Käyttäjäystävällinen
kulunvalvonta
Mielestämme kulunvalvonta toimii parhaiten, kun se on sekä
helppokäyttöistä että turvallista. Siksi 7BOEFSCJMU on
hyödyntänyt yli 30 vuoden kokemustaan kehittäessään Aliron,
uuden sukupolven kulunvalvontajärjestelmän. Aliro
mahdollistaa hallinnan mistä käsin tahansa, myös liikkeellä
ollessa, ja poistaa kokonaan kulunvalvontaan mahdollisesti
aiemmin liittyneen monimutkaisuuden.

Aliro – Kustannustehokas IP-kulunvalvonta

www.aliro-opens-doors.com
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Access Control

Helpot, ohjatut vaiheet vahvaan turvallisuuteen

Helppokäyttöinen myös kortin käyttäjille

Kulunvalvonnan hallinta vaati aiemmin erikoiskoulutusta ja erityistä
tietokonepohjaista ohjelmistoa. Vaan ei enää. Aliron intuitiiviset,
opastetut toiminnot neuvovat kaikkien tehtävien kanssa uuden
käyttäjän lisäämisestä aina käyttöoikeuksien muuttamiseen
asti. Monet toiminnot voidaan itse asiassa hoitaa myös Aliron
älypuhelinsovelluksen avulla, ja mitkään tehtävät eivät edellytä
asiantuntijakoulutusta.

Aliro helpottaa myös tavallisten etälukukortin käyttäjien elämää.
Pohjoismaisiin olosuhteisiin tarkoitetuissa, ulkokäyttöön
soveltuvissa PIN-näppäimistöllä varustetuissa etälukijoissa on
käyttäjäkohtaista kieltä tukeva OLED-näyttö. PIN-lukijan käyttö ei ole
ikinä ennen ollut näin käyttäjäystävällistä.

Seurannan ja hallinnan mobiilisovellukset

Aliro ratkaisee hävinneiden mekaanisten ja elektromekaanisten
avaimien sekä vääriin käsiin levinneiden ovikoodien
ongelman, mutta takaa silti vaivattoman kulun. Kadonneet
kulkutunnisteet saadaan mitätöityä välittämästi etänä selaimen tai
mobiilisovelluksen avulla. Aliro valvoo ovia luotettavasti päivästä
toiseen ja sallii aikarajoitetun kulun, mikä sopii erinomaisesti
yrityskäyttöön ja esimerkiksi palvelinhuoneisiin. Ovet voi määrittää
lukkiutumaan automaattisesti taukojen aikana ja toimistoaikojen
ulkopuolella. Mobiilisovelluksen avulla järjestelmän voi saada
toimimaan joustavasti juuri oikealla tavalla mistä käsin tahansa.

Apple- ja Android-yhteensopivat mobiilisovellukset takaavat
reaaliaikaisen valvonnan ja käyttäjien hallinnan älypuhelimella tai
tabletin avulla. Voit ohjata ja valvoa hälytyksiä, avata ja lukita ovia,
määrittää käyttöoikeuksia käyttäjille, valvoa järjestelmää ja katsella
tapahtumalokeja mistä tahansa. Turvallisuus ei ole koskaan ollut
yhtä helppoa eikä yhtä hallittua.

Intuitiivinen Web-selainohjelmisto
Selainkäyttö mahdollistaa sen, että voit käyttää Aliroa millä tahansa
selaimella varustetulla laitteella. Selainkäytön ansiosta Aliroa voi
käyttää ja hallita joustavasti mistä tahansa, jolloin järjestelmän
toimintojen ohjelmointi on nopeaa ja helppoa.

Kustannustehokas
Aliro on suunniteltu laajentumaan nopeasti tarpeiden
mukaan, joten se on kustannustehokas yhdestä ovesta aina
yli 500 oven kohteisiin. Koska Aliroa voidaan hallinnoida mistÊ
tahansa Web-selaimen tai mobiilisovelluksen avulla, voidaan
kadonneet kulkutunnisteet mitätöidä välittömästi etänä, jolloin
kalliit päivystyskäynnit avainten kuolettamiseksi tai lukkojen
uudelleensarjoittamiseksi jäävät kokonaan pois.

Aliron etuja

Vanderbilt International GmbH
Head Office
Borsigstrasse 34
65205 Wiesbaden
Germany

Suomen myyntikonttori
Vanderbilt Finland
Pihatörmä 1 A
FI-02240 ESPOO
Puh: +358 40 744 8460

Vanderbilt International AB
Englundavägen 7, Solna
P.O. Box 1275
SE-171 24 SOLNA
SWEDEN
Tel.: +46 8 627 00 95

Tämän asiakirjan tiedot käsittävät yleisiä
kuvauksia saatavana olevista teknisistä
ratkaisuista ja ne eivät välttämättä päde
yksittäisissä tapauksissa. Näin ollen tarvittavat
ominaisuudet pitäisi aina eritellä kussakin
yksittäisessä tapauksessa sopimuksen
solmimishetkellä.
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