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1

Eerste keer opstarten van het systeem

Start de toepassing na een succesvolle installatie door de desbetreffende startopdracht te
selecteren (bijvoorbeeld: selecteer de toepassing vanuit het menu Start via Programma's ->
Gamanet a. s. -> ATS8600 Client).
Bij eerste aanmelding wordt de taal van het loginscherm bepaald op basis van de landinstellingen
van het besturingssysteem. Bij latere logins is de taal van het loginscherm dezelfde als de taal van
de gebruiker die het laatst was aangemeld.
Voer de juiste informatie in het inlogvenster in:
Aanmelden - de loginnaam van de gebruiker voor de toepassing
Wachtwoord - het wachtwoord van de gebruiker voor de toepassing
In dit inlogscherm kunt u ook andere kenmerken kiezen voor het inloggen in de applicatie. Dit
doet u door de gewenste selectievakjes aan te vinken:
Onthouden - vink dit selectievakje aan, zodat het systeem uw inloggegevens onthoudt, die
de volgende keer dat u de applicatie uitvoert automatisch in het inlogscherm worden
weergegeven.
In het geval van een nieuwe installatie, wordt een vooraf gedefinieerde gebruiker in het systeem
aangemaakt, met de gebruikersnaam support en het vooraf gedefinieerde wachtwoord support.
Na het inloggen door de gebruiker als ‘support', is het noodzakelijk onmiddellijk het wachtwoord
te wijzigen.
Aangezien het ATS8600-systeem is ontworpen als een systeem voor meerdere gebruikers met de
verantwoordelijkheden verdeeld over individuele gebruikers, is het bij het allereerste begin
raadzaam een persoonlijk gebruikersprofiel voor de belangrijkste beheerder van het systeem aan
te maken. Dit zorgt ervoor dat alle andere handelingen in de geschiedenis onder de naam van een
specifieke gebruiker getraceerd kunnen worden. Het wordt aanbevolen de gebruiker ‘support' in
het systeem te laten en veilig zijn gewijzigde wachtwoord op te slaan. Als de account van de
belangrijkste systeembeheerder wordt uitgeschakeld, is het mogelijk terug te keren naar de
account van de gebruiker ‘support' en het beheerderswachtwoord te wijzigen of een nieuwe
systeembeheerder aan te maken.

1.1 Aanmaken van het gebruikersaccount van de
systeembeheerder
Ga als volgt te werk als u snel iemands eigen gebruikersaccount wilt aanmaken:
1. Gebruik het Navigatie-besturingselement om de boomstructuur van personen te openen en
klik met de rechtermuisknop op het hoofdknooppunt. Selecteer Toevoegen - Persoon en
selecteer het gewenste persoonstype.
2. Voer de contactgegevens van de persoon in.
3. Vink op het tabblad Rollen de rol Beheerder aan.
4. Voeg op het tabblad Identificaties het identificatietype van Formulierenverificatie toe
en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Bij het invoeren van het wachtwoord
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controleert het systeem zijn sterkte op basis van de ingebouwde beveiligingsalgoritmen. Het
wachtwoord wordt als sterk genoeg beschouwd, als achter het wachtwoord het groene
symbool verschijnt. Klik op Wijzigen om het nieuwe wachtwoord te bevestigen.
5. Wanneer het selectievakje Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding
wijzigen is aangevinkt, zal het systeem vereisen dat het wachtwoord wordt gewijzigd
wanneer de persoon voor de eerste keer inlogt.
6. Selecteer de voor de persoon vereiste persoonlijke instelling op het tabblad Instellingen.
7. Start de toepassing opnieuw en meld u aan met de nieuwe inloggegevens.

1.2 Licentie-activatie
Zonder de activering van een geldige licentie, kan het systeem alleen voor een beperkte tijd in de
uitprobeermodus werken, zie Uitprobeerversie. De geldige licentie moet worden geactiveerd om
de correcte en permanente werking van het systeem te verzekeren. De geldige licentie stelt de
gebruiker in staat het ATS8600-systeem legaal te gebruiken.
Om de licentie te activeren of om de status van de bestaande licentie te bekijken, klikt u op
Navigatie - Licenties. Het venster met de huidige licentie-informatie verschijnt.
Als u een uitprobeerversie van het ATS8600 systeem hebt, zonder een licentie, dan zijn de
attributen in dit venster leeg.
Als u reeds over een licentie beschikt, dan bevatten de attributen de huidige licentie-informatie.
Als u meer apparaten op het systeem wilt aansluiten of toegang wilt krijgen tot nieuwe functies,
dan dient u de licentie te updaten.
Als u aan de licentievoorwaarden voldoet, ontvangt u van de leverancier van uw ATS8600systeem de licentie in de vorm van een activatiesleutel.
Het licentiepaneel bevat de volgende informatie:
Licentiestatus - de status van de huidige actieve licentie
Versie - de versie van het softwareproduct waarvoor de licentie is uitgegeven
MAC-adres - de hardware-identificatiecode van het apparaat met de activatiesleutel die
eraan is toegewezen
Elementen: - de lijst met apparaten die op basis van de licentie mogen worden aangesloten.
Er zijn beperkingen op het gebied van de nummers voor elk apparaat en eventueel ook voor
de vervaldatum van de licentie.
Modules - bevat de lijst van toepassingsmodules die de gebruiker in de toepassing kan
benaderen. Er kan een aparte beperking voor elke toepassingsmodule zijn in termen van de
vervaldatum van de licentie
Opmerking:
Raadpleeg de productwebpagina om de ATS8600 licentie-informatie te bekijken.
Waarschuwing:
De apparatenlijst bevat alleen de apparatuur die in de geactiveerde licentie is opgenomen en
waarvan de stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Als u een geactiveerde licentie voor een
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apparaat hebt, dat niet in de lijst is opgenomen, dan dient u een stuurprogramma voor dit
apparaat te installeren.
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1.3 Uitprobeerversie
De uitprobeerversie is gedurende 2 maanden na de eerste installatie actief. Deze versie is alleen
voor het leren kennen van de nieuwe ATS8600-versie.
Tijdens het uitproberen worden alle functies en panelen ingeschakeld en zijn ze functioneel.
Alle apparaten en serverextensies werken zonder beperking.
2 weken voor de einddatum van de licentie (uitprobeerversie of volledig), zullen de
gebruikers via een informatiepaneel worden gewaarschuwd, zie Informatiebalk.
Wanneer de volledige licentie eindigt, zal de uitprobeerversie niet worden geactiveerd. De
uitprobeerversie is alleen voor het uitproberen van het ATS8600.
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2

