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1. HET PROGRAMMA STARTEN 

 

 

Username = admin 

Password = admin 

 

 

2. DE TOESTELLEN CONFIGUREREN 

2.1 BESCHRIJVING VAN DE PLAATSEN (AREA) WAAR DE CONTROLLERS GEPLAATST ZIJN 
 

Klik op « Area » 

 

 

 

 

 

 

Indien u meerdere controllers hebt kunt u, dankzij dit menu, ze eenvoudiger terugvinden door ze 

te groeperen volgens de plaats « Area ». In het Real Time weergavescherm kunt u eveneens de 

plaats « Area » selecteren van welke u de evenementen wenst te bekijken. Standaard bestaat er 

slechts één plaatsnaam dat ingegeven wordt op de plaats « Area Name ». U kunt de naam 

wijzigen door het lege vakje aan te vinken en door op « Edit » te klikken. 

Om een « Area » toe te voegen, klikt men op « Add » en vult men de gewenste velden in. 
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2.2  EEN CONTROLLER TOEVOEGEN 
 

Klik op « Search Access control »   

 

 

 

 

 

Klik vervolgens op « search » in het gewenste veld (TCP/IP of RS485) 

 

Het programma zal het netwerk onderzoeken en het aangesloten apparaat vinden. 

Geef nu aan de gevonden apparaten een nieuw adres, zodat deze zichtbaar zijn op uw PC. Vraag 

aan de netwerkverantwoordelijke, welke adressen er mogen gebruikt worden. Om dit te doen klikt 

men op « modify IP Address ».  De Subnetmask zal meestal volgende waarde hebben: 

255.255.255.0, de Gateway is het interne IP adres van uw Router waarop uw netwerk is 

aangesloten. De poort (Port) is slechts noodzakelijk indien u eveneens controllers hebt die zicht 

buiten uw netwerk bevinden (WAN). Normaalgezien zullen al uw controllers van uw site dezelfde 

Subnetmask en Gateway hebben. 
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Klik op OK nadat u alle gegevens hebt ingegeven. 

Klik vervolgens op «  add device » 

In het venster dat nu verschijnt, kunt u een naam 

geven aan de controller in het vakje « device 

name ».  Kies deze naam zodanig, dat u de 

controller eenvoudig kunt identificeren. U kunt hier 

eveneens een communicatie paswoord ingeven 

« communication password ». U moet eveneens 

instellen op welke wijze het apparaat verbonden is. 

Om de klok af te stemmen met deze van uw PC 

vinkt men het vakje « autosynchronize time with PC 

time » aan. Indien het gaat om een nieuwe installatie 

vinkt men het vakje « Clear data… » om de 

gegevens in de controller te wissen. « Test 

connection » laat toe de verbinding te testen. Klik op 

OK om te bevestigen.  
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2.3 DOOR SETTINGS (CONFIGURATIE VAN DE DEUREN) 

 

De deuren die beheerd worden door de controller worden hier weergeven. Als men een deur kies, 

kan men deze configureren door te klikken op « Edit » 

Device name : Dit is de naam van de controller dat de betreffende deur beheert. 

Door number : Dit is het deurnummer van de controller (niet aanpasbaar) 

Door name : Geef her een herkenbare naam aan de deur. Standaard is dit « de naam van de 

controller »-« deur nr. » 

Door active time zone: Dit is de tijdzone waarin de deur toegankelijk is. Standaard is een deur 

altijd toegankelijk (24 –hour accessible).  

Door passage mode time zone : Dit is de tijdzone waarin een deur open blijft. Standaard blijft de 

deur niet open (geen enkele tijdzone). 

Verify Mode : Hier stelt men in door welke actie de deur geopend wordt . 

 Only password : via een code 

 Only card : via een kaart 

 Card or password : via een kaart of code 

 Card and password : via een kaart en een code 

 …. 

Door sensor type : Er zijn verschillende soorten deur contacten mogelijk 

 None : geen 

 Normal open : NO   

 Normal closed : NC 
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Door status delay (0-254 seconden) : Hier stelt men de tijd in date en deur maximaal mag 

openblijven nadat een kaart werd gelezen of een code werd ingevoerd.. Na het verstrijken van 

deze tijd zal er een alarmmelding zijn. U kunt dit veld pas wijzigen als er een deurcontact 

aanwezig is. ! 

 

Close and reverse state : Deze optie is enkel bruikbaar indien het slot zich opnieuw kan sluiten, 

nadat de deur terug is gesloten zal het relais terug kortstondig aangestuurd worden. 

 

Time attendance : Deze optie maakt aanwezigheidscontrole mogelijk. Vink dit vakje aan als men 

de betreffende deur hiervoor gebruikt wordt. Indien dit niet aangevinkt wordt, zal het 

aanwezigheidsrapport leeg zijn! 

