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Om smartONE
Säkerhetssystemet smartONE kontrollerar upp till sexton dörrar och
administreras via webben. Dörrarna kopplas till en så kallad centralenhet.
Denna kommunicerar med dörrmiljön, som består av kortläsare,
öppningsknappar och elektriska lås. Ingen mjukvara installeras, utan smartONE
är färdigt att användas när dörrarna har kopplats till centralenheten.

Säkerhet i olika nivåer
Upp till sexton dörrar kan styras av smartONE. Åtta dörrar ansluts till
anslutningsplintar i centralenheten. Ytterligare åtta dörrar kan anslutas till ett
expansionskort. Dörrarnas inställningar bestäms i System-lägets
användargränssnitt. Dörrarna kan programmeras till att låsas upp med dörrkod;
kort och PIN-kod; med endast kort. Reläerna kopplas till dörrarna och används i
olika utföranden, exempelvis förbikoppling, motorlåsfunktion och dörrautomatik.
Reläerna kan dessutom programmeras till att tända belysning eller styra
rullgaller.
Samtliga dörrar som kopplats till systemet har ett eget fönster i Admin-läget. I
dessa fönster visas händelser från respektive dörr i real-tid. Symboler visar hur
dörren öppnats och avvikande händelser, till exempel när fel PIN-kod angetts.
När kort används för passering visar en kortfattad text vilken kortägare som har
passerat dörren och vid vilken tid. Dessutom visar symbolerna dörrens status, det
vill säga om den är låst, olåst, spärrad eller off-line.
För att höja säkerhetsnivån ytterligare kan nätverkskameror kopplas till dörrarna.
När nätverkskamera används visas en symbol i respektive dörrs fönster i Adminläget. Genom att klicka på symbolen visas stillbilder direkt i
användargränssnittet. Även ett externt larm kan integreras vilket ger möjlighet att
styra larmet via till exempel kortläsare eller tidsstyrningar.
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Säkerhet genom olika användarrättigheter
Säkerhetssystemet smartONE är i användargränssnittet utfört i två olika lägen,
System- och Admin-läget. I System-läget konfigureras hårdvaran och dörrarna. I
Admin-läget förvaltas systemet. Upp till tio personer kan använda smartONE.
Samtliga personer tilldelas egna användarnamn och lösenord. Utöver att
använda smartONE i System- och Admin-läget finns rättigheter i tre olika nivåer.
Det dynamiska gränssnittet anpassar sig till de valda rättigheterna och visar
respektive användare vad de har rätt att utföra.

Ett personligt system för både administratör och kortägare
Säkerhetssystemet smartONE anpassas enkelt till varje administratörs behov.
Systemets namn kan ändras till ett personligt namn. Dessutom kan benämningar
relaterade till kortägarna ändras. Dessa benämningar kan syfta till uppgifter som
till exempel förnamn och efternamn, vilka enkelt ändras till exempelvis båtägare
och båtplats. Persondata kan importeras med CSV-filer och laddas upp i
systemet. När persondata finns i smartONE kan administratören registrera kort
och bestämma tillträdesplaner. Med tillträdesplan menas de dörrar en kortägare
får passera och under vilka tider.

Aktivera dörrar med tidsstyrning och kort
En tidsstyrning eller ett schema kan kopplas till en dörr som programmeras till att
under den utsatta tiden till exempel vara olåst; begära PIN-kod vid passering
med kort; aktivera reläet eller spärra dörren.
Säkerhetssystemet smartONE kan dessutom aktivera en tidsstyrning när en
kortägare passerar en viss dörr. Detta kan användas i till exempel en reception,
där dörren ska vara låst tills receptionisten är på plats. När receptionisten
passerar dörren aktiveras tidsstyrningen. När tider eller schema omfattar 08.0017.00 öppnas dörren klockan 08.00 och stängs 17.00 även om receptionisten
passerade dörren innan utsatt tid. Om receptionisten passerar dörren efter
08.00 aktiveras tidsstyrningen omedelbart men inte innan. Skulle receptionisten
inte passera dörren alls en dag då tidsstyrningen är aktiverad förblir dörren låst.

