TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

Bättre boendemiljö med ett passersystem

Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa
med en tag (kodbricka) eller ett kort. Att hantera nycklar är både dyrt och omständligt. En nyckel passar dessutom endast en eller ett fåtal dörrar och
medför låg säkerhet eftersom den kan kopieras eller stjälas.
R-CARD 5000 från RCO kan du enkelt bestämma
exempelvis under vilka tider och dagar personer får
vistas i de olika lokalerna, när trapphuset ska vara
helt olåst eller när tag/kort ska användas. Till och
med försök till ogiltig passage kan registreras.
Möjligheterna är med andra ord många.

Att införa passerkontroll vid entréer och gemensamma dörrar samt ett elektroniskt bokningssystem
till tvättstugan och andra gemensamma lokaler är
några exempel på hur en fastighetsägare kan erbjuda
en bättre boendemiljö. Förutom att tryggheten ökar,
bland annat genom minskad skadegörelse och minskat obehörigt spring, blir också vardagslivet smidigare för de boende.

I lösningen för passerkontroll kan du dessutom integrera inbrottslarm, brandvarning, kameraövervakning
med mera. Då finns inte längre behov av att bygga
dubbla system utan larmgivarna i form av detektorer och magneter kopplas istället till passersystemets dörrkontrollenheter. Dessutom jobbar du hela
tiden i en och samma programvara.

Med elektroniska informationstavlor i trappuppgångarna sjunker kostnaderna för utdelning och byten av
informationsblad i trapphusen – både allmän och
personlig information (efter inloggning) finns istället
direkt på tavlan. Med passersystemet
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Skalbart från det lilla till det stora
RCO:s skalbara system är mycket flexibelt och innehåller alla delar för att
kunna uppfylla kraven som ställs på ett helintegrerat system. Genom den
flexibla uppbyggnaden kan du börja med en kortläsare för en dörr och sedan
bygga ut och ansluta valda delar för att få ett helintegrerat system med porttelefon, tvättstugebokning, informationstavlor med mera.

Passersystem

Tvättstugebokning

R-CARD M5-administration
Offline-läsare

Bokning via webb/app

Informationstavla

Integrerad säkerhet

Porttelefon

(Se separat broschyr)
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Brett utbud av läsare och lästekniker
Passersystemet R-CARD 5000 bygger på en modern plattform som möjliggör vidareutveckling av systemet under lång tid framöver, vilket ger trygghet
och lång livslängd. RCO Security erbjuder ett brett utbud av läsare med och
utan kod för inom- och utomhusbruk med beröringsfria lästekniker som Mifare och Prox. I programvaran R-CARD M5 bestämmer du själv vilken programmering en tag (kodbricka) ska ha. Med behörigheter kan du styra användarnas tillträde till olika dörrar och vilka tider de ska ha tillträde. Om en
tag försvinner kan du enkelt radera eller spärra den via programvaran.
Lästekniken Prox

Finns i olika modeller med och utan kod för inomoch utomhusbruk. Prox-läsare är i dag den vanligaste typen av läsare. Prox-läsning är en beröringsfri lästeknik som innebär att en tag/kort hålls i
närheten av läsaren för att en avläsning ska ske.
Fördelen är att ingen mekanisk förslitning sker
samt att avläsningen sker smidigt.
För att erhålla hög säkerhet rekommenderas användning av tag/kort i kombination med en personlig
kod. Säkerhetsmässigt har Prox en lägre nivå än
Mifare (se nedan) men istället betydligt billigare
taggar/kort. Säkerheten hålls dock på en tillräckligt hög nivå genom den personliga koden.

Lästekniken Mifare

Läsare finns i olika modeller med och utan kod för
inom- och utomhusbruk. Mifare är som Prox en beröringsfri lästeknik med den skillnaden att så kallad
sektorläsning kan användas. Med sektorläsning
krävs att läsaren konfigureras med en krypteringsnyckel för att avläsning ska kunna ske. Det innebär
att säkerhetsnivån är högre än Prox-läsning då det
krävs dubbelriktad kommunikation.
All konfigurering av inställningar för sektorläsning
sker centralt i servern och distribueras ut via systemet till läsarna. Mifare-tekniken kan användas av
andra system då denna medger att man även kan
skriva till korten, vilket bland annat används för
RCO:s offline-lösning som du kan läsa mer om på
nästa sida. För att erhålla extra hög säkerhet rekommenderas även för Mifare användning av
tag/kort i kombination med en personlig kod.
Läsarna klarar Mifare Classic och är förberedda för
läsning av Mifare Desfire. Då behoven ökar och
det blir vanligare att vilja kunna öppna dörrar via
sin mobiltelefon är läsarna även förberedda för
bland annat NFC. När det gäller avläsning av kort
ökar kraven på säkerheten. Mifare Classic har en
hög säkerhetsgrad medan Mifare Desfire anses ha
den högsta säkerhetsgraden i dag.

