
 
 

 
 
 
 
 

 
 

TIDOMAT PW32 

 
Nyheter i version 9.5 

 
 

Dokumentet beskriver nya funktioner och tillägg  
samt förbättringar från version 9.5 

 
 

 
 

 

  



  

Nyheter i version 9.5  
TIDOMAT PW32 version 9.5 

  

 

   

   
TIDO-2136186937-42 2.0 ©2020 Tidomat AB SIDA 2/13 

 

 
 

Innehåll 
 
Ändrade program ................................................................................................... 3 

Inledning ................................................................................................................. 4 

Klient (PW32 Easy Client)...................................................................................... 5 

Webserver/WebService ....................................................................................... 11 

PWServer ............................................................................................................. 11 

CMS Server .......................................................................................................... 12 

PWSComSrv ........................................................................................................ 12 

LarmServer ........................................................................................................... 12 

DoorOpenServer .................................................................................................. 13 

Klient DooropenServer ......................................................................................... 13 

Klient CMS-server ................................................................................................ 13 

Site server ............................................................................................................ 13 

 
 
 
  



  

Nyheter i version 9.5  
TIDOMAT PW32 version 9.5 

  

 

   

   
TIDO-2136186937-42 2.0 ©2020 Tidomat AB SIDA 3/13 

 

 

Ändrade program 
 

• Databas (version 37, samt nya fält som skapas av Easy Client) 

• PW32 Easy klient (version 1.0.5.84) 

• PWServer (version 1.0.0.231) 

• CMS Server (TCP Larmsend) (version 2.0.0.17) 

• CMS Client (version 2.0.0.6) 

• PT308xSRV.exe (ver 5.0.23.0) 

• PTSrvDoorOpen.exe (ver 2.0.0.24) 

• PW32ComSrv.exe (ver 1.0.0.45) 

• WEB_API_SAFE (ver 2.24) (Webservice) 

• LockerGui.exe (ver 1.0.0.47) 

• ClientDoorOpen.exe (ver 2.0.0.9) 

• PWSiteSrv (ver 1.0.7.0) 
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Inledning 
Dokumentet beskriver förändringar och nya funktioner för TIDOMAT PW32 från 
version 9.3 till version 9.5. 
 
Förklaring: Med en SLX menas en Centralenhet för smartONE, t ex SO-3008 
och SO-3208. 

Övergripande 

• Plintkorts dokumentation smartONE dörrar. 

• Hantering av personer/smartONE inbrottslarm (integration). 

• Egenkontrolls rapport. 

• Rapporter/händelse okänt kort kan visa aktuell person. 

• Skicka rapporter automatiskt via epost. 

• Grafiskhändelserapport flera tillträdespunkter/centraler kan väljas. 

• Bokning skapa bokning med datum/veckodagars för person med 
kort/gruppkod. 

• Tillträdespunkt visar senaste passering per person. 

• Visar meddelande för inloggad användare mellan två datum med 
bekräftelse. 

• Extra noteringsfält på person, kan filtreras. 

• Relägrupper smartONE kan anslutas via tillträdespunkt. 

• Anslutna tidkanaler med dess funktion visas under tillträdespunkter. 

• Förbättrad rättighetskontroll för användare och dess funktioner. 

• Zon, två nya funktioner, Visa personhändelser och Gå till person. 

• Rapportgenerator utökad med SQL-variabler IN. 

Visar en lista med t ex person som går att välja för aktuell rapport. 

Ny meny under Person som visar alla kortdata. Ändra/ta bort kortdata. 

• Importera en annan TIDOMAT-databas. 

Används när två system ska slås ihop. 

• Tillträdespunkt ändra/visa inställning för när pinkod skall användas i 
smartONE. 

• Tillåt från/tillkoppla larmområde via en kortläsare med en giltig bokning. 

 

Klient (PW32 Easy Client) 
För detaljerad information se PW32EC_Change.log 
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Generellt 

Kräver licens för CD ver 9.5 

1. In-/utloggning 

• Visar meddelande för inloggad användare mellan två datum med 
bekräftelse. 

2. Inställningar 

• Stäng av realtidsobjekt.  

• Skicka rapporter via epost. 

• Importera en annan TIDOMAT-databas kräver en licens. 

• Visa alla personer i händelserapport för alla användare. 

• Använd ID06 serienummer som kortdata. 

• Redigera datorinfo. 