Operationele procedures

Na een succesvolle aanmelding door de gebruiker in het systeem, wordt het hoofdscherm van de
ATS8600-toepassing weergegeven. Het belangrijkste instrument om de toepassing te bedienen, is
de knop Navigatie, die u kunt gebruiken om te schakelen tussen de afzonderlijke secties van de
toepassing.
De persoonlijke instellingen van de gebruiker die momenteel is aangemeld, kunnen worden
gevonden in de rechter bovenhoek van de toepassing.
Aan de rechterkant van de persoonlijke instelling zit de knop
met de opties om de toepassing
opnieuw te starten of af te sluiten of om informatie over het ATS8600-programma te tonen. U
kunt ook klikken op Instellingen resetten om de gebruikersinstellingen te resetten, zoals de
indeling van de schermen en om de standaardwaarden te herstellen.
De toepassing is verdeeld in logische secties, zodat dus zelfs complexe gegevensstructuren op een
eenvoudige manier aan de gebruiker kunnen worden gepresenteerd. De basisinformatie die in het
systeem is ingevoerd, wordt opgeslagen in een boomstructuur (personen, apparaten, zones);
andere objecten worden vertegenwoordigd door lijsten.

2.1 Filteren
Een filter is een gemakkelijk te gebruiken zoekmiddel in alle delen van de applicatie. Wanneer de
filtervoorwaarde wordt ingevoerd, worden de weergegeven gegevens gefilterd en ziet de
gebruiker alleen de resultaten die voldoen aan de voorwaarden. Ook zal de zoekterm in kleur
worden gemarkeerd. Wanneer u op het driehoekje naast het filtervergrootglas klikt, kunt u meer
filtercriteria weergeven, afhankelijk van waar u zich in de applicatie bevindt. Het pictogram
Filter staat AAN geeft aan dat filteren is ingeschakeld.
Tegelijkertijd is het mogelijk om te filteren op een specifieke eigenschapswaarde wanneer u de
naam van de eigenschap invoert in de taal van de client-applicatie en de gewenste waarde.
Voorbeeld:
Zoek naar apparaten met de adreswaarde 200. Voer Adres:200 in het filter in
Op zoek naar apparaten van het type invoer. Voer categorie:invoer in het filter in
Waarschuwing:
Als de gezochte eigenschap of waarde uit verschillende onderdelen bestaat, gescheiden door een
spatie, moet een dergelijk criterium tussen aanhalingstekens staan (zoals "IP-adres":localhost).

