
TIDOMAT	  PW32
Easy	  Client



TIDOMAT	  PW32	  	  -‐	  Säkerhetssystem

• Enkelt	  a*	  administrera	  och	  lä*	  a*	  överblicka.
• Oändliga	  möjligheter.	  

-‐ Integrerat	  inbro*slarm.
-‐ Brandvarning.
-‐ Företagskort.
-‐ Passage.
-‐ Tidsystem.
-‐ E-‐post	  /	  Meddelandehantering.
-‐ Bokning.

• Grafisk	  presentaGon	  (TIDOMAT	  IMP).



Övergripande	  Easy	  Client

• Dra	  och	  släpp.
• Egna	  teman	  -‐	  färger	  och	  utseende.
• Guider	  för	  enkel	  hantering.
• Mallar	  för	  Personer.
• UtskriO	  av	  visad	  lista.
• Platser	  -‐	  Synkronisering	  av	  person-‐	  

och	  kortdata	  mellan	  PW32-‐system.









Guide	  för	  aF	  skapa	  ny	  person



• Sök	  person	  via	  bild.
• Klicka	  på	  bilden	  för	  a*	  förstora.
• Spärra	  kort	  eller	  se	  händelser	  

direkt	  för	  aktuell	  person.



Grafiska	  händelser	  för	  person



Kortsimulering

• Dra	  och	  släpp	  personen	  på	  en	  dörr.
• Klienten	  simulerar	  en	  kortavläsning	  och	  	  

visar	  resultatet.
• Inkluderar	  även	  PIN-‐kod.



Grafiskt	  veckoschema



Tillträdespunkter



Tillträdespunkter	  -‐	  informaKon

• Expandera	  raden	  för	  mer	  
informaGon.

• Kopplad	  bild	  visas.



Tillträdespunkter	  -‐	  status

• Högerklicka	  för	  a*	  visa	  
dörrens	  aktuella	  status.

• Fjärröppna	  eller	  lås	  dörren.



Tillträdespunkter	  -‐	  personer

• Visa	  personer	  som	  är	  behöriga	  i	  vald	  dörr.



Tillträdespunkter	  -‐	  utskriL

• Högerklicka.
• Välj	  kolumner.
• Skriv	  ut.



Guide	  för	  Tillträdesplaner



Personmallar

• En	  mall	  innehåller:
-‐ Behörigheter
-‐ Larmområden
-‐ Personliga	  inställningar.

• Mallen	  kan	  påverka	  alla	  
anslutna	  personer.



Platser

• Hämta	  person-‐	  och	  kortdata	  
från	  tex	  HR-‐system.

• Underliggande	  system	  kan	  
enkelt	  hämta	  uppgiOerna	  från	  
överliggande	  PW32-‐system.
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Larmområde



Guide	  för	  aF	  skapa	  larmområde



RealKdshändelser

• Visar	  aktuell	  status.
• Möjlighet	  a*	  styra	  dörrar.
• Händelser	  i	  realGd.



Bokningskalender



Bokningskalender	  -‐	  detaljer



Bokningskalender	  -‐	  lista



Datumnotering

• Lista	  med	  datumnoteringar.
• En	  ikon	  visar	  vilken	  typ	  av	  händelse	  som	  

är	  kopplad	  Gll	  noteringen.



Händelse	  med	  bild



Händelser	  med	  bild	  -‐	  bildserie

• Visar	  bildserie	  av	  vald	  
händelse.


