatörer.
Klientprogramvaran kan installeras på flera datorer i nätverket, eller på Internet, beroende på kundbehovet.
3. Centralenheten där besluten tas
Centralerna i ett ARX passersystem ansluts till det befintliga
nätverket och har därmed säker kontakt med servern. ARX
centralerna arbetar autonomt vilket innebär att alla beslut
om tillträden och dörrmiljöns säkerhetsnivå bestäms lokalt.
Fördelen med detta är att även vid ett eventuellt kommunikationsavbrott, så kan systemet på ett säkert sätt fortsätta
att fungera. För att kunna lagra ett stort antal händelser, kort
och scheman har varje ARX central en stor minneskapacitet.

Från ARX centralen ansluts respektive dörrmiljö via 4-tråd.
För att systemet skall kunna erbjuda en säker installation
och ge möjlighet att placera samtliga centraler samlat i ett
larmat utrymme kan kabellängden vara upp till 500 meter
mellan centralenhet och dörrkontrollenhet. Detta förenklar
även för framtida service och underhåll av passersystemet.
4. Dörrkontrollenheten
Dörrkontrollenheten (DAC) är en anslutningsplint mellan
dörrens olika komponenter och centralenheten. I dörrkontrollenheten ansluts elektriska lås, dörrautomatik,
kortläsare, öppnaknapp och larmkontakter. En fördel med
att kombinera ASSA motorlås och ARX Passersystem, är att
de kan nyttja samma dörrkontrollenhet vilket därmed minskar antalet ingående komponenter vid dörrmiljön.
5. Kombinera läsare och elektromekaniska lås
ASSA erbjuder ett stort utbud läsare. De är utformade för att
passa varierande miljöer och olika kunders behov på säkerhet och funktion. Beröringsfria kortläsare är idag de som är
vanligast förekommande, då de erbjuder en hög säkerhet i
kombination med bekvämlighet.

Klientprogramvara

Befintligt nätverk

Centralenhet

Serverapplikation
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Vilka lösningar
erbjuder ett passersystem?

Ett passersystem hjälper dig att styra tillträdet och
bestämma säkerhetsnivåer i din fastighet.
För att kunna göra en korrekt bedömning av företagets
eller organisationens säkerhetsbehov bör du ställa
följande frågor:
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•
•
•
•

Vem eller vilka?
Var?
När?
Hur?

När dessa frågor är besvarade finns en bra bild av hur en
bra säkerhetslösning skall byggas.

Vem eller vilka?

Vem eller vilka ska få tillträde till byggnaden?
Och vilka ska nekas tillträde?
En av passersystemets stora fördelar är hanteringen av
kortanvändare och dess behörigheter. Såväl stora som små
personalgrupper, som ofta förändras, hanteras enkelt i ARX
Passersystem. Förenklat går det ut på att ge tillträde för
behöriga samt att stänga obehöriga ute. I ett On-Line
passersystem får administratörens förändringar genomslagskraft omedelbart i dörrmiljön.

Var?
I passersystemet kan fastigheten delas upp i olika
områden/dörrar samt var vilka behörighetsgrupper har
tillträde. I systemet konfigureras även områdenas/dörrarnas
olika säkerhetsnivåer.

När?
Säkerhetsnivån för dörrmiljöerna och när de olika
användarna skall få tillträde varierar ofta beroende på tid
på dygnet och veckodag.
Passersystemet använder scheman för att dela in dagar,
veckor och månader. De olika tidsschemana talar om när
olika grupper av användare skall få tillträde.
Kontorspersonal kan exempelvis få tillträde alla vardagar
under kontorstid 07:00-18:00, medan städpersonalen
endast får tillträde på onsdagar mellan 13:00-17:00.