 

Lock open duration : Tijd dat het slot aangestuurd wordt. 

 

Punch interval : Minimum tijd tussen 2 kaartlezingen. 

 

3 INVOEREN GEBRUIKERS (PERSONNEL) 

 

3.1 AANMAKEN VAN AFDELINGEN ( DEPARTEMENTS) 
 

 

 

Klik op « Add » om een nieuwe afdeling aan te maken. 

 

Klik op « Edit » om een bestaande afdeling te wijzigen. 
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3.2 TOEVOEGEN GEBRUIKERS (PERSONEEL) 

 

Klik op  « Add » om een gebruiker toe te voegen. 

 

Vul de gewenste velden in. 

De 7 van belang zijnde cijfers op de kaart of Tag, die toegewezen zijn aan de gebruiker kunnen ingevoerd 

worden in het veld Card Number.  

 

Opmerking: Het menu « issue card » (zie 2.3) maakt het mogelijk om kaarten aan te leren voor gebruikers 

per lot. 

U kunt een foto van de gebruiker toevoegen door deze op te zoeken in de bestanden van uw PC. 

De foto verschijnt dan in het scherm rechts bij een handeling door deze gebruiker, als u werkt in het menu 

(Real Time Monitoring) of in het menu Map. 



                                                                                                                                                  

9 
 

Alternative access levels De verschillende toegangsniveau ’s worden ingesteld in het menu « access 
levels » voor alle gebruikers van eenzelfde niveau gelijktijdig. U gebruikt dit menu enkel wanneer men het 
niveau van één afzonderlijke gebruiker wenst aan te passen of indien men één gebruiker wenst toe te 
voegen. 

Om de gegevens van één persoon te wijzigen, vinkt men het vakje aan vóór de lijn waar deze zich bevind 
en klikt men op «Edit». 

« Delete » maakt het mogelijk om één of meerdere aangevinkte personen te wissen. 

Batch add personnel maakt het mogelijk om de basisgegevens van één persoon naar verschillende 
personen te kopiëren. 

 

3.3 ISSUE CARD (AANLEREN VAN KAARTEN/TAGS PER LOT) 
Opmerking: Om de functie van dit menu te kunnen gebruiken moeten de apparaten vooraf 

geconfigureerd zijn.  

Klik op « Issue Card » en vervolgens op « Batch Issue Card » 

 

Geef in het veld « start personnel number » het lijstnummer in van de 1e gebruiker waaraan u een 

kaart wenst toe te voegen. Geef in het veld  « end personnel number » het laatste lijstnummer in 

van de laatste gebruiker waaraan u een kaart wenst toe te voegen. U ziet nu de ingevoerde 

gebruikers verschijnen in de linker kolom.  

 

Klik op de blauwe pijl naast tegenover het veld « access control 

issue card : position of swiping card ». 

Volgend venster zal nu openen, waarin de verschillende lezers 

worden weergegeven. Kes een lezer en klik op OK. 
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Klik op « start to read ».  

 

Volgend scherm verschijnt.  

Klik op OK ,ga naar de gekozen lezer, presenteer één voor één alle kaarten/Tags dat men wenst 

toe te voegen. 

 

 
 

 

Wanneer u dit het gedaan, ga terug naar de PC en klik op « stop to read ». U zult nu volgend 

scherm zien met daarop de gebruikers en de bijhorende kaartnummers in de rechter kolom. 

 

 
 

Klik op OK om te bevestigen en vervolgens op  « SYNC Now » om de gegevens naar de controller 

te versturen. 
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4 INSTELLEN VAN DE TOEGANGSCONTROLE 

4.1 TIME ZONES (TOEGANGSTIJDEN) 

 

Klik op het veld « Time zones » en vervolgens op « add » 

 

Voer in het veld « time zone name » een duidelijke naam in. Met behulp van de muis kunt u nu de 

tijdzone instellen waarin het mogelijk zal zijn om toegang te hebben. Het is mogelijk de tijdzone 

precies in te stellen door in de tijdzone te klikken op de rechtermuisknop en « modify » te 

selecteren. 

Meestal zult u verschillende types tijdzones moeten aanmaken per type gebruiker (personeel), 

bvb. een Tijdzone voor de directie en een andere voor de werknemers, enz. 

In de tijdzone kunt u eveneens instellen of met toegang heeft tijdens de verschillende 

verlofperiodes. Bvb : de directie kan toegang hebben tijdens de verlofperiode van het personeel. 
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4.2 HOLLIDAYS (VERLOVEN) 
 

 

 

Klik op «  Add » om een verlofperiode toe te voegen.  

Geef in het veld « holliday name » een duidelijke naam.  

Er zijn 3 Verloftypes beschikbaar (bvb: voor de bedienden, de arbeiders en de directie).  