2.2 Werken met de boomstructuur
De boom met de knooppunten is een doeltreffend element met grafische communicatie tussen
programma en gebruiker, omdat daarmee zelfs complexe gegevensstructuren op een relatief
eenvoudige manier aan de gebruiker kunnen worden gepresenteerd. Het wordt gebruikt om snel
door gegevens in de hiërarchische systeemstructuur te bladeren. Door op een boomknooppunt te
klikken (object), geeft u de bijbehorende details weer aan de rechterzijde van het scherm.
Een knooppunt kan worden uitgevouwen of samengevouwen met behulp van de volgende
besturingselementen:
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“+" om open te vouwen
“-" om dicht te vouwen
De volgende sneltoetsen kunnen worden gebruikt voor het werken met een boomstructuur:
uitvouwen van het geselecteerde knooppunt zonder onderliggende knooppunten: NUM+
uitvouwen van het geselecteerde knooppunt inclusief de onderliggende knooppunten: NUM*
het geselecteerde knooppunt minimaliseren: NUMAls het scherm voor de boom niet breed genoeg is voor alle gegevens, kan de gebruiker de
breedte van het scherm aanpassen door met de muis de rand te verplaatsen.
De sneltoets CTRL + X kan worden gebruikt om het geselecteerde object te knippen en op het
Klembord te plaatsen. De inhoud van het klembord kan worden geplakt in een ander deel van
dezelfde boom. Selecteer het knooppunt in de boom, waar het object van het klembord wordt
geplakt, en druk op CTRL+V. Het object zal worden verplaatst met inbegrip van de onderliggende
knooppunten. Het verplaatsen van objecten met behulp van sneltoetsen wordt ondersteund in de
bomen van de personen, apparatuur en zones. Het object kan alleen onder een knooppunt
worden geplaatst waaronder het ook mogelijk is het verplaatste objecttype aan te maken met de
functie Toevoegen. Het klembord wordt leeggemaakt nadat het object succesvol is verplaatst. Bij
een poging om het object in te voegen op een niet ondersteunde locatie, zal het klembord worden
geleegd en de bewerking zal eindigen zonder een wijziging van de boomstructuur.
Op gelijke wijze kan ook de kopieerfunctie worden gebruikt door op CTRL + C te drukken en dan
CTRL + V, met het verschil dat het object blijvend naar het Klembord wordt gekopieerd, zodat het
vaker kan worden ingevoegd.
Het systeem ondersteunt de selectie van meerdere objecten tegelijk. Alleen de objecten die op
hetzelfde hiërarchische niveau zijn geplaatst kunnen tegelijk worden geselecteerd.
Om de categorie van een element te wijzigen (zoals een oprit naar een toegangsdeur), klik met de
rechtermuisknop op het gewenste object, selecteert u de Wijzigen van categorie-opdracht en
kiest u het vereiste elementtype. Als er meerdere elementen tegelijk worden geselecteerd, kan de
categorie alleen worden gewijzigd als alle geselecteerde elementen tot dezelfde categorie
behoren.
Klik op Archiveren om het object met inbegrip van de onderliggende elementen te archiveren.
Gearchiveerd objecten in de boom zijn alleen zichtbaar als het Geef opnieuw gebruikte
personen weer-filter is ingeschakeld. Wanneer een object wordt gearchiveerd, geldt het
volgende:
Het gearchiveerde object is alleen-lezen; wijziging ervan is niet toegestaan.
De structuur van het gewiste deel van de boom wordt bewaard, maar het wijzigen van de
structuur is niet toegestaan.
Bij de volgende synchronisatie van de toegangsgegevens worden gearchiveerde personen
niet naar apparaten verzonden. Op hetzelfde moment worden hun accounts voor toegang tot
de ATS8600-toepassing geblokkeerd.
U kunt de gebeurtenisgeschiedenis van gearchiveerde objecten doorzoeken.
Export- en importfuncties negeren gearchiveerde objecten.
Om de boomstructuur te bewaren, is het alleen mogelijk een ?item te herstellen als de ouder niet is
gearchiveerd (het oorspronkelijke bovenliggende element bestaat in de boom). Klik met de
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rechter muisknop op het knooppunt dat moet worden hersteld en selecteer de Herstellenopdracht. Het herstelde object wordt op zijn oorspronkelijke plaats ingevoegd in de
organisatiestructuur. U kunt het gearchiveerde object herstellen met inbegrip van de
onderliggende elementen door te klikken op Herstellen met onderliggende punten.
Om het gearchiveerde object permanent uit het systeem te verwijderen, klikt u met de
rechtermuisknop op het gearchiveerde object en selecteert u de Verwijderen-opdracht. Deze
handeling moet worden bevestigd in het volgende dialoogvenster. Als u het gearchiveerde object
permanent verwijdert, wordt zijn geschiedenis ook voor altijd gewist.

2.3 Wijzigingen opslaan
Het ATS8600-systeem is ontworpen om wijzigingen die zijn aangebracht in de client-toepassing
onmiddellijk op te slaan. Dit vereist een permanente onlineverbinding met de ATS8600-server.
Als de communicatie met de server wordt verbroken, verschijnt er een ‘verbinding verbrokenwaarschuwing en de werking van de toepassing wordt uitgeschakeld totdat de verbinding
automatisch is hersteld, om gegevensverlies te voorkomen.
Wijzigingen die door de gebruiker worden aangebracht, worden opgeslagen in de database op het
moment dat de gebruiker het veld verlaat waarin een waarde werd ingevoerd. Wijzigingen
worden alleen opgeslagen als de toepassing de ingevoerde gegevens succesvol kan valideren.
Anders verschijnt er een gekleurd kader rond het veld met de ingevoerde waarde, waarmee
ongeldige gegevens worden aangeduid. De gebruiker moet de gegevens corrigeren of de
ongeldige gegevens worden niet opgeslagen. Dit voorkomt de invoer van ongeldige gegevens in
velden (bijvoorbeeld, als het systeem een numerieke waarde verwacht, is het niet mogelijk een
tekenreeks in te voeren). Tenzij een object in de database wordt opgeslagen, wordt het
uitroepteken naast de naam van het object weergegeven.
Het ATS8600-systeem is een netwerktoepassing met meerdere gebruikers, zodat wijzigingen in
de ene client-toepassing voortdurend naar andere client-toepassingen worden verzonden, waar
andere gebruikers met de gegevens kunnen werken.
Als het noodzakelijk is naar de vorige wijziging terug te keren, drukt u op CTRL + Z om de laatste
bewerking ongedaan te maken.

2.4 Gebeurtenishistorie
U kunt de geschiedenis van de gebeurtenis vinden door te klikken op het tabbla
Gebeurtenissen, die beschikbaar is in alle standaard onderdelen van de applicatie. De volgende
hulpmiddelen zijn beschikbaar voor het doorzoeken van de gebeurtenissengeschiedenis:
Klik op het driehoekje naast de gebeurtenissenzoeker om het menu weer te geven, waarin u
de typen van gebeurtenissen selecteert die moeten worden weergegeven.
Vernieuwen (F5) - Het vernieuwt de lijst van de gebeurtenissen in één keer.
Toon gebeurtenissen inclusief de gebeurtenissen van onderliggende knooppunten
- Indien het knooppunt van de gebeurtenissen die u bekijkt onderliggende knooppunten
heeft in de hiërarchische structuur, dan zorgt het klikken op deze knop ervoor dat ook de
gebeurtenissen van de onderliggende knooppunten worden getoond.
Afdrukken - De lijst van gebeurtenissen kan worden geprint of via deze functie naar een ?