Hur?
Hur – eller med vad – ska en person identifiera sig? Idag finns
olika typer av kodbärare. Främst används beröringsfria kort
och så kallade kort-taggar.
En läsare kan läsa på kort eller långt avstånd. Kodbäraren kan
vara utformad som ett ID-kort eller som en liten tagg på en
nyckelring.
Exempelvis kan passersystemet styra att alla som passerar
huvudentrén (med hög säkerhetsnivå) måste visa kort/tagg
och dessutom trycka en PIN-kod. Passagen mellan två avdelningar kräver endast kort/tagg utan kod (förhållandevis låg
säkerhetsnivå).
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En tryggare
arbetsplats för alla

En person som känner sig trygg på sin arbetsplats gör ett
bättre jobb. ARX Passersystem kan göra organisationen
effektivare, vilket gör att personalen får en enklare och
bekvämare vardag på en tryggare och säkrare arbetsplats.
Läs på följande sidor av vad en investering i
ARX Passersystem kan ge ditt företag.

En person som känner sig
trygg på sin arbetsplats gör
ett bättre jobb. Många finner
det tryggt att veta att om
passerkortet försvinner
kan det spärras på några
sekunder.
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Här nedan följer exempel som visar på en ökad trygghet för
den dagliga användaren:
- Ingen obehörig kan komma in på arbetsplatsen.
- Om jag tappar mitt kort, kan det spärras på några
sekunder.
- När jag kommer först till arbetsplatsen, stängs larmet
automatiskt av när jag passerar med mitt kort.
- Vid strömavbrott låses inte dörrarna. Läsarna har
separat strömförsörjning i form av batteriback-up.
- Om något skulle hända finns alla händelser lagrade
i en loggfil.

Det är viktigt att en säkerhetslösning inte upplevs som en
belastning av användaren.
Ett On-Line passersystem som administreras från en plats
i realtid ger många fördelar för både användare och
administratör.
Bekväm öppning
När en läsare identifierat ett giltligt kort öppnas dörren med
en automatisk dörröppnare.
Läsare kan även identifiera en persons kort/tagg på avstånd.
Avståndsläsaren och automatisk dörröppning gör att
personal inte behöver släppa det de har för händerna för att
passera en dörr.
En korridorssluss på ett sjukhus öppnas i god tid innan
sängar, rullstolar etc. rullas igenom.
Fler funktioner via ett enda kort/tagg
ARX Passersystem kan inte bara öppna dörrar. Personal kan
även boka lokaler, via läsare eller Internet. Allt registreras
och styrs av passersystemet. Med andra ord kan funktioner
i den dagliga verksamheten underlättas med hjälp av ARX
Passersystem.

ARX Passersystem förhindrar
onödiga falsklarm pga.
oaktsam hantering.
ARX Passersystem kopplar
automatiskt ur inbrottslarmet då du kommer först
till din arbetsplats.

För användaren ska säkerhetslösningar inte vara ett
hinder. Säker identifikation
och en snabb dörröppning
kan betyda mycket för den
dagliga verksamheten.

ARX Passersystem hanterar
även en tagg på din bil som
öppnar garaget för dig.
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Bättre service
från samma ställe

ARX Passersystem ger administratören stor flexibilitet. Det
beror främst på två grundläggande funktioner: ett användarvänligt gränssnitt och systemets uppbyggnad.
ARX Passersystem ger administratören möjlighet att ge en
bättre service på många sätt.

Som administratör för
företagets säkerhetslösning,
uppskattar du flexibiliteten i
ARX Passersystem.
Förändringar sker i realtid.
Allt du behöver är tillgång
till Internet.
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Kort, taggar eller elektroniska nycklar; samtliga går att
administrera med hjälp av
ARX Passersystem.

Enkel hantering ger bättre service
Programvaran består av ett modernt och användarvänligt
gränssnitt som enkelt kan anpassas efter olika användares
behov. De vanligaste funktionerna, som t ex spärra/lägg till
kort, ändra behörighet samt presentera händelser är sådant
som tydligt presenteras och enkelt kan skötas av administratören.
Det finns även möjlighet att göra uppdelningar så att fler
administratörer som arbetar i systemet kan ges tillgång till
olika delar och information. En fastighet med flera olika
företag kan dela på ett gemensamt passersystem, men dela
upp de företagsunika delarna. Då har varje operatör endast
tillgång till sin del av fastigheten.
Korrekt information direkt
ARX Passersystem kan anslutas direkt till fastighetens
ordinarie datanät. När administratören ändrar en
behörighet eller spärrar ett kort, får samtliga dörrar
informationen direkt.