Indien men op « recurring » klikt, blijft de verlofperiode jaarlijks hetzelfde (bvb: Kerstmis, 

Nieuwjaar).  

Start date en End date worden gebruikt om de duur van de verlofperiode in te stellen.  
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4.3 DEUR INSTELLINGEN (CONFIGURATIE VAN DE DEUREN)  HERHALING VAN  2.3 
 

 

De deuren die beheerd worden door de controller worden hier weergeven. Als men een deur kiest, 

kan men deze configureren door te klikken op « Edit » 

Device name : Dit is de naam van de controller dat de betreffende deur beheert. 

Door number : Dit is het deurnummer van de controller (niet aanpasbaar) 

Door name : Geef her een herkenbare naam aan de deur. Standaard is dit « de naam van de 

controller »-« deur nr. » 

Door active time zone : Dit is de tijdzone waarin de deur toegankelijk is. Standaard is een deur 

altijd toegankelijk (24 –hour accessible).  

Door passage mode time zone : Dit is de tijdzone waarin een deur open blijft. Standaard blijft de 

deur niet open (geen enkele tijdzone). 

Verify Mode : Hier stelt men in door welke actie de deur geopend wordt. 

 Only password : via een code 

 Only card : via een kaart 

 Card or password : via een kaart of code 

 Card and password : via een kaart en een code 

 …. 

Door sensor type : Er zijn verschillende soorten deur contacten mogelijk 

 None : geen 

 Normal open : NO   

 Normal closed : NC 
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Door status delay (0-254 seconden): Hier stelt men de tijd in date en deur maximaal mag 

openblijven nadat een kaart werd gelezen of een code werd ingevoerd. Na het verstrijken van 

deze tijd zal er een alarmmelding zijn. U kunt dit veld pas wijzigen als er een deurcontact 

aanwezig is. ! 

 

Close and reverse state : Deze optie is enkel bruikbaar indien het slot zich opnieuw kan sluiten, 

nadat de deur terug is gesloten zal het relais terug kortstondig aangestuurd worden. 

 

Time attendance : Deze optie maakt aanwezigheidscontrole mogelijk. Vink dit vakje aan als men 

de betreffende deur hiervoor gebruikt wordt. Indien dit niet aangevinkt wordt, zal het 

aanwezigheidsrapport leeg zijn! 

 

Lock open duration : Tijd dat het slot aangestuurd wordt. 

 

Punch interval : Minimum tijd tussen 2 kaartlezingen. 

 

4.4 ACCESS LEVEL (TOEGANGSNIVEAU) 
Om de programmatie van de gebruikers te vereenvoudigen gaat men verschillende niveaus 

aanmaken, bestaande uit een Tijdzone, de toegelaten deuren tijdens deze periode en van 

gebruikers die tijdens deze tijdzone langs deze deuren toegang hebben.  

 

Klik op « Add » om een toegangsniveau toe te voegen. 

Om een bestaand niveau te wijzigen kiest men het gewenste niveau en klikt men op « Edit ». 
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Access level name : om een duidelijke naam te geven aan het toegangsniveau. 

Access Control Time Zone : om de tijd te bepalen dat gebruikt wordt door het toegangsniveau. 

Select doors en selected doors : In het begin ziet u in de linker kolom alle deuren van het systeem. 

U duidt de deuren aan waarlangs de gebruikers, onderaan rechts gekozen, toegang zullen hebben 

tijdens de hierboven gekozen tijdzone. Vervolgens klikt u op > om deze te versturen naar 

« selected doors » (gekozen deuren).  

Select personnels en selected personnels : In het begin ziet u alle aangeleerde gebruikers 

(personeel) van het systeem in de linker kolom. U duidt de gebruikers aan die toegang zullen 

hebben langs de deuren in de rechter kolom tijdens de hierboven gekozen tijdzone. Vervolgens 

klikt u op > om deze te versturen naar « selected personnels » (gekozen gebruikers). 

Opmerking :  

U kunt een gekozen object wissen door deze aan te vinken en vervolgens te klikken op <. 

>>  verstuur alle objecten in de selectie. 

<< verwijder alle objecte uit de selectie. 

5. WAARSCHUWING 

 

Bij iedere aanpassing ziet u volgend scherm verschijnen ; 

 

Vergeet niet om de controller te synchroniseren door te klikken op  SYNC Now. 

 

 

 

S.A.   ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS   N.V. 

 

 CHARLEROI 6041   Siège Social    rue Pont-à-Migneloux, 41 

 Tél. 071/85.13.13 Fax. 071/85.31.52    info@ais-security.be 

 GEEL 2440                   Afdeling                  Acaciastraat, 18 b  

 Tel. 014/368.368  Fax. 014/368.370    geel@ais-security.be 
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