Otevíráme dveře
snadné instalaci
Využili jsme své technické zkušenosti z minulých 30 let
a vytvořili Aliro, novou generaci kontroly vstupu od
firmy Vanderbilt. Určeno pro rychlejší instalaci a snadnou
nabádku a instalaci – Aliro zbavuje kontrolu vstupu
komplikovanosti a umožňuje udělat více, jednodušším
způsobem a za kratší dobu.

Aliro – IP kontrola vstupu – bez komplikací
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ALIRO
Access Control
enrolment
station

Aliro Software

Příklad systému Aliro (včetně přípojek LAN a RS485)

Local Area
Network
Internet
(TLS)
Web browser

Smart Phone
App

Access Points (APs)
(RS485 connectionup to 8)

Access
Point

AR40S-MF
Card Reader

AR10S-MF
Card Reader

Snadná nabídka, snadný prodej
Aliro nemá žádné komplikované nabídky – stačí jednoduše
spočítat dveře a jste hotovi – zjednodušený seznam komponentů
zaručuje, že Vaše specifikace budou konzistentně spolehlivé s
menšími možnostmi opomenutí. Ceny budou také Vašim
zákazníkům jasnější, což podstatně zvýší Vaši pravděpodobnost
prodeje.

Rychlejší instalace
Aliro umožňuje zvolit IP na dveřích, nebo využívat tradičních
metod instalace RS485 a pracovat rychleji a také intuitivněji.
Softwarové rozhraní Vás provází každým krokem, každý Access
Point je již při dodání předem nakonfigurovaný a automatické
rozpoznání a připojení usnadňuje a urychluje každou jednotlivou
instalaci.

Od jedněch dveří až po 512.
Intuitivní software webového prohlížeče. Webový software Aliro
může používat každé zařízení s připojením k internetu. To
poskytuje Vám i Vašim zákazníkům flexibilitu obsluhy a správy
systému Aliro všude, kde se právě zdržujete. Zjednodušuje se tak
programování systému a je zaručeno efektivní provádění
aktualizací.

Budujeme nový business
Jsme si jisti, že Aliro pomůže podpořit Vaši firmu. Vstupní čtečka s
klávesnicí je elegantní a intuitivní a systém nabízí funkce, které Vaši
zákazníci vždy žádali - efektivní dálkový management, jednoduché
školení personálu, snadno pochopitelná tvorba ceny a schopnost
růstu spolu s narůstajícími potřebami.

Podporujeme Vás i vaše zákazníky
Jak očekáváte od značky Vanderbilt, je systém Aliro plně
podporován prodejními pomůckami, dokumentací, svou vlastní
webovou stránkou a technickou asistencí. Vše, co potřebujete, je
pomoci svým zákazníkům správně si vybrat a co možná nejlépe
využít možností systému Aliro.

Napomáháme k černým číslům
Určitě oceníte snadnou a spolehlivou instalaci systému Aliro a
způsob, jakým napomůže k Vaší ziskovosti. Systém poskytuje
kompletní služby – od prvních principů je koncipován tak, aby
urychloval instalaci a konfiguraci. Zažijete méně zpětných volání,
spokojenější zákazníky, více hotových zakázek a větší
opakovatelnost obchodů.

Aliro Part Numbers and Descriptions
Software
Aliro-SW

Aliro Software

Access Points
AP01P

Aliro Access Point, 1 door

AP01M-1220

Aliro Access Point (AP01P) +12V PSU, metal cabinet

MiFare Card Readers
AR11S-MF

MiFare card reader

AR41S-MF

MiFare card reader with keypad and display

Access Point and reader packs (PSU required)
AP11P

AP01P Access Point + AR11S-MF card reader

AP41P

AP01P Access Point + AR41S-MF card reader with keypad

Access Point and reader packs (In metal cabinet with 12V 2A PSU)
AP11M-12

AP01M-1220 Access Point + AR11S-MF card reader

AP41M-12

AP01M-1220 Access Point + AR41S-MF card reader with
keypad

Request to exit buttons and break glass
MK-814

Request to exit switch

EB657-S

Request to exit button

WG2001-SG

Break glass unit

Mifare cards
ABP1000-BL

Blank Mifare Cards (pack of 10)

S54515-Z102-A200

IB43-DesFire blank Mifare Cards (pack of 10)
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Informace v tomto dokumentu zahrnují
popis dostupných technických variant, které
nemusejí být v jednotlivých případech vždy k
dispozici. Požadované prvky by proto měly být
specifikovány v každém konkrétním případě v
době uzavření smlouvy.
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