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Oznámení o uvolnění k prodeji a dodání
Aliro MP1.15 v češtině, polštině, řečtině a ruštině
Vanderbilt International s potěšením oznamuje, že k prodeji a dodání byl uvolněn nový systém řízení
přístupu Aliro v českém, polském, řeckém a ruském jazyce. Aliro představuje novou generaci systému
řízení přístupu se zjednodušeným portfoliem hardwarových produktů, které zahrnují jak IP prvky u
vchodových dveří, tak i klasické instalační metody, intuitivním webovým prohlížečem a mobilními
aplikacemi.
__________________________________________________________________________________
Hlavní přednosti:
•

Přímočará systémová architektura s pružnou instalací (IP nebo RS485)

•

Snadná identifikace a zprovoznění pomocí automatické detekce zařízení

•

Snadná tvorba cenových nabídek, obsluha a instalace

•

Webové rozhraní a mobilní aplikace

•

Přehledné použití s integrovanou nápovědou

•

Vhodné pro dnešní mnohonárodní prostředí

•

Přímá interakce s držiteli karty u čtečky

•

Prezenční zprávy pro zajištění bezpečnosti na pracovišti

•

Osvětlení čtečky pomocí světelného rámečku, LED indikátorů a podsvícení

•

Přístup pomocí skupinových anebo osobních kódů

•

Značkový software a hardware Vanderbilt

__________________________________________________________________________________
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Přehled vlastností
Přehledný a pochopitelný
Uvědomujeme si, že systém řízení přístupu by neměl být složitý ani časově náročný na instalaci a
obsluhu – a přesně v tomto duchu jsme navrhli systém Aliro. Vyznačuje se přímočarou systémovou
architekturou, automatickou detekcí zařízení, webovým rozhraním a mobilními aplikacemi. Aliro
opravdu nevyžaduje složitou instalaci a údržbu a přitom nabízí praktické možnosti řízení přístupu.

Intuitivní použití
Se zjednodušeným ovládáním a velmi přehledným rozhraním typu „ukaž a klikni“ mohou jak uživatelé,
tak i montážní firmy využít výhod systému Aliro s minimální potřebou školení nebo technické podpory.
Aliro poskytuje systémové informace inteligentním a efektivním způsobem. Díky integrované nápovědě
mohou systém Aliro snadno instalovat a spravovat i noví uživatelé.
Software využívající nejnovější technologie
Aliro jde s dobou a od svého uvedení do provozu používá jedinou licenci, která umožňuje jednoduché
a efektivní programování systémových funkcí a správu aktualizací. K webovému rozhraní lze
přistupovat z libovolného zařízení připojeného k internetu nebo z mobilních aplikací, aby uživatelé
mohli systém pružně ovládat online.
Okamžitý přístup odkudkoli
V dnešní rychle plynoucí době lze spoustu zařízení ovládat pomocí aplikací. Aliro obsahuje
aplikaci pro chytré telefony, která uživatelům nabízí pohodlnou vzdálenou správu a
monitorování systému v reálném čase (alarmy, správa uživatelů, odblokování dveří atd.) v
terénu přímo z mobilního zařízení.
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IP u dveří
Aliro zaručuje minimální čas potřebný k instalaci, v závislosti na konfiguraci dané lokality, neboť je
zapotřebí pouze jeden přístupový bod (AP) připojený k síti. V rámci pružné instalace systém Aliro může
využívat stávající síť jako IP bod u dveří nebo jej lze kabelově připojit do struktury RS485.

