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Axcess Kulunvalvonnan rakenne

Uusi  Axbase 3000 PC-ohjelma antaa mahdollisuuden rakentaa joustavia ja 
käyttäjäystävällisiä kulunvalvontajärjestelmiä, jotka vastaavat tämän päivän tarpeita. 
Käyttämällä TCP/IP kontrollereita tai puhelinmodeemia voit hyödyntää olemassaolevia 
tietoverkkoja ja televerkkoja  optimoidaksesi asennuksen kaapeloinnin. Axbase3000 ohjelmalla 
voit hallita monta kohdetta usealta työasemalta samanaikaisesti.

Axbase'n "uudet kasvot"

Lukijoiden asennus ja muokkaus hoituu huomattavasti helpommin uuden inter- 
aktiivisen, itseopastavan asennus velhon myötä. Klikkaamalla taikasauvaa ja 
seuraamalla opasteita et voi epäonnistua.

Sinä,  jolla on kokemusta "vanhasta Axbasesta" tulet tuntemaan olosi kotoisaksi 
uudessa Axbasessa, mutta samalla tulet arvostamaan uutta modernia " Microsoft Explorer-ulkonäköä". Se 
mahdollistaa nopean navigoinnin kaavakkeiden välillä. Voit myös asettaa henkilökohtaiset asetukset  
kaavioille optimoidaksesi ohjelman käytön juuri sinun tarpeillesi. Jos olet  asentaja  tulet arvostamaan uutta 
nopeaa Axnet Status toimintoa joka graafisella näytöllä ja 7 päivän historialla osoittaa selkeästi verkon 
toimivuuden. Suurin uutuus on kuitenkin "Axbase Moottori" joka hoitaa yhteydenpidon lukijoihin sinun 
puolestasi.

Axbase 3000

Axbase antaa helpon  tavan määrittää  
mistä ovista, koska ja kuinka  henkilöllä 
on oikeus kulkea. Jos sinulla on paljon käyt-
täjiä ja paljon ovia se voi olla hankala tehdä 
helposti ja selkeästi. Tämä voi olla vaativaa 
ja aikaa vievää. Axbase tekee työn puo-
lestasi, ilman että sinun tarvitsee tehdä 
sen suurempia ponnistelua!



Axbasen ominaisuuksia

Axbase antaa helpon  tavan määrittää  mistä ovista, koska ja kuinka  henkilöllä on oikeus 
kulkea. Jos sinulla on paljon käyttäjiä ja paljon ovia se voi olla hankala tehdä helposti ja selkeästi. 
Tämä voi olla vaativaa ja aikaa vievää. Työskentelyä on helpotettu jakamalla työskentely 
muutamaan työvaiheeseen. Tärkeimmät ohjelmointivaiheet kuvataan alla.

Määrää turvataso joka ovelle sekä 
ohjelmoi aikaohjelmat jotka ohjaavat 
ovea.

Ovet

Vyöhykkeet

Kulkuoikeustasot

Henkilöt

Kalenteri

Luo kulkuoikeustasoja, koska henkilöl-
lä on oikeus kulkea ovista.

Lisää henkilöitä ja liitä heidät henkilö-
ryhmään joilla on samat kulkuoikeudet.

Luo kalenteri johon asetetaan päivä-
määrät jotka on esim. Arkipyhä tai 
aatto.

Luo vyöhykkeitä ovista jotka johtavat 
samoihin tiloihin.

Kuinka työskentelet Axbase:lla

ilmestyy

Kun työskentelet AXBASE:lla työskentelet kaavoilla. Ylimpänä kaavassa 
on muutamia komentopainikkeita joita käytetään lisäyksiin ja muutoksiin. Voit 
myös tehdä muutoksia oikea-klikkaamalla positiota listassa jolloin saat esiin 
popup-ruudun jossa teet muutokset. Vasemmasta laidasta löytyvät 
navigointipainikkeet joita painamalla pääset heti toivottuun kaavaan. Jos 
s inul la  on suurempi  jär jeste lmä useal la tasol la,  voi t  va ihtaa 
navigointipainikkeet hakemistopuu rakenteeseen, 
joka mahdollistaa vielä nopeamman navigoinnin.

Kaava koostuu listasta, esim. Kaikista ovista. 
Listalla voi olla kaksi tasoa kuten henkilölistalla. 
Listan yläosa esittää listan henkilöistä ja alaosa 
es i t t ää  va l i t un  henk i l ön  ku l kuo i keude t . 
Kulkuoikeudet osoittaa mistä ovista henkilöllä on 
oikeus kulkea sekä koska henkilö saa kulkea ja 
minkä tyyppisellä kortilla (kulkukortti, hälytyskortti 
tai vieraskortti). Näin saat selkeän ja nopean 
näkymän järjestelmästäsi ilman että sinun tarvitsee 
vaihdella eri kaavojen välillä.  "Explorer tyyliin" voit 
valita kuinka haluat listan järjestyvän  klikkaamalla 
listassa olevan sarakkeen  otsikkoa.

Tehdäksesi muutoksia johonkin listan positioon, 
oikeaklikkaat haluttua positiota jolloin  
popup-ruutu , johon muutokset tehdään. Valitsemalla velhon taikasauva 
painikkeesta, voit helposti lisätä position. Kun olet tottunut käyttäjä, sama 
toimenpide voidaan suorittaa valitsemalla "Uusi" painike mikä on suorempi 
ja nopeampi tapa ohjelmoida



Axbase näyttää mitä on tapahtunut

Axcard-lukijat rekisteröivät erilaisia tapahtumia päiväyksen ja 
kellonajan kanssa. Axbasen avulla voit valita mitkä tapahtumat 
rekisteröidään ja koska. Tapahtumat siirtyvät PC-lle. Tämä voi 
tapahtua kolmella tavalla: jatkuvan automatiikan, ajastetun 
automatiikan tai manuaalisen tapahtumien haun avulla. 
Tietokoneessa eri ovilta tulleet tapahtumat järjestetään 
y h t e i s e e n  t a p a h t u m a t i e t o k a n t a a n . 
Helpottaaksesi listan selausta, voit lajitella 
listan eri sarakkeiden otsikkojen mukaan. 
Voit myös suodattaa listasta 
h a l u t u t  t a p a h t u m a t  
s u o d a t t i m e n  a v u l l a .  
Ta p a h t u m a t  v o i d a a n  
tulostaa tulostimelle tai 
viedä muihin ohjelmiin.

Järjestelmäloki

Lukijoiden tapahtumien lisäksi, rekisteröityvät myös verkkotestit. Valitset itse kuinka usein testit suoritetaan. 
Testien tulos on mitta siitä kuinka hyvin kommunikaatio toimii verkossa. Tulos esitetään graafisesti.

Kaikki mitä käyttäjä tekee järjestelmässä, kuten myös automaattiset toiminnot rekisteröityvät lokikirjaan. Tätä 
lokikirjaa voidaan käyttää kun selvitetään mahdollisia vikoja tai kun halutaan selitys johonkin tiettyyn 
epäselvyyteen.

Muutama Axbase ominaisuus:

- Usea käyttäjä eri oikeuksin
- Off line ohjelmointi

- Henkilökohtaiset asetukset

- Valintainen viive automaattiselle
  Hälytyksen aktivoinnille

-Tietokannan varmennus, manuaalinen
  Tai automaattisesti ajastettu

- Inter aktiivinen velho ohjelmointiin
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