Alla användare kan ges möjlighet att boka olika lokaler
t ex konferensrum och tvättstuga. Administratören kan
på ett enkelt sätt styra när
lokalen är bokningsbar.

Geografiska möjligheter
Administratören kan övervaka/administrera fastigheter med
stor geografisk spridning. En administratör på företagets
huvudkontor kan i och med detta effektivt själv administrera
företagets alla filialer från en och samma plats. Detta spar
både tid och resurser.
On-Line skapar möjligheter för fler funktioner
Direktkontakten mellan administratören och dörrmiljöerna
möjliggör även att öppning av en dörr kan ske direkt från
programvaran. Med kompletterande partnersystem kan
inbrottslarm till- och frånkopplas och kamerabild från CCTV
visas i ett eget geografiskt gränssnitt.
Vad hände och när?
Alla händelser i dörrmiljön, t ex giltiga passeringar och
ogiltiga försök till öppning registreras. De kan sedan snabbt
och enkelt presenteras i en tydlig logglista. I och med det kan
administratören vid behov söka efter enskilda händelser vid
en viss dörr eller en viss persons aktiviteter i fastigheten.

Administratören använder
ARX Klientprogramvara för
att sköta det dagliga arbetet.
Ett kort spärras enkelt och
sekunderna senare finns
informationen hos varje
dörrläsare.
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Modern teknik
från dörr till dator

ARX Passersystem har komponenter som är utvecklade för
att passa varandra.
Logiskt gränssnitt, driftsäkra produkter och en smidig
distribution. ARXs uppbyggnad är utvecklad för att passa
dagens och framtidens elektroniklösningar. Systemet är
dessutom utvecklat av ASSA, en av Sveriges största
säkerhetsleverantörer, med eget testlabb och återförsäljarutbildning.

Idag ställs det höga krav
på en installatör. Från att
tidgare ha monterat lås ska
installatören idag behärska
elinstallationer,
programmering och datanätverk. ASSA erbjuder alla
sina återförsäljare
kvalificerad utbildning
på alla sina system.
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En säkerhetslösning synas oftast ur användarens perspektiv,
men det är lika viktigt att produkten och mjukvaran är kostnadseffektiva att installera, driftsätta och underhålla.
Smarta produkter för både användare och installatör
ARX Passersystems centraler tillämpar ”Plug and Play”.
Centralerna är självkonfigurerande, dvs. de hittar själva sin
plats i nätverket när de ansluts. De arbetar helt självständigt
och fortsätter styra dörrmiljöerna även om kontakten till
systemets server bryts. ARX systemuppbyggnad gör därmed
att installationstiden och risken för problem minskar, samt
att hela driftsättningen förenklas.
Smarta konstruktionslösningar för både mjukvara
och hårdvara
Uppdatering av mjukvaran görs centralt i systemet. Inga
fysiska produkter behöver ändras vid ny programvara eller
utbyggnad. Vissa läsare kan även enkelt uppgraderas från
Off-Line läsare till On-Line och ingå i passersystemet.
Vid varje dörrmiljö finns en intelligent kopplingsplint (DAC)
dit ellås, läsare, öppnaknapp och dörrkontakt ansluts.
Eftersom det från dörr till central endast behövs fyra trådar
(två för kommunikation och två för strömförsörjning) gör
det installationen enkel och därmed mycket kostnadseffektiv.

Ellås

Direktstyrda motorlås
En viktig fördel med ett ARX Passersystem är möjligheten till
integrerad styrning av ASSA-motorlåsens dag- och nattfunktion i fastigheten. Funktionen ger två alternativ:
Ett alternativ är att öppning sker direkt när schemat för
inställningen ”motorlås dag/natt” eller ingången ”dag/natt”
påverkas.
En annan möjlighet är att låta första giltiga passage styra. Då
går motorlåset till dagöppet läge vid första giltiga passage.

En leverantör att lita på
Som installatör är det en fördel att en och samma leverantör
erbjuder ett komplett system; allt ifrån gångjärn till mjukvaran som systemet administreras ifrån.
Vi för ständigt en dialog med våra återförsäljare för att skapa
bättre lösningar. Vi kan påverka allt ifrån framtagning av
manualer till nya kommunikationsstandards för dörrmiljön.
Vi är en trygg och stabil partner som hela tiden strävar efter
att bli bättre.