11

bestand worden geëxporteerd. Wanneer u rapporten maakt, kan het handig zijn om
meerdere lijsten te printen. U kunt het af te drukken rapport afdrukken of opslaan in Excel
en de verzamelde gegevens op een andere manier gebruiken.
Tijd - Door op het tijdsfilter te klikken, is het mogelijk de tijd in te stellen waar vanaf
gebeurtenissen moeten worden weergegeven. Om gebeurtenissen binnen een andere periode
weer te geven, voert u de gewenste waarde in en voert u de Vernieuwen (F5)-opdracht uit.
Als een gebeurtenis wordt geassocieerd met een persoon, een apparaat of zone, kunt u een
venster met gedetailleerde informatie over de persoon (of het apparaat/zone) weergeven door te
klikken op de naam van het object in de gebeurtenis.
Klik met de rechtermuisknop op een gebeurtenis om het te kopiëren of om hem om te zetten in
een automatische actie.
Als er geen gebeurtenissen zijn die voldoen aan de opgegeven criteria, verschijnt het bericht en is
het noodzakelijk om het gezochte tijdvenster of de vereiste gebeurtenistypen te wijzigen.
Elke gebeurtenis bevat een pictogram dat het gebeurtenistype en de prioriteit aangeeft.
Gebeurtenissen kunnen de volgende prioriteiten hebben:
- brandalarm
- alarm
- fout
- waarschuwing
- informatie

2.5 Informatiebalk
Tijdens het werken met de toepassing kan er onderaan informatie verschijnen met de bedoeling
de gebruiker naar volgende functie te begeleiden of om gebreken in het beveiligingssysteem aan
te geven. U kunt klikken op Afhandelen om door te gaan om de situatie op te lossen. Klik op
Uitstellen om de mededeling een tijdje uit te stellen en later ernaar terug te keren om het op te
lossen. Klik op het kruis in het bericht om het 30 minuten uit te stellen (of om het permanent te
sluiten als het bericht geen optie heeft om het uit te stellen).

12

3

Systeemconfiguratie

Het ATS8600-systeem is bedoeld om veiligheidstechnologieën te integreren; aldus is de
verbinding van beveiligingstechnieken het belangrijkste gedeelte van de systeemconfiguratie.
Nadat apparaten op het systeem zijn aangesloten kunt u andere handelingen met hen uitvoeren:
afstandsbediening gebruiken, het visualiseren van apparaten op kaarten, afhankelijk van hun
geografische locatie, of het bewaken van de status van het beveiligingssysteem en het afhandelen
van alarmen.

3.1 Verbinden van apparaten
Het verbinden van een apparaat met het ATS8600-systeem, bestaat uit de volgende
achtereenvolgende stappen:
1. Installeren van een stuurprogramma voor het apparaat
2. Aanmaken van een apparatenboom (handmatig toevoegen of met behulp van een wizard)
3. Het starten van de communicatie en controleren van de juiste werking

3.1.1

Installatie van het stuurprogramma

1. Klik op Navigatie en kies Stuurprogramma's.
2. Er verschijnt een venster met de lijst met geïnstalleerde stuurprogramma's. Een nieuw
stuurprogramma kan vanaf een bestand of via de online opslag worden geïnstalleerd.
3. Om een nieuw stuurprogramma vanuit een bestand te installeren, klikt u op
Stuurprogramma installeren vanuit bestand en u zoekt het installatiepakket.
4. Om een nieuw stuurprogramma vanuit online opslag te installeren, gaat u naar het tabblad
Online en installeert u het vereiste stuurprogramma.
Opmerking:
In sommige gevallen kan u ook worden gevraagd om de licentie-overeenkomst voor een bepaald
stuurprogramma te tekenen, wat kan worden gedaan door te klikken op Ik accepteer.
Waarschuwing:
Na de installatie van het stuurprogramma kan een update van de client-toepassing nodig zijn, wat
automatisch op de achtergrond wordt uitgevoerd. Na de update kan de herstart van de clientapplicatie nodig zijn, zoals wordt aangegeven op de informatiebalk. Deze kennisgeving moet
worden afgehandeld door het volgen van de aanwijzingen in hoofdstuk Informatiebalk.

3.1.2

Upgrade van het stuurprogramma

1. Klik op Navigatie en kies Stuurprogramma's.
2. Er verschijnt een venster met de lijst met geïnstalleerde stuurprogramma's. Een update van
een stuurprogramma kan worden gedaan vanuit een bestand of via de online opslag.
3. Om de nieuwe versie van een stuurprogramma vanuit een bestand te installeren, klikt u op
Stuurprogramma installeren vanuit bestand en u zoekt het installatiepakket.
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4. Om een stuurprogramma vanuit online opslag bij te werken, gaat u naar het tabblad
Updates en installeert u de vereiste upgrade van het stuurprogramma.

3.1.3

Aanmaken van een apparatenboom

De volgende deelhoofdstukken beschrijven de mogelijkheden voor het creëren van een
apparatenboom in het ATS8600-systeem, met behulp van de invoerfunctie of door elementen
handmatig in te voeren.