Scheman för enkel administration av tidsintervall
Scheman preciserar tidsintervall och kan kopplas till olika funktioner i smartONE.
I kalendern kan relevanta dagar läggas till, som utbildningsdagar,
planeringsdagar och helgdagar. Scheman kan kopplas till kortägaren, tidsstyrda
funktioner samt händelsefunktioner. En kortägare kan ha olika scheman för olika
dörrar.
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Kommunikation till och från systemet
Säkerhetssystemet smartONE skickar meddelanden via e-post, SMS, IP notify
eller HTTP request när utvalda händelser sker i systemet. Mottagarlistor förenklar
kommunikationen så att flera personer meddelas när till exempel systemet
startas, en dörr går off-line eller en dörr är forcerad. Händelserna kan
begränsas till exempelvis forcerad dörr eller dörr off-line under manuellt- eller
schemastyrda tider. HTTP request skickas med metod POST. IP notify skickas
URL-style. Meddelanden kan utformas med smartONE variables eller så skickas
ett standardmeddelande med information om händelse, dag och tidpunkt.
Dörrar kan även låsas upp via telefon. När ett GSM modem har konfigurerats
kan en kortägare med behörighet ringa det angivna telefonnumret som låser
upp dörren. Kortägare kan även öppna dörrar eller styra reläer via SMS.

Flexibla hjälp- och språkfiler
Säkerhetssystemet smartONE kan användas på olika språk, bland andra svenska
och engelska. Språkfilerna laddas upp i systemet och samtliga systemtexter och
de inbyggda hjälpfilerna ändras till det valda språket. Hjälpfilerna anpassar sig
dessutom till de funktioner som användaren väljer att använda. När funktionerna
aktiveras visas de i användargränssnittet. Dessutom visas hjälp och instruktioner
för funktionen i hjälpfilerna. Således anpassar användaren systemet och tar
endast del av de funktioner och den information som behövs.

Tydlig överblick
Säkerhetssystemet smartONE för logg som visar en tydlig överblick över
händelserna från dörrarna. Uppgifter om dörr, kortägare, händelse, datum och
tid visas i en lista. Rapporter kan utföras mer eller mindre detaljerat med hjälp av
mallar. En överblick av händelser kan även visas i en kalender. I systemets
journal visas samtliga administrativa händelser.

Integration av externt larm
Ett externt larm kan integreras till säkerhetssystemet smartONE. Till- och frånslag
av larmet kan ske via kortläsare, tidsstyrning eller någon av alla ingångar.
Återkopplingen från det externa larmet gör att larmstatusen kan visas direkt i
användargränssnittet. Vid tillslaget larm kan valda dörrar spärras för tillträde tills
området är avlarmat.

Relägrupper
Relästyrning av upp till 64 reläer per dörr gör att säkerhetssystemet smartONE
lämpar sig för hisstyrning eller andra funktioner där många reläutgångar krävs.
En relägrupp kan bestå av reläer från upp till 16 dörrar.
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Systemskiss av smartONE

Teknisk data
Data integritet

Känslig data i databasen krypteras. HTTPS kryptering
(SSL certifikat) mellan centralenhet och webbläsare.
Datakryptering mellan centralenhet och kortläsare

Protokoll

IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, TCP, ICMP, UDP, SMTP,
FTP, DHCP, UPnP, ARP, NTP, DNS, XMLAPI, NetBIOS.

Webbläsare

Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari.

Spänningsmatning 24 VDC stabiliserad matning
Systemets
strömförbrukning

Centralenhet: 200 mA
Dörrkontrollenhet: 50 mA
Kortläsare: 50 mA – 100 mA (varierar beroende på
modell)
Ellås: 60 mA – 500 mA

Kortläsare

smartONE- läsare, Clock/Data-läsare ( ABA track 2),
Wiegand-läsare, Aperio.
Styrning av LED och summer.
Beröringsfria kort:
Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A/B eller
125 kHz EM4102
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Prestanda för smartONE
Dörrar

Upp till 16 dörrar, 8 kopplas till centralenheten
och ytterligare 8 kopplas till expansionskortet
(monteras i centralenheten).

Dörrkoder

2 stycken per dörr.

Kortägare

Upp till 1 000.

Kort

Upp till 1 000.

Tidsstyrningar

Upp till 50 stycken.

Händelsefunktioner

Upp till 50 stycken.

Scheman

Upp till 50 stycken.

Tidsintervall i scheman

Upp till 200 stycken, fritt fördelat över systemets
alla scheman.

Länkar

Upp till 64

Relägrupper

Upp till 64

Avvikelsedagar i
kalendern

Upp till 50 stycken.