Inbrottlarm
DAC

Läsare

DAC - den intelligenta
kopplingsplinten

Centralen ansluts direkt till
det befintliga nätverket med
hjälp av en nätverkskontakt.
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En investering för
framtidens behov

En säkerhetslösning innebär ofta en stor investering. Det
är därför viktigt att lösningen erbjuder god prestanda och
klarar av både dagens och framtidens behov. Återförsäljarnätet som står för installation drift och underhåll ska vara
välutbildade och representerade över hela landet.
ASSA som leverantör erbjuder dig en samarbetspartner med
bred kunskap och lång erfarenhet inom området säkerhetslösningar.
Välkommen till ASSA.
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ARX kommunicerar i nätverk
Centralenheterna kan anslutas till företagets eller
fastighetens befintliga nätverk. Detta ger två stora fördelar, kostnadseffektiv installation av ARX Passersystem och
möjlighet till centraliserad administration av geografiskt
utspridda system. Med möjligheten till systemuppbyggnad
skapas ett skalbart och flexibelt system.
Ett säkert kommunikationssätt
Centralerna i ARX Passersystem har ett sätt att kommunicera
som är unikt inom säkerhetsbranschen, men väl beprövat
inom databranschen. Alla centralenheter använder sig av
dynamiska IP-adresser och utbyter automatiskt kryptonycklar då informationen överförs. Servern i ARX Passersystem och centralenheterna adresseras via DHCP på ett
snabbt och säkert sätt.

Teknologier flätas samman
En fastighet har olika säkerhetsnivåer i olika passager. En
verksamhet inom en organisation har olika behov av
flexibilitet, administration och bekvämlighet, som dessutom
kan variera över tid.
Med ARX Passersystem kan du skräddarsy din säkerhetslösning och på sätt få bästa möjliga prestanda i alla led. Från
robust mekanisk låsning till avancerad mjukvaruintegration
och senaste läsarteknologin.
Marknadens ledande aktör med partners
ASSA tillhör ASSA ABLOY-koncernen, världens ledande
låskoncern. Erfarenheten av att utveckla passersystem har
funnits inom koncernen sedan slutet på 70-talet.
Passersystemen finns idag installerade i så väl offentliga och
kommersiella objekt som i flerbostadsobjekt.

Integrationsmöjligheter utan extra kostnad
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 föreberett för integration av externa system.
ACCESS
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Standardfunktioner i ARX

I ARX Passersystem finns ett stort antal funktioner som
standard. Därtill kan systemet skräddarsys genom att lägga
till olika funktioner för att på så vis skapa en komplett
säkerhetslösning för varje objekt. Utöver detta kan även ARX
Passersystem integreras med externa system för att erbjuda
ytterligare möjligheter till helhetslösningar.
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ARX Passersystem erbjuder följande funktioner i
standardutförande:
Handikappfunktion
Med en handikappfunktion finns det möjlighet att förlänga
tiden för olika funktioner för personer med speciella behov.
T ex kan en handikappad person få längre öppettid vid
passage i dörr eller mer tid för att larma av en dörr.
Vaktmästarfunktion
Med en vaktmästarfunktion kan ett behörigt kort ställa om
läsaren till vanlig kodlåsfunktion (t ex under dagtid) för att
förenkla passage. Avaktivering av kod sker sedan manuellt
när kortets tidschema slutar gälla eller vid automatiskt
larmtillslag.
Utrymningsfunktion
Om en lokal skulle eldhärjas kan dörrarna ändå öppnas
inifrån om strömförsörjningen bryts då läsarna har separat
strömförsörjning i form av batteriback-up.
Branddörrsstängning
Ofta finns stora branddörrar runt om i en fastighet som
endast har till uppgift att stängas om det skulle börja brinna
och på så sätt hålla elden i ett begränsat utrymme.