Den största fördelen med beröringsfri läsning är givetvis att det är bekvämt och smidigt. Du håller
bara fram tagen mot läsaren och har du behörighet
för passage så öppnar sig dörren. En annan av fördelarna med beröringsfri läsning är en snabbare
läsning samt mindre slitage på taggarna, vilket innebär lägre kostnader i jämförelse med exempelvis
magnetkort. Se vårt läsarutbud på sidan 23.
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NoKey offline – en del av R-CARD 5000
På flerbostadsfastigheter med många innerdörrar eller dörrar på svårtillgängliga platser kan det vara både dyrt och tidskrävande att installera konventionella passerläsare. Men med läsarserien NoKey offline slipper du all kabeldragning, vilket innebär en väldigt kostnadseffektiv och smidig möjlighet att
inkludera alla dörrar i ditt passersystem.

Enkelt och ekonomiskt

produkter där allt finns på utsidan. Öppning med
vred eller handtag från insidan påverkar låset helt
mekaniskt, vilket gör att det alltid går att ta sig ut.

I ett offline-system är det korten eller taggarna som
överför behörigheter till offline-läsarna. Från offlineläsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare. NoKey offline uppfyller nordisk
låsstandard och är speciellt utvecklad för marknaden
i Norden med tanke på kvalitet och funktion. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker
montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

Effektiv programmering

RCO:s online-läsare (Mifare) av nyare modell fungerar
som initieringsläsare för NoKey offline, alltså behövs
inga separata läsare för detta ändamål. All programmering sköts dessutom från mjukvaran R-CARD M5.

Spänningsmatning via adapter

För att slippa kabeldragning går läsarna i NoKey offline-serien på batterier. Enheterna varnar dessutom i
god tid innan de förbrukat batterierna. Ett batteribyte
kan användaren göra väldigt enkelt på egen hand,
utan att förlora vare sig klockslag eller programmering. Men offline-läsarna har också möjlighet till extern strömförsörjning, vilket gör att man slipper batteribyten helt och hållet.

Händelselagring

På korten/taggarna lagras information om vilka dörrar användaren har passerat. Behöver man som administratör mer information går man bara till den aktuella dörren, ansluter sin bärbara enhet (Windows)
via USB och hämtar genom applikationen ODM
(RCO Offline Device Manager) den detaljerade information som sparats i läsaren. Läsaren kan lagra passerbehörighet, händelseloggar och batterivarningar.

Individuell anpassning

Med tangentbord, utan tangentbord. Med cylinder,
utan cylinder. Med vred, utan vred. Bara kort/tag eller
kort/tag plus en kod. Valmöjligheterna är många och
användaren kan enkelt anpassa uppsättningen läsare
och säkerheten för att passa till just sitt objekt.

Säker hårdvara

Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan
av dörren försvåras manipulation och sabotage väsentligt, vilket innebär högre säkerhet jämfört med
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Porttelefoni – en smidig lösning
Med en porttelefon från RCO kan du hålla porten låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för att släppa in besökare.
Porttelefonen fungerar som en vanlig passerläsare
och kan konfigureras till olika säkerhetsnivåer såsom olåst, endast kod, endast kort/tag, kort/tag
plus kod kopplat mot dagar och tider. Handhavandet kan även konfigureras så att besökare på kvällar och nätter måste slå hela telefonnumret för att
undvika busringningar.

En porttelefonlösning med inbyggd kort- eller tagläsare innebär att man kostnadseffektivt och smidigt kan låta boende ta sig in, hålla porten låst för
obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning
för att släppa in besökare – allt från samma enhet.
Porttelefoner från RCO finns i två olika utföranden
– med eller utan display för elektroniskt boenderegister.