3.1.3.1 Automatische detectie van de apparatenboom
Sommige apparaten staan het ATS8600-systeem toe op het apparaat geconfigureerde elementen
te detecteren en deze elementen in de apparatenboom te laden. Om door automatische detectie
aan de apparatenboom toe te voegen, volgt u de volgende stappen:
1. Klik op Navigatie en kies Apparaten.
2. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt Installatie om Toevoegen - Toevoegen
met behulp van wizard te kiezen en selecteer de naam van de gewenste wizard.
3. Voer in het volgende venster de eigenschappen in die nodig zijn om communicatie met het
apparaat tot stand te brengen (gebaseerd op een integratiehandleiding) en klik op
Volgende.
4. Na een succesvolle verbinding met het apparaat geeft de wizard een lijst van elementen
weer die moeten worden geïmporteerd. Bevestig de wijzigingen die vervolgens zullen
worden opgeslagen in de database en het importeren is voltooid.
Tip:
Automatische detectie kan ook in de apparatenboom worden gebruikt die al in het systeem
bestaat om de gesynchroniseerde status van de boom te bereiken. Klik met de rechtermuisknop
op de bus-controller van de boom en selecteer de opdracht Laad configuratie van apparaat.
De communicatie met het apparaat zal worden beëindigd en de wizard om apparaten te
importeren verschijnt met de al ingevulde verbindingsgegevens. U kunt de wizard gebruiken om
wijzigingen in de apparatenconfiguratie op te sporen en om de ATS8600-boom te synchroniseren
met de werkelijke apparatenconfiguratie. Nadat het importeren succesvol is voltooid, wordt de
standaardcommunicatie met het apparaat automatisch tot stand gebracht.

3.1.3.2 Handmatig aanmaken van een apparatenboom
Het handmatig aanmaken van een apparatenboom wordt alleen aangeraden als een bestaande
boom wordt uitgebreid of als het desbetreffende stuurprogramma van het apparaat geen
automatische detectie van de apparatenboom ondersteunt. Anders wordt een efficiëntere
methode voor het maken van de boom aanbevolen, die wordt beschreven in hoofdstuk
Automatische detectie van de apparatenboom.
Nadat het stuurprogramma succesvol is geïnstalleerd, klikt u op Navigatie en selecteert u
Apparaten. De apparatenboom wordt geopend die voor het beheer van alle aangesloten
apparaten in het ATS8600-systeem is bedoeld.
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1. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt Installatie om de opdracht Toevoegen te
kiezen en selecteer het gewenste apparaat.
2. Voer vervolgens elementeigenschappen in, op basis van de integratiehandleiding van het
apparaat en voeg meer elementen toe totdat de boom is voltooid. De manier voor het
toevoegen van een apparaat aan de boomstructuur is afhankelijk van het menu dat wordt
weergegeven, nadat u met de rechtermuisknop op het object hebt geklikt waaronder u het
apparaat wilt toevoegen. Het systeem bevat een gecontroleerde hiërarchie-ondersteuning.
Dit betekent dat het systeem controleert welke objecttypen kunnen worden aangemaakt op
het gegeven knooppunt.
De boomstructuur moet de daadwerkelijke verbinding van apparaten weerspiegelen, met
inbegrip van alle aangesloten elementen.
Waarschuwing:
Alleen apparaten waarvan de stuurprogramma's zijn geïnstalleerd in het ATS8600-systeem
kunnen aan de apparatenboom worden toegevoegd (zie hoofdstuk Installatie van het
stuurprogramma).
Tip:
Een verantwoordelijke persoon kan vergeten enkele elementen toe te voegen die op het apparaat
zijn geconfigureerd in de apparatenboom. Op het moment dat er activiteit op dit ontbrekende
element is en het communicatieprotocol de gegevens naar het ATS8600-systeem stuurt,
verschijnt er een ontbrekend-apparaatgebeurtenis. U kunt het apparaat gemakkelijk aan de boom
toevoegen door met de rechtermuisknop op de ontbrekend-apparaatgebeurtenis te klikken.
Nadat het circuit opnieuw is gestart, zal de communicatie met dit apparaat tot stand worden
gebracht.

3.1.4

Starten van communicatie

Na het aanmaken van de apparatenboom, geeft het systeemATS8600 apparatenstatussen realtime
weer. Om communicatie tussen het apparaat en het ATS8600-systeem tot stand te brengen, dient
het communicatiecircuit te worden gestart voor het gegeven apparaat. Klik met de
rechtermuisknop op de bus-controller van het apparaat en kies Opdrachten - Starten.
Nadat het circuit is geïnitialiseerd, ziet u de veranderende status van de afzonderlijke elementen
in de apparatenboom, die vanaf dat moment de echte statussen van het aangesloten apparaat
aangeeft.
U kunt de communicatie met het apparaat stoppen door op de opdracht Stoppen te klikken. Als
het circuit is geactiveerd en u herhaaldelijk op de opdracht Starten klikt, zal het circuit opnieuw
starten.
Tijdens het werken met de apparatenboom, kunt u de volgende extra apparaatstatussen
tegenkomen:
- uitgeschakeld apparaat. Het respectievelijke circuit in het ATS8600-systeem is
uitgeschakeld, wat betekent dat het apparaat niet communiceert.
- configuratiefout apparaat. Sommige van de eigenschappen van een apparaat in ATS8600
zijn onjuist gespecificeerd.
- herstarten van het circuit is vereist. Dit komt voor na een wijziging in de
apparatenboom (elementen toegevoegd/verwijderd of eigenschappen bewerkt).
- uitvoeren van een opdracht. Dit wordt weergegeven nadat de opdracht voor het circuit
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is gegeven, totdat de verwerking van de opdracht is voltooid. Dit komt voor bij opdrachten
die meer tijd in beslag nemen, zoals het herstarten van het circuit of de synchronisatie van
identificaties.
- bezig met aansluiten, opnieuw aansluiten. Het treedt op tijdens het starten van de
verbinding met het apparaat.
- netwerkproblemen. Het treedt op wanneer er een probleem met de netwerkverbinding
tussen apparaat en ATS8600 is.
- bezig met synchroniseren van identificaties. Bezig met het verzenden van
toegangsinformatie en identificaties naar het apparaat.
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3.1.5