Överfallslarm
Många företag eller organisationer finner en trygghet i att
passersystemet har en överfallsfunktion. En kortinnehavare
som blir tvingad att öppna en dörr kan trycka en överfallskod
istället för sin vanliga kod. Dörren öppnas som vanligt men
ett tyst larm skickas vidare av passersystemet till en larmcentral som blir varse att någonting har hänt.
Tvåkortsfunktion
Tvåkortsfunktion kallas det när det krävs två separata giltliga
kort (med eller utan PIN-kod) för att passerara en dörr.
Funktionen styrs med ett tidschema.
Motorlåsstyrning som en del av ARX
En viktig fördel med ARX Passersystem är möjligheten till
integrerad styrning av dag- och nattfunktionen på fastighetens motorlås.
Funktionen ger två alternativ:
• Öppning sker enligt schemat för ”motorlås dag/natt” eller
när ingången ”dag/natt” påverkas.
•   Första gilitiga passage styr. Då går motorlåset till
dagöppetläge vid första giltiga passage.

Om du trycker en överfallskod istället för din egen PIN-kod,
öppnas dörren som vanligt, men larmcentralen ser att
någonting har hänt och kan vidtaga åtgärder.
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Tilläggsfunktioner till ARX

Utöver standardfunktionerna i ARX Passersystem finns ett
antal tilläggsfunktioner som man kan bygga ut systemet
med. Fler funktioner utvecklas ständigt.
För det senast utbudet av tilläggsfunktioner, gå in på
www.assa.se.

Anti-passbackfunktionen
innebär att kort som dras
i en läsare blir inaktivt i en
förutbestämd tid för att
inte behöriga personer skall
släppa in obehöriga med sitt
giltliga kort.
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Domänfunktion
Större företag och organisationer kan behöva använda sig
av flera operatörer. Funktionen Domäner gör det möjligt
att styra så att operatörerna endast har tillgång till en del av
anläggningen. Operatören kan t ex begränsas att se och
redigera personer, kort och behörighetskategorier, passeroch larmområden samt loggar som tillhör en viss domän.
Zonkontrollfunktion
Med funktionen Zonkontroll finns möjlighet att skapa zoner
och därmed kontrollera var personer befinner sig och hur
många som finns i respektive zon vid aktuellt klockslag.
Slussfunktion
I en slussfunktion kopplas två eller flera dörrar samman och
skapar en säkerhetssluss. Slussfunktionen innebär att endast
en av dörrarna kan vara öppen samtidigt.
Bokning via panel
Bokningssystemet består av en systemfunktion i programvaran och en fysikt bokningspanel med beröringsfri läsare
ute vid dörren. Bokningsmodulen är utvecklad för att vara
enkel att använda och samtidigt flexibel för administratören
att konfigurera. Bokningspanelen har en stor och tydlig LCDdisplay där valen görs i steg-för-steg menyer.
Finns många bokningsbara utrymmen kan samtliga bokas
från en och samma panel. Vilka som har behörighet att boka
olika objekt styrs av behörighetskategorierna i systemet.
Mina sidor - ett personligt webbinterface i ARX
Användare i ARX Passersystem ges möjlighet till ett webbgränssnitt av ARX Passersystem kallat Mina sidor. Där finns
en personlig del där användaren kan få meddelanden från
administratören och spärra eller ändra kod på sitt eget kort.
Via den personliga delen kan även användaren boka utrymmen såsom tvättstuga och konferenslokaler.
Nyckelhantering genom Performer
Performer nyckelhantering finns som en länk till ARX Passersystem då systemen delar persondata. Mekaniska nycklar
kan på så sätt tilldelas personer på samma sätt som passerkort. Detta möjliggör en unik och enkel hantering av fysiska
nycklar och rättigheter för en persons tillträde, On-Line, i ett
och samma system.
Anti-passback funktion
För att förhindra att samma kort används för att öppna
en dörr från samma sida flera gånger i rad finns möjlighet
att lägga till funktionen Anti-passback. Kortet spärras då i
läsaren under en förutbestämd tid efter användande för att
förhindra att obehöriga släpps in med samma kort igen.
Hissfunktion
Styrning av en hiss kan integreras som en del av ARX Passerssystem. Tillträdeskontroll sker då automatiskt till respektive
våningsplan med kortläsare och hisskorgens knappsats.
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Partnersystem i ARX

ARX Passersystem erbjuder ett standardiserat gränssnitt
för integration mot andra system. Med ett XML-protokoll
kan import och export av olika typer av systemdata såsom
persondata, kortdata och aktiviteter göras.
Några av partnersystemen som kan integreras med
ARX Passersystem via XML-protokollet är Besöksregistrering,
Grafisk presentation, Foto ID-hantering, Kommunbokning
och Inbrottslarm.
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Besöksregistrering
Partnersystemet EC Visit är ett komplett system för besöksregistrering som installeras i företagets reception.