Porttelefonen är helt integrerad i R-CARD 5000systemet och kan fritt kombineras med andra läsare, bokningspaneler eller larmtablåer. Programmering och administration görs enkelt och centralt
från mjukvaran R-CARD M5. Porttelefonen kan
också monteras infälld i fasaden i en infällnadslåda (tillbehör).

Uppkoppling görs via det vanliga telenätet eller IP
och som svarsapparat använder den boende sin
fasta telefon eller mobiltelefon. Denna lösning gör
att man kan minimera installationskostnaden eftersom man slipper omfattande kabeldragning i fastigheten. Samtidigt ökar bekvämligheten för de boende då man inte behöver gå till en fast
svarsapparat för att öppna.
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Porttelefonilösning utan porttelefon
FreeCall Entry är en porttelefonilösning via telenätet utan vare sig konventionell porttelefon eller samtalskostnader för fastighetsägaren eller den boende.
Den boende låser från den egna telefonen upp porten för besökaren som
identifieras genom ett telefonsamtal till den boende. Om R-CARD 5000-systemet är installerat så är kostnaden mycket låg och fördelarna flera.

Besökaren ringer från sin mobiltelefon till den boende.

Den boende svarar. Om han/hon vill släppa in besökaren så ringer
han/hon till FreeCall-enhetens abonnemang som öppnar dörren.

Dörren är öppen och besökaren kan gå in.
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Kommunikationssystemet Electrolux Vision
Electrolux Vision™ från Electrolux består av ett antal enheter som kombineras så att de passar flerbostaden och de boende. Kommunikationssystemet
rymmer många möjligheter men är lätt att anpassa såväl till det mindre textilvårdsrummet som till ett helt bostadsområde med flera textilvårdsrum och
utrymmen för olika kringaktiviteter. Electrolux Vision™ kan kompletteras till
ett fullt utbyggt skalskydd för hela flerbostaden med passerläsare, porttelefon, fastighetsbox samt hiss-, belysnings- och ventilationsstyrning med mera.

Kommunikation

Passerläsare

Via en stor och användarvänlig färgskärm som placeras i trappuppgången kan den fastighetsansvarige kommunicera med alla i fastigheten. Här kan
de boende göra alla sina bokningar och hämta såväl allmän som privat information gällande fastigheten.

Beröringsfria läsare för inom- och utomhusmontage finns. Se sidan 23 för mer information.

Administration

Administration av systemet kan skötas via en
webbläsare. Det är enkelt för en administratör att
hantera användarna i systemet, exmpelvis registrera eller ta bort taggar, ändra namn och så vidare.

Bokning

Här kan användarna starta, boka, boka om och
avboka tvättid eller annan verksamhet samt öppna
dörren till aktuell bokad verksamhet.

Integration

Electrolux Vision™ är en produkt från Electrolux
Laundry Systems Sweden AB utvecklad i sammarbete med RCO Security AB. Electrolux Vision™ är
integrerad i RCO:s R-CARD 5000-system. En
mindre version av produkten finns också – Electrolux Vision Light™. Se sidan 22 för mer information.

Intelligent maskinstyrning

Med programtidskontroll aktiverad möjliggörs effektiv driftsövervakning med styrning. Det innebär
att tvättmaskinen kontrollerar att valt tvättprogram
hinner avslutas innan tvättpasset är slut. Ingen kan
starta maskinerna på någon annans bokade tid eller tvätta över den bokade tiden.
8

Illustrationen visar hur ett kommunikationsnät kan byggas mellan flerbostadens alla olika funktioner.
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Electrolux Vision – bokning och information
Electrolux Vision™ har stor kapacitet och potential. Förutom alla de möjligheter och tekniska finesser som är en del av systemet, är det dessutom ett
komplett kommunikationssystem. Alla boende får stora möjligheter att påverka sin boendekvalitet genom en direkt kommunikation med den fastighetsansvarige.

Informationstavla

Bokningsmöjligheter

Via en stor och användarvänlig fyrfärgsskärm som
placeras i trappuppgången kan den fastighetsansvarige kommunicera med alla i fastigheten – med
både allmän och personlig information. Informationen kan skrivas och visas med bild, symboler eller
grafer. Möjlighet till att presentera pdf-dokument
finns också.