Podpora několika jazyků
V souladu s dnešními mnohonárodními prostředími systém Aliro podporuje několik jazyků na základě
uživatelských oprávnění uložených v systému. Díky tomu systém zobrazuje informace v nativním
jazyku uživatelů pro snadné a pohodlné ovládání (nezávisle na pracovní stanici nebo umístění – tj.
vícejazyčná podpora u čtečky i webového serveru nebo aplikace).
Přímá interakce s držiteli karty
Při vývoji systému Aliro byl kladen důraz na koncepci intuitivního ovládání. Výsledkem je uživatelsky
přívětivý systém, který umí zobrazovat aktuální informace na OLED displejích u dveří (v místech, kde
jsou instalovány čtečky s OLED displejem).
Flexibilní hardwarové možnosti
Flexibilní hardwarové možnosti jsou zárukou snadné tvorby cenových nabídek, snadného prodeje a
snadné instalace systému Aliro. K dispozici jsou dveřní balíčky včetně přístupových bodů (AP) s
napájecími zdroji, anebo bez nich. Díky přímočaré systémové architektuře si uživatel zakoupí pouze
potřebné prvky, tj. jeden přístupový bod na jedny dveře.
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Na míru vašim požadavkům
Možnost přizpůsobit systém řízení přístupu vašim přesným požadavkům je srdcem systému Aliro, který
vám nabízí plnou spolupráci. Pokud uživatel nevyžaduje přizpůsobení, přístupové body jsou při dodání
přednastaveny, aby bylo zajištěno co nejrychlejší uvedení do provozu.
Aliro roste spolu s vaším podnikáním
Aliro poskytuje optimální úroveň zabezpečení pro areály obsahující až 512 dveří. V případě rozšíření
areálu nebo požadavku na změnu lze systém snadno a rychle doplnit o další komponenty. S možností
konfigurace systému přes webové rozhraní nebo mobilní aplikace stačí software nainstalovat pouze do
jednoho počítače. Díky tomu lze systém aktualizovat a spravovat vzdáleně a ušetřit tak čas a náklady
montážní firmě i koncovým uživatelům.
Snadná specifikace a tvorba cenových nabídek
Aliro se vyznačuje vysokou úrovní uživatelské přívětivosti, která se odráží i v tabulce s čísly dílů a
popisem. Najdete v ní přehledný seznam systémových komponentů s jasným sdělením, které
komponenty je třeba použít pro příslušný počet dveří určených k zabezpečení.
Nastavitelné osvětlení čtečky
Celosystémově nebo lokálně platné šablony umožňují snadné nastavení
barevného osvětlení rámečku čtečky, červeného a oranžového LED indikátoru a
podsvícení klávesnice. Barevné osvětlení rámečku čtečky lze využít pro lepší
uživatelskou interakci. Osvětlení můžete jednoduše nastavit tak, aby svítilo určitou
barvou ve stanovených časových intervalech (nebo nepřetržitě) a indikovalo firemní
identitu, označení místnosti, plánované výjimky nebo dodatečné potvrzení událostí
u dveří. Červený nebo oranžový LED indikátor lze nastavit jako výchozí indikátor,
který je zobrazen u dveří, například v reakci na oblastní a časové požadavky.
Stejným způsobem lze nastavit i podsvícení klávesnice.

Skupinový kód
Když je zapotřebí umožnit přístup skupině uživatelů, jako jsou delegáti, praktikanti nebo jiné osoby bez
karty, praktickým řešením je přidělení skupinového kódu, který je přiřazen ke skupině přístupu a který
lze v rámci této skupiny snadno aktivovat nebo deaktivovat. Kód může mít 4 až 8 číslic.
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Osobní kód
Osobám vyžadujícím přístupový kód s vyšší úrovní zabezpečení lze přidělit osobní kód, který bude
přiřazen k jednotlivému uživateli. Tento kód má funkci standardního přihlašovacího údaje, takže
podporuje funkci zamezení opětovnému vstupu (anti-passback).

Nové jazyky
Ke standardním jazykům byla přidána čeština, ruština, polština a řečtina.

Výjimky v časovém plánu
Plánovač výjimek umožňuje uplatnit výjimku pro dny, které vyžadují změnu režimu zabezpečení, jako
jsou státní svátky nebo předčasné uzavření. Například dveře se naprogramují tak, aby se ve
stanovenou dobu chovaly v souladu s konkrétním režimem. V souladu s těmito výjimkami lze
naprogramovat i světelný rámeček.

Filtry událostí
Filtry protokolu událostí byly nyní rozšířeny na pět samostatných filtrů – AP, Uživatel, Dveře, Oblast a
Obecný – a umožňují okamžitou a přesnou identifikaci probíhajících událostí v libovolném přístupovém
bodu systému.

USB registrační čtečka
Snadno použitelná USB registrační čtečka od jiného výrobce (ne od Vanderbilt) bude v blízké době
zařazena do sortimentu nabízených produktů. O přesné dostupnosti vás budeme informovat v
samostatné zprávě.