Informatietabel van de apparatenstatus

InATS8600 kunnen boomelementen de volgende statussen hebben, zichtbaar gemaakt door de
kleur van het element. In de afbeelding wordt elke status met 4 kleuren na elkaar aangegeven. Het
betekent bijvoorbeeld dat een onbekende status wordt aangegeven met een zwarte kleur of dat
een alarmtoestand wordt aangegeven met afwisselend rood en blauw.

Zwart - onbekend/geen status
Blauw - normale status
Grijs - omgeleid
Groen - gesloten
Groen - ingeschakeld
Cyaan - gedeeltelijk ingeschakeld
Paars - geactiveerd
Rood - opnieuw ingeschakeld
Rood/blauw - alarm
Rood/oranje - sabotage
Geel - test
Oranje - fout
Oranje - verbroken
Rood/blauw - alarm randvoorwaarde
Paars - niet gereed om in te schakelen
Geel/rood - alarm tijdens test
Geel/rood - alarm randvoorwaarde tijdens test
Geel/oranje - sabotage tijdens test
Geel/paars - geactiveerd tijdens test
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3.1.6

Apparatenbediening op afstand

Nadat de communicatie met apparaten succesvol tot stand is gebracht, kunnen de
apparatenstatussen worden bewaakt en de apparaten kunnen eveneens op afstand worden
bestuurd. Het ATS8600-systeem verifieert welke opdrachten op een bepaald knooppunt kunnen
worden uitgevoerd. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste apparaat om Opdrachten te
selecteren en bevestig de gewenste opdracht vanuit het menu. Nadat de opdracht is uitgevoerd,
wordt de terugkoppeling van het apparaat zichtbaar door de status van het corresponderende
knooppunt in de apparatenboom te wijzigen.
Indien ondersteund door het apparaat, kunnen sommige opdrachten grijs worden weergegeven,
afhankelijk van de huidige context en de status van het apparaat, om te voorkomen dat een
ongeldige opdracht herhaaldelijk wordt uitgevoerd. (Bijvoorbeeld: het is niet mogelijk een
subsysteem in te schakelen dat reeds is ingeschakeld.) Dit gedrag kan worden overschreven door
het indrukken van de SHIFT-toets, die alle opdrachten mogelijk maakt.
Opmerking:
Het is mogelijk om individuele opdrachten voor apparaten uit te schakelen voor ATS8600gebruikers. Zie hoofdstuk Machtigingsinstelling en status.

3.2 Visualisatie
Visualisatie vertegenwoordigt apparaten grafisch in hetATS8600-systeem in termen van hun
fysieke vormgeving. Het belangrijkste visualisatie-element is een kaart die afzonderlijke
onderdelen van de installatie weergeeft (zoals een land, stad, gebied, gebouw, verdieping of
plattgrond van een kantoor). Apparaten die op kaarten worden gevisualiseerd, kunnen
vervolgens worden gecontroleerd door de dispatchers.
Klik op Navigatie -Visualisatie en selecteer Ontwerper. Het visualisatiebewerkingspaneel
opent.
Er is een vooraf gedefinieerde kaart in het systeem, die voor visualisatie kan worden gebruikt.
Wanneer u met de rechtermuisknop op de gekleurde achtergrond van de kaart klikt, verschijnt
het pop-upmenu:
Een vorm toevoegen
o Label - een label toevoegen aan de kaart. Een label is ontworpen voor het toevoegen
van een tekstbeschrijving voor objecten op de kaart. Druk op Ctrl + Enter om het
bewerken van tekst te beëindigen.
o Knop - een knop toevoegen aan de kaart. U kunt de knop gebruiken om gedefinieerde
acties rechtstreeks vanuit de kaart te starten. Hoe u een actie moet toewijzen, wordt
beschreven in hoofdstuk Actie toewijzen aan een knop.
Nieuwe auto-CAD-kaart toevoegen - toevoegen van vectorafbeeldingen op de kaart in de
AutoCad-indeling (ondersteunde indeling dwfx). Om te zien hoe u een geldig bestand
exporteert, raadpleegt u de ‘AutoCad Background’-handleiding.
Nieuwe beeldkaart toevoegen - toevoegen van rasterafbeeldingen op de kaart in
standaardindelingen (jpg, jpeg, png, gif)
Alles selecteren - alle objecten op de kaart selecteren
Kaart verwijderen - het verwijderen van kaartafbeeldingen
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Naast de editor voor de kaart, bevat het Ontwerper-paneel de volgende hulpschermen:
Kaarten - de boom met de hiërarchie van kaarten die in het systeem zijn aangemaakt
Apparaten - bevat de apparatenboom die in het systeem is ingevoerd en die kan worden
gevisualiseerd
Zones - de lijst van bomen met zones die in het systeem zijn ingevoerd
Onder de hulpschermen vindt u de editor van de eigenschappen van het huidige geselecteerde
object op de kaart. Als er geen object wordt gemarkeerd, dan worden de eigenschappen van de
huidige kaart weergegeven.