Systemet består av tre delar:
1. Receptionsmodul
2. Besöksmodul
3. Förbokning via Intranät

Då besökaren registreras i systemet skrivs en besöksbricka ut
med namnuppgifter, namn på besöksmottagare och datum.
Besökbrickan kan även gälla som passerkort. Varje besökare
kan få olika sorters schemastyrda behörigheter till olika dörrar. Receptionisten har olika mallar att välja mellan vilket gör
att registreringen går snabbt och smidigt.

Grafisk presentation
Partnersystemet Noctu är ett grafiskt övervakningssystem som tillsammans med ARX Passersystem och Galaxy
Inbrottslarm erbjuder en komplett integrerad säkerhetslösning. I den grafiska presentationen Noctu visas dörrmiljöer och olika typer av larmdetektorer som symboler
utplacerade på planritningar. Alla symboler är pedagogiskt
utformade och har färgkoder med förklarande text.
Andra funktioner som gränssnittet presenterar på ett enkelt
och överskådligt sätt är:
• Larmhantering med kvittering och åtgärd
• Kamerastyrning
• Larmsektioner (till- och frånkoppling)
I Noctu får stora system med många dörrar, funktioner
och/eller användare en enkel hantering.

Foto ID-hantering
CardPro Foto ID-system är en programvara för att tillverka
ID- och passerkort. Med hjälp av programvaran designas
passerkorten med ansiktsfoto, bakgrundsbilder, logotyper,
person- och kortuppgifter.
CardPro integreras med ARX Passersystem med hjälp av
XML-gränssnittet ARX Import/Export funktion. Integrationen
innebär att kort- och personuppgifter som skapas i CardPro
överförs till ARX databas samt vise versa.
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Kommunbokning
Marknadens ledande och största kommunbokningssystem
kan integreras i ARX Passersystem. Med dessa bokningssystem kan allmänhet, olika föreningar, kursverksamhet
etc. enkelt få tillgång till idrottshallar, skolsalar och andra
bokningsbara utrymmen.

Bättre service och mindre kostnader
Funktionen i de olika bokningssystemen gör att skadegörelsen minskar i lokaler där många människor från olika
organisationer och företag vistas. Ägaren av systemet och
lokalerna får lägre driftskostnader och användaren får en
bättre service.

Boka gymnastiksal via Internet
Bokningssystemet kan direkt aktivera en bokning och
överföra information som säkerställer att rätt person kan
nyttja det bokade utrymmet – under rätt tid.

Enkel bokning av till exempel idrottshallar.
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Inbrottslarm
ARX Passersystem och Galaxy är två av marknadens ledande
system på respektive marknad.
Den största fördelen med ARX/Galaxy är att integrationen
sker via både mjukvara och hårdvara, vilket ger tids- och
kostnadsbesparingar för alla som hanterar och investerar i
systemet.
Samma kabel och samma produkt
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.
Passersystemets magnetkontakt indikerar larm och
larmsiren och förvarningssummer kopplas direkt till
passersystemets styrenhet. Detta skapar stora tidsvinster i
installation. Dessutom minskar investeringskostnaden då
flertalet produkter ”delas” av de två systemen.
Den fysiska kopplingen mellan ARX och Galaxy sker genom
ett seriellt gränssnitt, RS 485. Detta gör installationen
mycket enkel och istället för att behöva koppla ihop
systemet via I/O sker samtliga larmstyrningar med den
seriella kommunikationen.

Enkel installation av inbrottslam
De båda systemens olika användarfunktioner programmeras
med ARX mjukvara. Användaren av systemet får ett system
med prestanda som två: inbrottslarm och passersystem i
förening till en helhet.
Enkel administration
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.