Boende ges individuellt möjlighet att boka olika
aktiviteter, exempelvis tvättstuga, gym eller andra
gemensamma lokaler. Bokning av de olika lokalerna kan göras från alla tavlor man har behörighet
till.

Boka via webben och mobilapp (tillval)

Med webbokningsprogrammet Electrolux Vision
Web eller appen Electrolux Vision MOBILE kan användarna boka pass hemifrån eller från jobbet, vilket är både enkelt och tidsbesparande.

Trapphusregister direkt i displayen

Här lägger administratören/fastighetsbolaget ut ett
trapphusregister som alla har möjlighet att läsa.
Trapphusregistret kan sorteras A till Ö eller efter
våningsplan. En fördel är att man alltid har uppdaterad information om vilka som bor i fastigheten.

Unik bokningskontroll

I bokningsterminalen finns en unik specialfunktion.
Den möjliggör för utvalda användare, till exempel
vaktmästaren, att direkt se vilka som har bokat.
Vid behov kan man även lätt ta fram äldre bokningar.

Personlig sida

Alla boende i fastigheten kan skicka och ta emot
meddelanden och har sin egen sida där de kan
kontrollera sina bokningar, sitt personliga saldo
och göra felanmälningar.

Passtider

Flexibelt bokningssystem som erbjuder olika längd
på passtiderna beroende på bokningsobjektet.
Tiderna kan anpassas individuellt, inte enbart för
olika tvättider utan även för andra kringaktiviteter
som bastu och möteslokaler. Detta ökar nyttjandegraden av fastighetens allmänna utrymmen.

Språkval

Tavlan kan presentera information på flera olika
språk. Språkvalet kan givetvis automatiseras via
användarens tag.
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Smidig bokning via appen
Electrolux Vision MOBILE.

Avboka/ändra pass

kontroll över vem som har tillträde till fastighetens
olika utrymmen. Passerläsare kan även placeras
utomhus.

Tvättpass eller andra aktiviteter avbokas/ändras
enkelt via de boendes personliga sidor. Möjligheten till avbokning/ändring av pass eller del av ett
pass ökar tillgängligheten för andra.

Administrera via webb (tillval)

Möjlighet att administrera via den egna webbläsaren. Ansvariga kan själva enkelt utföra de nödvändigaste ändringarna via internet, till exempel lägga
till och ta bort taggar. Du behöver dock inte tillgång till själva programvaran.

Debiteringstjänst (tillval)

Möjlighet att debitera per tid, start eller programval. Det går att kombinera med olika funktioner,
som exempelvis ett fribelopp per månad.

Driftsövervakning över hela systemet

Begränsningar

Möjlighet att komplettera med Electrolux-tvättutrustning och Electrolux Interface (typ av nätverkskort) för att få full uppsikt över maskinerna. Du får
felkoder, logguppgifter och värdefull statistik över
användandet av tvätt-, tork- och kringutrustning.
Driftsfel kan hanteras direkt via e-post eller som
sms. Kontrollera maskinmodell med lokal Electrolux-representant.

Möjlighet att individuellt begränsa passtiderna för
användarna till ett visst antal per år, månad, vecka
eller dag. Det går även att begränsa vad som får
bokas av vem. På så sätt kan passen fördelas i
textilvårdsrummet och i andra aktivitetsutrymmen
på ett rättvist sätt. Tillträde ges därmed endast
dem som har bokat de olika aktiviteterna.

Passersystem

Systemet kan byggas ut till att bli ett komplett
passersystem (skalskydd). På så sätt ger systemet
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Miljöhänsyn och energibesparingar
Ett passerkontrollsystem innebär inte bara besparingar på grund av färre borttappade nycklar eller minskad skadegörelse, utan även miljön gynnas. Står exempelvis en entrédörr öppen för länge kan systemet larma så att det inte går åt
onödig energi för att hålla trapphuset varmt.
pengar plus att du hjälper till att bevara en god
miljö. Genom användningen av detektorer och
larmgivare både för styr och regler, larm och passersystem får du ett system som är överskådligt
och lätt att använda samt styra.