3. Larmgrupper 

• Integration med smartONE inbrottslarm. 

• Hämtar och skapar larmgrupper från SLX. 
Skapar och sätter egen typ på tillträdespunkt ifall den är av typ 
manöverpanel. 

• Personer kan anslutas till larmområden och skickas till central. 

• Visar ingående sektioner i respektive larmområde. 

• Larmloggen läses upp och kan visas. 

• Tillåt från/tillkoppla larmområde via en kortläsare. 
Kontrollera att personen har en giltig bokning. 
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4. Tillträdespunkt 

• Menyn smartONE delad till två stycken, Funktioner och Konfiguration. 

• Systemfunktion kan ändra funktionen no autoblock av PWServer. 

• Datum för egenkontrollsrapport. 

• Egenkontrollsvisning i realtid. 

• Ta bort tillträdesplan från person kan enbart utföras om användaren har 
tillgång till tillträdesplanen samt att det visas en lista med alla ingående 
tillträdespunkter. 

• Plintkortdokumentation hämtar information hårdvaran och skapar 
dokumentation. 

• Skapa plintkort manuellt i förväg. Går att kopiera plintkortet till andra 
tillträdespunkter. Det går även att skapa mallar från plintkortet. 

• Enhetslistan har fått flera egna kolumner där benämningar på de inkopplade 
enheterna kan anges. 

• Visar senaste händelse för respektive person. 

• Realtidshändelse, ny knapp med ett urval för bättre prestanda. 

• Anslut smartONE-relägrupper till person med rättighet i aktuell 
tillträdespunkt. 

• Möjligt att välja flera tillträdespunkter vid Visa grafisk händelserapport. 

Ändra när tillträdespunkt skall begära pinkod. 
Visar vad som gäller i hårdvaran. 

• Visar anslutna tidskanaler med möjlighet att redigera. 

• Visar enbart rätt menyer beroende av dörrtyp. 

• Detaljer inaktiveras om användaren enbart har läsrättigheter till 
konfiguration av hårdvara i Tillträdespunkter. 

 

5 Larmpunkt 

• Skapa händelse via status. 

• Anslut larmpunkten direkt till flera tillträdespunkter och koppla den till en 
signal in. 
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6. Personer 

• En användare kan lägga upp en ny person i alla siter där användaren är 
inloggad till. En lista med aktuella siter presenteras. 

• Bokning kan ändra alla typer av bokningar. 

• Ny meny, Visa alla kortdata/Ändra beteckning. 
Tre nya knappar, Ändra beteckning, Spärra kortdata och Radera kortdata. 

• Detaljer Avdelning/Fritext4/Fritext5 skapas direkt om de anges i dropdown-
listan. Förutsätter att användaren har rättighet att lägga till nya avdelningar. 

• Ny rättighet, Personmall. 
Behöver ej tillträdesplaner för att nyttja personmallar. 

• När en ny person läggs upp sätts korrekt giltighetstid om funktionen 
används. 

• Ny meny visa anslutna smartONE-relägrupper. 
Relägruppen kan raderas. 

• Ny kolumn, Standardnotering, max 80 tecken. 

• Uppdatera serie, ny meny Blockera/radera kortdata. 

• Besöksmottagare, tre nya fält Telefonnummer, Fritext4, Fritext5. 

• Menyordning ändrad så ett de menyer som används mest hamnar överst. 
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7. Tillträdesplaner 

• Visar senaste passering för personer. 

• Nytt objekt Plintkortmallar. 
Plintkortsmallar kan redigeras samt kopieras till andra tillträdespunkter. 

 
 

8. PWServer/Centralenheter 

• Datum för egenkontroll kan anges. 

• Visa egenkontroll. 

• Anslut tillträdespunkter som har skapats i PW32EC samt skapa dessa i 
Central. 

• Import av händelser via textfil utökad med flera händelsetyper samt 
dörrlarm. 

• Tre nya fält som används visar kompileringsversion av smartONE. 

• Grafisk realtidsvisning visar korrekt status för batteriladdare. 

• Ny meny, Visa kommunikationsfönster trace (RX/TX). 
Öppnar ett fönster där kommunikationen presenteras. 

• Ny meny, Ändra senaste händelsedatum. 
Används när PWserver startar om och ska hämta händelser från smartONE. 

• Ny meny, Visa händelser grafiskt. 

• Menyordning ändrad så ett de menyer som används mest hamnar överst. 

