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Koppla GSM modem (System-läget) 
Genom att koppla ett GSM modem kan dörrar öppnas via telefon1, antingen genom att 
ringa till modemet eller via SMS. smartONE kan även skicka meddelanden till 
mobiltelefoner. Skickade SMS debiteras enligt operatörens gällande prislista. Du 
meddelas automatiskt via SMS när systemet startar och om dörrar går off-line.  
 
För att ansluta GSM modem, koppla modemets kabel till dörrcentralen RJ12 samt 
spänningsmatning till dörrcentralen +12V. Se sista sidan i Start guiden för en 
inkopplingsskiss. 
 
 I användargränssnittet:  
 

 
 

1. Gå till System>GSM modem.  
2. Välj den Modemtyp som du har kopplat till systemet, visas automatiskt i 

rullgardinsmenyn. 
3. Fyll i SIM-kortets PIN-kod. 
4. Fyll i PUK-koden. 
5. Fyll i det Telefonnummer som informationen ska skickas till.  
6. För att Testa modemkonfigurationen, klicka på knappen Skicka ett SMS som test.  
7. Välj den Dörr i rullgardinsmenyn du vill kunna öppna genom att ringa till 

systemet. Att öppna dörrar via SMS kräver ingen konfiguration i detta formulär. 
8. Om du använder Kontantkort kan du använda de två fälten. För att fylla på 

kontantkortet, mata in koden och klicka på Ladda. 
9. Tryck in koden för att Kontrollera saldo.  
10. Statistik om skickade och mottagna ringsignaler, typ av modem, signalstyrka och 

meddelanden visas i fältet längst ner. 

                                              
1 Funktionen utnyttjar nummerpresentation.  
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Öppna dörrar genom att ringa system 

Denna funktion gör det möjligt att öppna en förutbestämd dörr i genom att ringa till 
systemet. 
 

 
 
För att öppna dörren via telefonen: 
 

1. Gå till Kortägare>Lista. 
2. Välj Kortägaren>Redigera och gå till rubriken Kort/beröringsfri bricka. 
3. Fyll i telefonnumret till den telefon som ska öppna dörren i fältet för Nytt kort. 
4. Klicka på Spara.  

 
Telefonen agerar nu som kort. När kortägaren ringer numret till modemet identifieras 
telefonnumret som behörigt kortdata. Dörren låses således upp. Denna funktion är 
kostnadsfri.  
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Öppna dörrar via SMS 

Denna funktion gör det möjligt att öppna samtliga dörrar genom att skicka SMS till 
systemet. 
 

 
 
För att öppna dörren via telefonen: 
 

1. Gå till Kortägare>Lista. 
2. Välj Kortägaren>Redigera och gå till rubriken Kort/beröringsfri bricka. 

 

 
 

3. Fyll i bokstaven B  följt av ett ID-nummer (1-39 siffror) i fältet för Nytt kort. Dessa 
tecken blir kortägarens specifika ID för SMS styrning av dörr. Bokstaven B är till 
för att säkerställa att kortägaren har rätt att styra enskilda dörrar. 

4. Klicka på Spara.  
 
För att öppna en specifik dörr skickar kortägaren ett SMS enligt strukturen  
<ID>  <OPERATION>  <DÖRRNAMN>. När systemet mottagit meddelande och 
kontrollerat att kortägaren är behörig låses dörren upp. Systemet svarar kortägaren med 
ett meddelande att dörren är upplåst. SMS debiteras enligt operatörens gällande 
prislista. 
 
Exempel: 
Kortägarens ID är satt till 1234  och har för avsikt att öppna dörren med namnet Lager. 
 
Kortägaren skickar följande meddelande till systemet: 
1234 öppna lager 
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Eftersom smartONE är ett system för flera språk går det att använda flera kommandon 
för att öppna dörren. Det finns även förkortningar för dessa kommandon. 
 
Svenska: 
Öppna ex. 1234 öppna lager 
Öp ex. 1234 öp lager 
 
Engelska: 
Open ex. 1234 open lager 
Op ex. 1234 op lager 
 
Norska: 
Åpne ex. 1234 åpne lager 
Åp ex. 1234 åp lager 
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