Har du en elektronisk informationstavla från RCO:s
samarbetspartner Electrolux i entrén, och samtidigt investerat i ett system för individuell mätning
från Infometric eller EcoGuard, kan varje boende
dessutom få möjlighet att se statistik över sin förbrukning av exempelvis kall- och varmvatten, el eller gas. Man kan enkelt se om man förbrukar mer
eller mindre än genomsnittet i flerbostaden och
även ta del av detaljerad statistik och historik över
förbrukningen. Genom denna information får den
boende en bra fingervisning kring hur han eller hon
ligger till när det gäller förbrukning och miljöpåverkan. Den boende får också ett bra underlag att
jämföra med sina fakturor för respektive förbrukningsvara.

När du passerar entrédörren kan exempelvis ljuset
tändas samtidigt som ventilationen och värmen
startas upp i ett specifikt rum eller en lokal. RCO:s
system kan dessutom integreras med så kallade
SCADA-system via protokollet OPC. Exempel på
dessa är Citect, Siemens MM8000, TAC Vista, Larmia Control, Kentima WideQuick med flera.
I en bokad lokal kan RCO-systemet även skicka
signaler för styrning av värme och belysning. Det
innebär att om en bokning inte blivit aktiverad kan
man inte slå på varken belysning, värme eller annan typ av utrustning som kan styras.

RCO kan också integrera passerkontroll, larm
samt styr och regler vilket även det betyder stora
energibesparingar, som i sin tur innebär sparade
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Integrerad säkerhet för en trygg flerbostad
Systemet för passerkontroll kan kompletteras med en helintegration av brandvarning och inbrottslarm. Brandvarningsdetektorer installeras i vindsförråd,
trapphus, källare och tvättstugor och kopplas in på samma enheter som styr
och kontrollerar passersystemets dörrar.
Detta innebär att det inte krävs något batteribyte
som med enskilda brandvarnare samtidigt som utlösta larm kan ljuda både lokalt och skickas direkt
till väktare, jourpersonal eller räddningstjänst.
Egna lokaler som förråd eller områdeskontor kan
också förses med utökat skydd i form av inbrottslarm. Återigen styrs allt från ett och samma system, vilket underlättar både installation och administration. Har man mindre anläggningar med bara
ett fåtal dörrar erbjuder RCO även kostnadseffektiva kompaktlösningar.

systemet M5 kan man se bilder från alla kameror i
realtid, vare sig det gäller bildmaterial från garage,
parkering eller miljöstuga. Även när det gäller kameraövervakning erbjuder systemet stor funktionalitet. Bland annat kan en passerhändelse trigga
kamerorna att göra en inspelning av den aktuella
sekvensen. I passersystemets händelselogg kan
man sedan enkelt ta fram bildmaterial för just
denna tidpunkt. Användaren kan själv definiera hur
lång tid innan och efter händelsen som materialet
ska sparas, och all administration sköts i samma
gränssnitt.

Dessutom finns möjligheten att integrera ett kamerasystem i sin passerlösning. Genom mjukvaru-

Läs mer i broschyren “Passer och säkerhet”.

13

Ökad kontroll och flexibla funktioner
Från litet till stort

Domäner

Enkelt handhavande

Grafiskt indikeringsfönster

Mjukvarusystemet M5 är skalbart och kan byggas
ut både avseende storlek och funktion. Exempelvis så kan du komplettera din anläggning med ett
godkänt inbrottslarm enligt SSF 1014. Vår idé är
att man ska kunna växa med systemet vartefter
behoven uppstår.

Används för att avgränsa systemet i olika logiska
anläggningsdelar samt för att erbjuda egen årskalender. M5 kan i ett system hantera upp till 255
domäner. Domäner används därmed i större anläggningar där man till exempel lägger respektive
bostadsområde i egna domäner.

En viktig målsättning för RCO är att produkterna
alltid ska vara enkla att använda oavsett om det
handlar om en läsare, porttelefon eller programvara. M5-programmet är lättnavigerat och logiskt
uppbyggt med möjlighet till anpassning baserat på
användarens förutsättningar. Detta gäller bland annat informationsfält avseende lägenhets- och användarinformation, fri namngivning av dörrar, entréer, portar, behörigheter, bokningsobjekt och så
vidare – allt för att du ska kunna anpassa systemet
utifrån dina behov. Systemet är byggt som en så
kallad klient/server-lösning, vilket innebär att servern placeras på lämplig plats sedan ansluter man
en eller flera administrationsdatorer över nätverket.