Integrationen mellan ARX
Passersystem och Galaxy
Inbrottslarm ger användaren
en stor fördel. Är du först
på jobbet så stänger du av
larmet automatiskt när du
slår din PIN-kod och går in i
fastigheten. Antalet onödiga
larm på grund av fel hantering minskar radikalt.
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Smarta kort
och smidiga taggar

Ett passerkort eller en tagg stöder olika läsarteknologier,
d v s hur en läsare avgör om ett kort är giltigt eller ej. Ibland
kan flera läsarteknologier rymmas i samma kort.
En del kort rymmer stora mängder data, en del bara en sifferserie som är unik för kortet. Din säkerhetslösning kan öppna
dörrar för ytterligare funktioner beroende på vilket kort eller
kodbärare du väljer.
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Kodbärare

Läsavstånder för ASSAs beröringsfria
kortläsare är 5-10 cm.
Beröringskort
Magnetkort har information på en magnetrand på baksidan
av kortet. Korten dras i en slits och ett läshuvud läser av
magnetbandet på kortet. Teknologin har funnits länge och är
mycket utbredd på marknaden. Andra exempel på kort med
magnetrand är betalkort för banker.
Magnetkort ersätts nu numera ofta med beröringsfria kort.
Utbyte till beröringsfria läsare sker enkelt, då inga nya kablar
behöver dras och ingen ny konfigurering i mjukvaran krävs.
Vill man endast byta vissa läsare i en byggnad kan kombikort
användas som då hanterar både magnet- och beröringsfria
läsare.
Beröringsfria kort och taggar
Det beröringsfria kortet placeras framför läsaren för att läsa
av informationen. Korten kan även kombineras med företagets ID-kort vilket kan förenkla för användaren i det dagliga
arbetet. De finns även kodbärare i form av droppformade
”taggar” som fungerar på samma sätt som de beröringsfria
korten. Den smidiga och tåliga konstruktionen gör att de
enkelt kan placeras på en nyckelknippa.
Beröringsfria smartcard
Beröringsfria smartcards finns i två olika teknologier: Mifare
och IClass. Korten sänder data beröringsfritt och finns i två
olika varianter med minnesstorlek.
Den större minnesstorleken, 4 kB, krävs för att lagra fingeravtryck för biometriläsare. Denna kortteknologi är på stark
frammarsch och börjar bli etablerad inom passerkontroll.
Kortet används även inom andra områden såsom inloggning
i datorer och betalningstjänster.
Fordonstaggar
För enkel och säker inpassering av fordon finns speciella
robusta taggar att placera på bilen. De används i
kombination med distansläsare, vilket medför att
behörigheten kan läses av på flera meters avstånd.

Enkelt, lätt och smidigt!

Önskas ökad säkerhet kan det personliga passerkortet
kopplas till en booster som sänder förarens uppgifter om
behörighet till läsaren. Det innebär att föraren måste vara
behörig, inte bara fordonet.
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En läsare för varje dörr

Det finns ett stort antal läsare att välja mellan beroende på
önskad säkerhetsnivå, val av teknologi och budget.
Möjligheter finns till både kompakt och delat montage
beroende på säkerhetskraven. Delat montage ger en säkrare
lösning i jämförelse med kompakt montage.
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Samtidigt omfattar delat montage fler delar, vilket medför
en mer omfattande installation och kostnad. Det innebär att
delat montage är vanligare där högre säkerhet krävs, men att
kompakt montage är vanligt förekommande på innerdörrar.