Mottagarlistor

Upp till 10 stycken.

Användare

Upp till 10 stycken.

Avdelningar

Upp till 100 stycken.

Nätverkskameror

Upp till 16 stycken, en nätverkskamera per dörr.

Logg

Upp till 10 000 händelser.

Tillbehör
GSM modem
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Systemfunktioner
Tidsstyrningar
•
•

Manuella tidsintervall eller scheman som aktiverar dörren att till
exempel vara låst/olåst, begära kort och PIN-kod eller spärra
dörrkod/er.
En tidsstyrning kan begränsas med händelser och kategorier av
kortägare.

Händelsefunktioner
•
•
•

E-post, SMS, IP notify och HTTP request meddelar en eller flera
mottagare när valda händelser i systemet inträffar.
Händelser relaterade till dörr, kortägare eller avvikelser kan
inkluderas eller uteslutas.
Funktionen kan begränsas med manuella tidsintervall, scheman,
händelser och kategorier av kortägare.

Schema
•
•
•

Ett eller flera tidsintervall.
Kortägare kan ha olika scheman för olika dörrar.
Kalender med möjlighet att föra in avvikelsedagar.

Kort och kortanvändare
•
•
•
•
•
•
•
•
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En kortanvändare kan ha fler än ett kort.
En individuell tillträdesplan för varje kortägare.
En kortägare kan ha olika scheman för olika dörrar.
Persondata kan importeras med CSV-filer till kortägarregister.
Så kallad Dubbeluppvisning av kort för kortläsare aktiverar olika
funktioner, till exempel att dörren växlar mellan att vara låst och
upplåst eller att belysningen i en lokal tänds.
En kortägare kan tillåtas använda så kallad Flytande PIN-kod, en
funktion där kortläsaren kommer ihåg PIN-koden för att sedan
öppna dörren med enbart kort.
En kortägare kan tillåtas styra externt larm och reläfunktioner från
kortläsaren.
En kortägare kan tillåtas ett visst antal passeringar innan kortet
spärras, som ett klippkort.
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Dynamiska systemtexter samt hjälp- och språkfiler
•
•
•
•

Möjlighet att byta namn på systemet och benämningar för
kortägare och avdelning.
Olika språk, bland andra svenska och engelska kan laddas upp i
systemet.
Hjälpfiler på respektive språk.
Dynamiska hjälpfiler som utöver hjälp och instruktioner för de
statiska funktionerna även visar hjälp och instruktioner för de
funktioner som aktiverats manuellt i systemet.

Reläfunktioner
•
•
•
•
•
•

Relägrupper med upp till 64 reläer per dörr.
Motorlåsfunktion
Förbikoppling
Dörrautomatik
Dörrhållare
Manuell styrning via kortläsare och/eller öppningsknapp.

Dörrkoder
•

2 dörrkoder per dörr som kan spärras samtidigt eller separat.

Programmerbara dörrtider
•
•
•
•

Upplåsningstid
Fördröjning mellan lås och relä
Spärrtid efter fel dörrkod
Antal felslag innan spärr av kortläsare.

Översikt, rapport, logg, journal
•
•

Tydlig överblick över händelser vid dörrarna samt administrativa
händelser i systemet.
Enkel och tydlig överblick av integration av extern larm.

Integration av externt larm
•
•
•
•
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Till- och frånslag av externt larm via kortläsare, tidsstyrning
eller någon av alla ingångar.
Valfria dörrar kan spärras när området är larmat.
Möjlighet till senareläggning av automatiskt larmtillslag.
Larmstatus i användargränssnittet.

© 2011 Tidomat AB

10

Systembeskrivning
av smartONE version 2.1X

Länkar
•

Funktionen tillåter en koppling mellan en ingång eller händelse
och en utgång eller funktion. Till exempel kan en
dörröppningsknapp ansluten till en dörr styra en dörrautomatik vid
en annan dörr.

Nätverkskamera
•
•

En nätverkskamera per dörr kan kopplas till systemet.
Stillbilder visas i användargränssnittet.

Ringklocka
•

Genom att trycka på knappen 0 (noll) på kortläsaren skickas en
signal till datorn och en ringsignal ljuder. Ett extrafönster visar
vilken dörr signalen kommer från och ett tryck på knappen låser
upp dörren.

Databas
•
•
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Sparar säkerhetskopior av data och inställningar.
Importerar och exporterar data.
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