I M5 erbjuds ett grafiskt gränssnitt för smidig överblick och möjlighet att styra dörrar. Dörrarna placeras enkelt ut på en ritning och innebär att du centralt och på ett enkelt sätt kan öppna en dörr för
en eventuell entreprenör.

OPC Server (tillbehör)

OPC Server ger möjlighet till att via OPC koppla
ihop M5 med fastighetsstyrningssystem, ett så
kallat SCADA-system. Denna koppling erbjuder
möjlighet att styra fastigheten med information
från M5 vilket i sin tur skapar möjligheter att spara
energi.

Webbklient (tillbehör)

Med webbklient kan systemet administrera lägenheter/användare via ett webbaserat gränssnitt.
Fördelen är att ingen programvara behöver installeras på datorn.

Modern teknik

Systemet bygger på modern teknik och vidareutvecklas ständigt vilket ger dig som kund en trygg
och långsiktig investering.

Databasimport DBI (tillbehör)

Säkerhet i R-CARD-systemet

DBI är ett gränssnitt för att kunna koppla ihop M5
mot externa databaser eller filer för import av lägenhets- och användarinformation. Realtidsimport
är en funktion som ligger med i DBI som kopplas
mot en fil som i realtid kan lägga till eller ta bort
användarinformation.

All kommunikation mellan bokningspaneler, informationspaneler, läsare, undercentraler och server
sker alltid krypterat oavsett om utrustningen använder kabel eller IP. All utrustning har inbyggt sabotagelarm som direkt reagerar vid eventuellt sabotage. Om behov finns kan man komplettera
med dörrlarm (dörr uppställd) eller ett helintegrerat
inbrottslarm.

Integrerat larmsystem MEGA (tillbehör)

M5 kan förses med modulen MEGA vilket innebär
att systemet kompletteras med inbrottslarm och
brandvarning. För befintlig anläggning krävs komplettering med MEGA-licens, larmsystemenheter
samt de larmpunkter som önskas. Larmet är certifierat enligt SSF 1014 larmklass 3/4. Med MEGA kan
även gemensam brandvarning användas.

Driftövervakning

M5-systemet har en inbyggd driftövervakningsfunktion som vid fel eller händelse kan generera
ett e-postmeddelande. Vilka händelser som skall
generera larm samt vem som ska vara mottagare
av larmet via e-post specificeras inviduellt. Det
som krävs är att man kan använda SMTP mot en
befintlig e-postserver. Denna funktion kan även
hantera eventuella larm från Electrolux utrustning
som är ansluten via Electrolux Network.

Kameraintegration

Systemet kan integreras med kamerasystem från
Bosch, Milestone och Mirasys.
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Enkel och logisk administration av M5

Det mesta i M5 kan anpassas efter användarens behov, detta gäller alla benämningar så som namn på dörrar, bokningstavlor, informationstavlor, förval, kort/tag, användare, lägenheter, sorteringsbegrepp med mera.
Ovan visas ett exempel på detta.

Detta är ett exempel på en övergripande informationsbild över objektet (lägenheten). Lägenhetsnumret
identifierar vilken lägenhet det gäller och adressen definierar logiskt var den finns geografiskt. Lösenordet
för webbokningen (tillbehör) definierar lösenordet för inloggning. Under fliken “Meddelande” kan personliga
meddelanden skickas ut till den boende via Vision-tavlan.
15

Under bokningen finns två passerkort/taggar definierade, som kan användas till bokning samt för passage.
Kopplat mot kortet ligger en behörighet som definierar var och när passager kan ske. Kortet/tagen kan benämnas inviduellt för att underlätta identifiering. Id-kod är kortets/tagens identitet, pinkod är koden.

Telefonnummer är lägenhetsinnehavarens telefonnummer som porttelefonen ringer till vid besök. Om kortnummer används så ringer gästen detta. När porttelefon med display används så specificeras vad som ska
visas under portregister med parametrarna förnamn och efternamn. Behörigheten definierar vilka porttelefoner samt när på dygnet denna funktion ska kunna användas.
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Bokning via webben – Electrolux Vision WEB

Webbokningsprogrammet Electrolux Vision Web är både enkelt och tidsbesparande. Tvättpass eller lokaler kan
bokas hemifrån, från jobbet eller var man än befinner sig där man har tillgång till en webbläsare. Systmet är enkelt och intuitivt och ger användaren total överblick på alla bokningar.