Značka Vanderbilt
V souvislosti s přejmenováním produktu na Vanderbilt dochází i ke změně čísel dílů. Více najdete v
části věnované objednávání níže.
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Popis produktu
Aliro-SW
Software Aliro

VR10S-MF
Čtečka karet Mifare

VR40S-MF
Čtečka karet Mifare s klávesnicí a displejem

AP01P
Přístupový bod Aliro, 1 dveře

AP01M-1220
Přístupový bod Aliro (AP01P) + napájecí zdroj 12 V, kovová skříňka

AP01M-2420
Přístupový bod Aliro (AP01P) + napájecí zdroj 24 V, kovová skříňka
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AP10P
Přístupový bod AP01P + čtečka karet VR10S-MF

AP40P
Přístupový bod AP01P + čtečka karet VR40S-MF s klávesnicí

AP10M-12
Přístupový bod AP01M-1220 + čtečka karet VR10S-MF

AP40M-12
Přístupový bod AP01M-1220 + čtečka karet VR40S-MF

AP10M-24
Přístupový bod AP01M-2410 + čtečka karet VR10S-MF

AP40M-24
Přístupový bod AP01M-2410 + čtečka karet VR40S-MF s klávesnicí

.
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Školení
Termíny školení a další podrobnosti vám sdělí oblastní obchodní zástupce nebo centrální školicí
středisko.
Můžete požádat o obecné školení nebo školení přizpůsobené vašim potřebám. Kontaktní údaje:
Alexander Scheffold
Tel.: +49 (721) 958 8140
E-mail: alexanderscheffold@vanderbiltindustries.com

Informace k objednávání
Všechny produkty začnou používat značku Vanderbilt s novými čísly dílů od 30. května 2016.
Níže naleznete seznam s aktuálně platnými čísly dílů (sloupec 2). U některých produktů již
změna značky proběhla (čísla Vxxxx-xxxx-xxxx) a u ostatních bude nové číslo přiděleno v
nadcházejících měsících, o čemž vás budeme informovat.
Popis produktu

Aliro-SW

Současné číslo dílu

Software Aliro

AP01P Přístupový bod Aliro, 1 dveře

Číslo dílu Vanderbilt

V54508-P101-A100

S54503-C101-A100

V54503-C101-A100

S54503-C102-A100

V54503-C102-A100

S54503-C103-A100

V54503-C103-A100

AP01M-1220 Přístupový bod Aliro
(AP01P) + napájecí zdroj 12 V, kovová
skříňka
AP01M-2420 Přístupový bod Aliro
(AP01P) + napájecí zdroj 24 V, kovová
skříňka
VR10S-MF Čtečka karet Mifare,
standardní

V54504-F101-A100
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VR40S-MF Čtečka karet Mifare s

V54504-F102-A100

klávesnicí a displejem
AP10P Sada pro dveře – přístupový bod

V54503-S101-A100

AP01P + čtečka karet VR10S-MF
AP40P Sada pro dveře – přístupový bod

V54503-S102-A100

AP01P + čtečka karet VR40S-MF
AP10M-12 Sada pro dveře – přístupový
bod AP01M-1220 + čtečka karet VR10S-

V54503-S103-A100

MF
AP10M-24 Sada pro dveře – přístupový
bod AP01M-2410 + čtečka karet VR10S-

V54503-S105-A100

MF
AP40M-12 Sada pro dveře – přístupový
bod AP01M-1220 + čtečka karet VR40S-

V54503-S104-A100

MF s klávesnicí
AP40M-24 Sada pro dveře – přístupový
bod AP01M-2410 + čtečka karet VR40S-

V54503-S106-A100

MF s klávesnicí
Nezapomeňte, že je povinné používat baterie s
Baterie 12 V / 7,2 Ah (pro použití s 12V

nízkou hořlavostí, které ale prozatím v našem

napájecím zdrojem). Je zapotřebí jedna

sortimentu nejsou. Informujte se o jiných zdrojích

baterie na jeden napájecí zdroj.

dodávky
není k dispozici

Alternativně lze stáhnout software a získat produktový klíč na webové stránce https://www.aliroaccesscontrol.com.
Bude k dispozici ve spojení se zpřístupněním aplikace Aliro v obchodech s aplikacemi pro systémy Apple
a Android.
V případě dotazů k těmto produktovým novinkám nás kontaktujte na:
info.international@vanderbiltindustries.com
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