Läsare med knappsats
Utbudet av läsare är stort idag och de finns både med och
utan knappsats, för inomhusmiljöer och för utsatta miljöer
utomhus. Läsarna har en robust och diskret design och finns
med vit eller svart kåpa.
De beröringsfria läsarna finns idag främst för EM4102, men
även Mifare beröringsfri avläsning av smartcard finns som
alternativ teknologi.
Dörrmonterade läsare
Kortläsare finns för montage direkt på dörren, en så kallad
dörrbladsläsare. Den kan kombineras med valfritt handtag
och på så vis bli en stilren installation på innerdörrar i
kontorsmiljö eller flerbostadshus.
Läsaren och låshuset monteras med ett enkelt handgrepp i
dörren och inga extra hål behöver borras. Eftersom läsaren är
kompakt, med inbyggd DAC-funktionalitet, kan den kopplas
direkt till centralen och på så vis ge en kostnadseffektiv
installation.
Läsare för stora avstånd
För avläsning av kodbärare på stora avstånd, t ex vid en
garageport, finns distansläsare. Läsaren får en kod skickad
till sig av en sändardel som sitter monterad i fordonet.
Som förare startar du identifieringen genom att trycka på
en knapp!
Läsare och porttelefon i samma
Flerbostadshus och företag har ofta problem med att
obehöriga kommer in i lokalerna. Om en porttelefon ansluts
till entrén kan man enkelt styra vilka som får komma in
beroende på tid på dygnet. Telefonen kan kopplas till en
växel på ett företag eller direkt till de boende i ett flerbostadshus.

PCR-40

DBL-34

6480VP

ECP-30

Telefonen kan användas med IP-telefoni eller i det analoga
telenätet via omvandlare. Porttelefonen har tydlig display
som visar namn och nummer. För största möjliga frihet för
de boende eller anställda finns även en inbyggd beröringsfri
kortläsare.
Läsare med bokningspanel
Gemensamma utrymmen, t ex en tvättstuga i ett flerbostadshus eller konferensrum på ett kontor, behöver ofta ett enkelt
system för att hantera bokningen av lokalerna.
I ARX Passersystem kan du boka direkt vid tvättstugan eller
konferensrummet.
On-Line cylinder
On-Line cylindern Twintronic kan ingå i ett ARX Passersystem
på samma sätt som läsarna. Då Twintronics läsardel ingår
som en del av cylindern, lämpar den sig t ex i miljöer där man
inte vill ha läsare monterade på väggen. Denna lösning
passar utmärkt i en historisk byggnad, där man vill ha en
diskret men ändå en modern säkerhetslösning.
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Utvecklat efter
industristandards

Traditionella passersystem på marknaden är ofta properitära
och slutna system som omfattas av egenkonstruerade
protokoll. Detta gör att det kan vara svårt och kostsamt att
integrera med andra system. ARX Passersystem är uppbyggt
på industristandard som Java, PKI/SSL, SQL och XML.
Förutom fördelar med att det öppnar för enkel integration
mot externa system är det enkelt att förvalta och bygga ut,
eftersom det finns bra utvecklingsverktyg som inte kräver
specialistkunskaper.
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Ordlista

SQL Structured Query Language
Standardiserat språk för arbete med databaser. SQL används
för att göra sökningar i relationsdatabaser och för att ändra
och uppdatera dem.
PKI Public Key Infrastructure
Infrastruktur för kryptering med öppen nyckel. System som,
med hjälp av elektroniska certifikat, gör det möjligt att
kontrollera att en viss öppen nyckel verkligen tillhör den
påstådda ägaren. Denna nyckelhantering och identifiering
utförs automatiskt mellan ARX server och centralerna.
SSL Secure Socket Layer
Innebär att man lägger de tillämpningar som sköter säkerheten i ett särskilt skikt mellan applikationen som t ex
mellan ARX systemet och Internet (TCP/IP).
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
Protokoll som automatiskt tilldelar datorer och ARX
centraler IP-adresser när de ansluts till nätverket.

Java
Programspråk utvecklat för att man ska kunna skriva
program som kan hämtas och exekveras. Fungerar
oberoende av datortyp och operativsystem och är de
programspråk som ARX PC-programvara är programmerad i.
Linux
Operativsystem för inbyggda system som används i ARX
centralerna.
XML eXtensible Markup Language
Ett sätt att koda webbsidor och annan information som textdokument och databaser. Används vid import och export av
olika data, t ex personregister, till och från ARX.
VPN Virtual Private Network
En teknik att skapa en säker kommunikationskanal mellan
två noder med hjälp av stark kryptering. Krypteringsförfarandet är i ARX istället inbyggt, vilket innebär att
behovet att tredjeparts produkter som erbjuder denna
teknik ej behövs.
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