Samma allmänna information som finns på de elektroniska Vision-tavlorna finns även i Vision WEB.

Via systemet kan man även se realtidsstatus på de
tvättmaskiner eller torktumlare man använder. Detta
förutsätter att man använder Electrolux intelligent maskinstyrning.

17

Tekniska kapaciteter och värden
M5-kapaciteter

Electrolux Boka tvättstugebokning

• 255 domäner (bostadsområden)
• 80 000* taggar (kort)/domän
• 65 000* dörrmiljöer
• 65 000* anknytningar varv 256 online
• 80 undercentraler per anknytning
• 255 dörrmiljöer per anknytning
• 255 anpassningsbara operatörsgrupper
• Antalet inloggade operatörer är licensberoende
• 12 465* behörighetsgrupper per domän
• 15 taggar per lägenhet
• 45 behörighetsgrupper per tag och domän
• 32 000* lagrade händelser per undercentral
* Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa
påverkar varandra.

• 65 000* bokningspaneler
• 255 bokningspaneler per anknytning
• 255 förval per anknytning
• 2 560* maskingrupper per anknytning
• 36 bokningspass per dygn
• Inbyggt Electrolux Network 31 enheter
* Angivna värden ska ses som teoretiska då dessa
påverkar varandra.

Electrolux Vision
Information/bokning
•
•
•
•
•
•

65 000* Visionpaneler
255 Visionpaneler per anknytning
20* bokningsförval
640* bokningsbara objekt (20x32)
48* bokningspass per dygn
Felanmälan kan byggas i nivåer 20 val -> 60 ->
60
• För styrning av maskiner via Electrolux Network
krävs Electrolux Network Master (tillval)
* Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa
påverkar varandra.

M5-kapaciteter

Konfigurationsexempel för flerbostad innehållande
passer, bokning, information samt porttelefoni.
4 000 lägenheter/domän (område)
• 4 taggar per lägenhet
• 1 telefonnummer/lägenhet till porttelefon
• Bokningsmöjlighet för alla lägenheter ett kvartal
fram i tiden
• 4 100 behörigheter
• Ovan bygger på extra minnesmodul i UC samt
Prox-kort/tag

Porttelefon
•
•
•
•
•

65 000* porttelefoner
255 porttelefoner per anknytning
8 porttelefoner per undercentral
80 000 telefonnummer med valbart kortnummer
PA-59D max antal lägenheter i displayen: 500
stycken per porttelefon
* Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa
påverkar varandra.

3 000 lägenheter/domän (område)
• 4 taggar per lägenhet
• 1 telefonnummer/lägenhet till porttelefon
• Bokningsmöjlighet för alla lägenheter ett kvartal
fram i tiden
• 3 100 behörigheter
• Ovan bygger på extra minnesmodul i UC samt
Mifare-kort/tag (16 byte)

OPC (tillbehör)

• Stöd för Alarm & Events V1.02 och Data Access
V2.05

Nätverksstöd

För kommunikation mellan server och
undercentraler.

Webbokning (tillbehör)

• För bokning via internet (webb)
• Stöd för Micrsoft IIS Server
• .NET 2.0

• TCP/IP-adressering:
- Fast IP-adress
- DHCP i kombination med DYNDNS
- MAC-adressering där UC kommunicerar in sin
adress till M5-servern.
- Systembus över IP:
För att koppla ihop flera fastigheter över
IP för exemplevis fjärrbokning mellan olika
bokningstavlor inom ett område.

Webadmin (tillbehör)

• För kort/tag och lägenhet/användar-administration samt administration av bokningar
• Stöd för Microsoft IIS Server
• .NET 2.0
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Tekniska mjukvarukrav
M5 Server

M5 Klient

Operativsystem:

Operativsystem:

• Microsoft Windows 7 Pro, 32/64-bitars
• Microsoft Windows 8 x Pro, 32/64-bitars
• Microsoft Windows 10 Pro, 32/64-bitars
• Microsoft Windows Server 2008 (R2), 32/64-bitars
• Microsoft Windows Server 2012 (R2), 64-bitars
Hårdvara enligt operativsystemsleverantörens
krav. Om integrationsprodukter används måste
hänsyn tas till denna leverantörs krav.

