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Ändrade program 
 

• Databas (version 38, samt nya fält som skapas av Easy Client) 

• PW32 Easy klient (version 1.0.5.94) 

• PWServer (version 1.0.0.233) 

• PT308xSRV.exe (ver 5.0.24.0) 

• PTSrvDoorOpen.exe (ver 2.0.0.27) 

• WEB_API_SAFE (ver 2.26) (Webservice) 

• ClientDoorOpen.exe (ver 2.0.0.11) 

• SiteSRV.exe (ver 1.0.7.1) 
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Inledning 
Dokumentet beskriver förändringar och nya funktioner för TIDOMAT PW32 från 
version 9.5 till version 9.51. 
 
Förklaring: Med en SLX menas en Centralenhet för smartONE, t ex SO-3008 
och SO-3208. 

Övergripande 

• SimonsVoss Offline kontorsläge/upplåst. 

• SimonsVoss online stöd. 

• Enklare att ansluta markerade rader till önskat objekt under 
användarrättigheter. Detsamma gäller när man ska ta bort anslutna 
objekt. 

• Hämtar lediga kortnummer mycket snabbare. 

• Bokning mot SLX (smartONE) kan även skickas som en vanlig 
behörighet. 

• Val av annan historikdatabas. 
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Klient (PW32 Easy Client) 
För detaljerad information se PW32EC_Change.log 

Generellt 

Kräver licens för CD ver 9.5 

1. Tillträdespunkt 

• Skickar meddelande till PTDoorSRV att en uppdateringsläsare är ändrad. 
Visa lista hårdvaruversion (dörrkontrollenheter/kortläsare) är utökad med 
port samt ett kryss om hårdvaran och databasen har samma värden.   

• Stöd för SimonsVoss online. 
Ändrat Dörrtyp = 11 till SimonsVoss online. 
Dörrtyp = 12 är nu Aperio offline. 

  

2. Person 

• SimonsVoss offline har ny funktion kontorsläge/upplåst.  

• Ny person och man använder tilldelade kortnummer hämtar det första lediga 
kortnummer inom det tilldelade intervallet. 

• Visa alla lediga kortnummer är ändrad så att visningen är mycket snabbare. 

3. Bokning 

• Områdeslistan har en ny funktion gällande SLX hårdvara. 

Skicka bokningen som en vanlig behörighet. 
 
Funktionen används om SLX ej kan ansluta till server för att hämta 
bokningar. 

 

4. Användare/rättigheter 

• Ny meny vid höger klick på markerade Ej anslutna objekt. Anslut till Objekt. 

• Ny meny vid höger klick på markerade anslutna objekt. Ta bort Objekt. 

• Nytt menyval vid Anslut person till användare. 

- Visa alla personer som är möjliga att ansluta. 

- Visa enbart de personer som inte är anslutna. 
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5. Veckoschema 

• Spara schema kan ta tid eftersom en kontroll av dagtyper/avvikelser utförs. 

För att inte störa beräkningarna går det inte att jobba vidare under tiden 
beräkningar görs. 

 

6. Händelserapport 

• Nytt val för historikdatabas. 

Lista som visar andra historikdatabaser. 

 

7. Uppgradering 

• Fråga om index på tabellregistrering ska skapas. 

Index ska finnas men det kan ta väldigt lång tid att skapa om tabellen 
innehåller mycket data. 

Vid svar Nej måste dessa index skapas manuellt i SQL-databasen. 

 
 

8. Person/Personmall 

• Vid Visa anslutna personer går det att radera personer från den aktuella 
personmallen. 

 
 

9. Inställningar/Skicka email 

• Vid Skicka E-post->Personer är knappens text ändrad till Nästa eftersom 
det kommer att visas ett nytt fönster med personer.  
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Webserver/WebService 
Webservice för att skapa och ändra personer samt styra. 
För mera information se separat utvecklingsdokument. 
 

• API Safe 2.26. 

• Ändrat dörrtyp = 11 till SimonsVoss Online. 

Ändrat dörrtyp = 12 till Aperio Offline. 
 

• Booking.php. 

Kontrollerar om bokningen ska skickas som en SLX-behörighet. 

 

PWServer 
• Inställning om PWServer ska skicka vidare händelser som ett xml-

broadcast. 

• Ny fil smartone.ev. 
 

 

CMS Server 
• Inga ändringar. 

 

PWSComSrv 
• Inga ändringar. 

 

LarmServer 
• Ändrat dörrtyp = 11 till SimonsVoss Online. 

Ändrat dörrtyp = 12 till Aperio Offline. 
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DoorOpenServer 
• Ändrat dörrtyp = 11 till SimonsVoss Online. 

Ändrat dörrtyp = 12 till Aperio Offline. 

Klient DooropenServer  
• Ändrat dörrtyp = 11 till SimonsVoss Online. 

Ändrat dörrtyp = 12 till Aperio Offline. 
 

Klient CMS-server 
• Inga ändringar. 

 

Site server 
• Förbättrad kontroll av status av andra siter, tar hänsyn till om Site har värde 

null som URL. 
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