3.2.1

Apparaatvisualisatie

De volgende procedure beschrijft een voorbeeld van een eenvoudige apparaatvisualisatie:
1. In het Ontwerper-paneel selecteert u het tabblad Kaarten.
2. Klik met de rechtermuisknop op het kaartgebied om de Add AutoCAD Map-opdracht of de
Add Map Image-opdracht te selecteren en kies de benodigde grafische bestanden die de
ruimte weergeven waarin het apparaat zich bevindt.
3. Open het tabblad Apparaten en markeer het apparaat dat op de kaart moet worden
gevisualiseerd.
4. Sleep en plaats het element op de gewenste positie op de kaart.
5. Dit maakt het apparatenpictogram op de kaart aan en u kunt er meer acties mee uitvoeren:
U kunt de grootte van het object wijzigen door het bewegen van de bolletjes in de
hoeken van het object
- de rotatie van het object wijzigen
Naar voorgrond, Naar achtergrond sturen - geeft het gevisualiseerde object weer ten
opzichte van andere objecten op de kaart.
U kunt een pop-up menu met meer functies weergeven door met de rechtermuisknop op het
object te klikken:
Vergrendelen - het object vergrendelen op de kaart om verdere wijzigingen van het
object te voorkomen
Verwijderen - het verwijderen van het object van de kaart (deze opdracht verwijdert
niet het object zelf uit het ATS8600-systeem)
Vorm wijzigen - de vorm van het gevisualiseerde object wijzigen
Alles selecteren - alle objecten op de kaart selecteren
Alles deselecteren - het deselecteren van alle objecten op de kaart
De volgende eigenschappen kunnen voor de kaart worden ingesteld:
Contrastvormen - bepaalt of visualisatievormen op de kaart benadrukte randen
moeten hebben. De Kleur van contrastvormen-eigenschap specificeert de
gemarkeerde kleur.
Kaartverhouding - specificeert de beeldverhouding van de kaart. Als de waarde
Ongespecificeerd is ingesteld, verschijnt er een vergrootglas op de kaart die u kunt
gebruiken om over de kaart te gaan.
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Voor gevisualiseerde objecten op de kaart kunnen meer eigenschappen worden ingesteld,
zoals:
Alarmkoppeling - een alarm vanaf het apparaat zal op de kaart worden doorgegeven
Storing koppeling - een fout op het apparaat zal op de kaart worden doorgegeven
Opdrachten - de toewijzing van een uit te voeren opdracht wanneer u klikt met de
linkermuisknop op de gevisualiseerde vorm van het element in het Monitor-paneel. Klik
op
om de wizard weer te geven waarin u de uit te voeren opdracht invoert wanneer
u met de linkermuisknop op het apparatensymbool op de plattegrond klikt in het
Monitor-paneel. U kunt meer opdrachten toevoegen, inclusief die opdrachten die alleen
op het apparaat kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u op het symbool in het Monitor paneel klikt, worden alleen die opdrachten uitgevoerd die afhankelijk van de status van
het element kunnen worden uitgevoerd. Meer in het hoofdstuk Toewijzen actie aan
knop.
6. Op deze manier kunt u ook andere apparaten visualiseren. Naast de zoekfunctie boven de
lijst met apparaten kunt u verschillende filters inschakelen voor een efficiëntere visualisatie:
Toon alleen de niet gevisualiseerde - geeft alleen die apparaten weer die nog niet
worden gevisualiseerd op een kaart in het systeem ATS8600
Toon alleen de niet gevisualiseerde op huidige kaart - geeft alleen die apparaten
weer die niet worden gevisualiseerd op de huidige kaart
Opmerking:
Het systeem onthoudt de vorm van het gevisualiseerde object. Bijvoorbeeld: als u een
subsysteem hebt gevisualiseerd en de vorm hebt veranderd in een rechthoek, dan zullen alle
andere gevisualiseerde subsystemen worden aangemaakt met deze rechthoekvorm, totdat u deze
weer wijzigt. Deze instellingen worden afzonderlijk voor elk type object bewaard.