•
•
•

Hårdvara enligt operativsystemsleverantörens
krav. Om integrationsprodukter används måste
hänsyn tas till denna leverantörs krav.

Maskinvarukrav

Databas

R-CARD M5 och SQL kräver .NET Framework
version 2.0 och 4.0 för full funktionalitet.

• Microsoft SQL Express (ingår)
• Microsoft SQL Server
I installationen av R-CARD M5 ingår databashanteraren Microsoft SQL Server 2014 Express
Edition utan krav på licens. SQL Express Edition
har följande begränsningar och rekommenderas
inte för större system:
•
•
•

Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10

RCO:s webbapplikationer
•

Max utnyttjat RAM-minne: 1 GB
Antal processorer: 1
Max storlek på databasfilen: 10 GB

För R-CARD M5-system med fler än 2–5 anknytningar (300–500 enheter), fler än 2 500 kort, fler än
2 samtidigt inloggade operatörer samt vid användning av R-CONTROL, Electrolux-debitering, någon
av webbmodulerna eller vid fler databaser i
samma SQL Instance rekommenderas extern
databashanterare av typ Microsoft SQL Standard
eller Enterprise Edition.

19

Microsoft IIS Server + .NET 2.0

Systemuppbyggnad flerbostad
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Porttelefon PA-59
PA-59D
Har inbyggd display med boenderegister för smidigt och enkelt handhavande. Det är bara att bläddra med piltangenterna till rätt person/lägenhet,
alternativt skriva första bokstaven i personens namn, och trycka ring så
ringer den upp automatiskt – enklare kan det inte bli. Genom att trycka på
fyrkant kan besökaren skifta mellan liten eller stor text. När du visar tag eller tag+kod är det bara att passera dörren.

PA-59
Utan display. Det är bara att trycka ring och anropsnummer enligt lista
bredvid dörren, alternativt trycka ring och telefonnummer – mycket enkelt.
Modellerna finns i två olika lästekniker, Prox eller Mifare med serienummer
och sektorläsning. Ansluts direkt till undercentralen UC-50. I övrigt så fungerar både PA-59 och PA-59D som en vanlig passereläsare med endast
kod, tag+kod eller bara tag. Handhavandet kan även konfigureras så att
besökare på kvällar och nätter måste trycka hela telefonnumret. Både
PA-59 och PA-59D kan levereras infällda.

Bokning och öppning
Electrolux Vision Light™
Electrolux Vision Light™ är en kompakt bokningsterminal med färgdisplay
anpassad för utomhusmiljö som även kan användas som passerläsare.
Electrolux Vision Light™ tillgodoser de kunder som vill ha ett enklare system för bokning i sina fastigheter. En stor fördel är att den kan monteras
utomhus, vilket löser problemet när det gäller fristående textilvårdsrum.
Electrolux Vision Light™ kan också vara ett komplement till Electrolux
Vision™ för att få en komplett kommunikationscentral.
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Beröringsfri läsning

PROX/MIF-50/60

PROX/MIF-66

Symboler i indikeringsfönstret för enklare
handhavande. Läsaren kan även monteras
infälld i vägg. Finns i kombination med eller
utan knappsats för kod. MIF-50/60 finns
både för serienummerläsning alternativt
med sektorläsning.

PROX-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare (80x48x12 millimeter) och kan
sättas på dörrkarmen eller direkt på dörren.
Mycket lämplig på ställen där vandalisering
förekommer. Den här modellen klarar definitivt hårda slag, sparkar samt eld med öppen
låga.

Godkänd enligt SBSC 1014 larmklass 3/4

PROX/MIF-65

NoKey offline

Finns i kombination med eller utan kod. För
att uppnå hög säkerhet så bör kod i kombination med tag alltid användas. Läsaren
klarar till- och frånslag av larm.

NoKey offline är en serie läsare som inte
kräver någon kabeldragning överhuvudtaget. Finns med och utan tangentbord, cylinder eller vred. Kan användas med kort/tag
eller kort/tag+kod. Spänningsmatning via
batterier eller adapter. Ingen åverkan på
dörren vid montering.

Godkänd enligt SBSC 1014 larmklass 3/4
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