• Import av SLX-dörrar. 
Ny meny, Markera alla dörrar. 
Ny meny, Kopiera fritext till alla andra dörrar. 

• När en ny centralenhet läggs upp och det finns flera PWServer-datorer i 
systemet, öppnas ett fönster som presenterar en lista med datorer. Listan 
går att redigera. Listan kan även öppnas via Inställningar/Databas/Visa 
Dator information. 

• Vid Import av SLX-dörrar via menyn Importera tillträdespunkter från 
central, går det att kopiera fritext från en tillträdespunkt till övriga i listan. 
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9. Site 

• Ny kolumn, Senaste kontaktdatum. 

• Ny kolumn, Senaste meddelande. 

 

10. Sam makrokör/makro 

• Efter att en ny regel är skapad i Skapa händelsefönster stängs inte längre 
fönstret. 

• Maxlängd för regler är satt till 50 tecken. 

 

11. SmartOne tidstyrning 

• Visar alla utgångsstyrningar i listan. 

 
 

12. Användare 

• Vid radbyte när personliga inställningar redigeras sparas det på aktuell 
användare. 

• Ny funktion, Skapa ett meddelande som visas när en användare loggar 
in. Meddelandet visas mellan två datum och måste bekräftas. 

 

13. Användarrättigheter 

• Hjälpknappen fungerar över allt. 

• Ny rättighet, Personmallar. 
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14. Rapporter 

• Ny rapport, Egenkontroll. 

• Händelserapport visar extra information. 
Vilken ingång för sabotage, antal sekunder, ifall person använt PIN-Kod 
samt vilken läsare som används. 

• Kolumninställningar kan sparas för respektive händelserapport. 

• I egna rapporter går det att använda funktionen IN i SQL-frågan. 
Används IN visas en lista över t ex tillträdespunkter och det går att valfritt 
markera en eller flera. 

Ändrat för att alla typer av hårdvara ska visas korrekt, PW32, SLX, Aperio, 
SimonsVoss och signaldörrar. 

• Grafisk händelserapport läser nu data från historikdatabasen. 

• Händelserapport. Ny meny, Vid okänt kort visa personuppgifter. 
Presenterar eventuella personer kopplade till aktuella kortdata. 

 

15. Bokning 

• Ny meny, Visa alla bokningar som ej är aktiva. 

• Ny meny, Ändra tillträdespunktens egenskaper. 

• Skapa, ändra och radera smartONE-bokningar. 

• Visas korrekt grafiskt. 

• Kan skapa smartONE-bokningar via kalender. 

• Vid nytt bokningsområde visas ett fönster med val av hårdvara. 

 

16. Zon 

• Ny meny, Visa händelser. 

• Ny meny, Gå till markerad person. 
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Webserver/WebService 
Webservice för att skapa och ändra personer samt styra. 
För mera information se separat utvecklingsdokument. 
 

• API Safe 2.24. 

• Safe/central/state. 
Hämtar central och dess status via get. 

• Safe/central/fetch. 
Hämtar central och dess status via post. 

• Booking.php. 
Ny parameter ?batch= 0. 

• ReadBookFile.php 
Används för att läsa in textfil med bokningar från FRI. 
Utökad med funktion för att skapa och koppla kortdata till en person. 

 

PWServer 
• Fix för variabel NoBatch. 

Används vid två stycken PWServer. 

• Skriver in larmhändelser från SLX-inbrottslarm. 
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CMS Server 
• Inga ändringar. 

 

PWSComSrv 
• Skicka e-post. 

Hantering av bifogade filer. 

• Ny funktion kontrollerar om det kommer händelser från PWServer. 
Kommer inga händelser inom ett visst tidsintervall startas PWServer om. 

 

LarmServer 
• SLX-kopplat område. 

Skriver in person som har till/frånkopplat från kortläsare korrekt. 

 

• NLX/PLX. 
Vid externt larm registreras korrekt namn på den som har till/frånkopplat. 

 

• Skickar med koordinater för Google Maps med larmområde. 
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DoorOpenServer 
• Ny funktion att skicka rapporter via epost. 

Rapporter kan skickas per vecka, månad eller år. 

 

• Gamla PDF-filer raderas enligt den inställning som finns för att radera 
schematider. 

 

Klient DooropenServer  
• Inga ändringar. 

 

Klient CMS-server 
• Inga ändringar. 

 

Site server 
• Inga ändringar. 
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