3.2.2

Aanmaken van een kaarthiërarchie

Het vorige hoofdstuk beschreef de basisvisualisatie van een apparaat binnen één enkele kaart.
Maar we gaan ervan uit dat de visualisatie van de gebruiker zal worden verdeeld over een groter
aantal kaarten, met individuele kaarten die verschillende geografische eenheden representeren
(zoals een land, steden, gebieden, gebouwen, verdiepingen, kamers).
In dit hoofdstuk leest u hoe u nieuwe kaarten aanmaakt en er relaties tussen legt.
1. Maak onder het tabblad Kaarten de vereiste hiërarchie van kaarten aan en geef hen een
naam. Onnodige kaarten kunnen worden verwijderd.
2. Voeg aan een van de kaarten afbeeldingen toe die het belangrijkste aanzicht van de
installatie laten zien (bijvoorbeeld een foto van het gebied).
3. Voeg aan een andere kaart afbeeldingen toe die het zijaanzicht van het gebouw
representeren.
4. Als derde kaart gebruikt u de kaart van het vorige hoofdstuk met de gevisualiseerde
apparaten en de plattegrond van de ruimte.
5. Open de eerste kaart (het gebied) en sleep en plaats een andere kaart waarmee u een
verbinding wilt maken naar het tabblad Kaarten. Hierdoor ontstaat een navigatieknop
waarmee de gebruiker snel tussen de kaarten kan schakelen in het Monitor-paneel.
Opmerking:
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Een kaart kan een oneindig aantal koppelingen naar andere kaarten bevatten en dat maakt het
mogelijk een kaartenhiërarchie aan te maken, overeenkomstig de werkelijke indeling van de
installatie en apparaten. Ook kunt u een kaartkoppeling meerdere keren invoegen. Het systeem
staat niet toe dat een koppeling op de kaart naar de kaart zelf verwijst.
Tip:
Klik op
om te beginnen met de uitvoer van alle grafische achtergrondgegevens van de kaart
vanuit de database naar een geselecteerde map.

3.2.3

Een actie aan een knop toekennen

Het is mogelijk om voor elke knop een actie te definiëren. Na het klikken op deze knop wordt de
gedefinieerde actie uitgevoerd.
Stappen die beschrijven hoe u de actie aan de knop toewijst:
1. Het toevoegen van een knop aan de kaart in paneel Ontwerper.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik in de eigenschappen van deze knop op
in het veld Opdrachten .
Er wordt een nieuw venster geopend. Klik op Nieuwe opdracht toevoegen.
Selecteer de gewenste actie en voer aanvullende informatie in.
Als u nogmaals op Nieuwe opdracht toevoegen,, klikt kunt u een andere actie toevoegen.
Als voor de knop meer acties zijn gedefinieerd, worden zij allemaal uitgevoerd.
Deze acties zullen worden uitgevoerd als u op de knop in het paneel klikt Monitor.

Opmerking:
U kunt op dezelfde manier acties definiëren als op andere items op de kaart.
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4

Het systeem bedienen

4.1 Werken op de plek van de dispatcher
De dispatcher website is een primair onderdeel van de fysieke beveiliging van de installatie. In
het ATS8600-systeem, wordt het Monitor-paneel voor dit doel gebruikt en het voorziet
dispatchers van constant toezicht op de veiligheid van het systeem, realtime overzicht van de
status van alle aangesloten apparaten, hun afstandsbediening en het vermogen alarmen af te
handelen. Het Monitor-paneel toont gevisualiseerde apparaten op kaarten, die u in het
Visualisatie-paneel hebt aangemaakt.
Ervan uitgaande dat het apparaat dat moet worden bewaakt reeds op het systeem is aangesloten,
bestaat de inrichting van de dispatcher website uit de volgende stappen:
1. Maak een nieuwe persoon aan die de overeenkomstige rechten krijgt of de rol van
dispatcher.
2. Ken de persoon een inlogaccount toe.
3. Voer bij de persoonlijke instellingen de waarde van de Plattegrond van het huiseigenschap in die de kaart specificeert die standaard aan de dispatcher wordt weergegeven
wanneer de toepassing wordt gestart.
4. Nadat de persoon (de dispatcher) zich heeft aangemeld, kan die persoon beginnen met het
monitoren van het beveiligingssysteem en met het afhandelen van incidenten op basis van
de geldende richtlijnen.
De volgende hoofdstukken beschrijven de afzonderlijke hulpprogramma’s die dispatchers
kunnen gebruiken tijdens het werken met het Monitor-paneel.

4.1.1

Schermen van het bewakingspaneel

Het grootste deel van het Monitor-scherm toont de kaart waarop gevisualiseerde apparaten en
andere objecten worden weergegeven en dat maakt het mogelijk hen op afstand te besturen.
Op de werkbalk van het paneel is er een hulpmiddel voor het zoeken van de kaarten en de daarop
gevisualiseerde elementen.
Klik op Afdrukken om een dagelijks inspectieverslag af te drukken van elektronische
brandmeldingen of de lijst met omzeilde apparaten. Om een dagelijks verslag van elektronische
brandmeldingen af te kunnen drukken, moet er een brandalarmapparaat in ATS8600 zijn.
Er zijn verschillende manieren om te navigeren tussen kaarten:
Wijs op de navigatiebalk naar het menu Monitor. De lijst met beschikbare kaarten verschijnt
en u kunt de gewenste kaart selecteren om hem te openen.
Aan de linkerkant van de huidige geopende kaart staan de onlangs geopende kaarten die u
kunt bekijken door op de respectievelijke kaartafbeelding te klikken.
U kunt koppelingen naar andere kaarten gebruiken die tijdens visualisatie zijn aangemaakt
(zie hoofdstuk Aanmaken van een kaarthiërarchie). Als er een koppeling naar een andere
kaart voor een kaartobject is gedefinieerd, ga daar dan met de muis overheen en een
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handvormig pictogram wordt weergegeven om de optie voor de omschakeling naar een
andere kaart aan te geven.
Het scherm Fase geeft online gebeurtenissen weer die onlangs door het systeem zijn ontvangen.
Bij het bekijken van de gebeurtenissen, wordt de foto van de persoon, die samenhangt met de
gebeurtenis, weergegeven in dit scherm. De foto wordt alleen weergegeven als de gebeurtenis is
gerelateerd aan een persoon met een foto in zijn persoonlijke profiel.
Online gebeurtenissen worden opgeslagen zoals zij zich voordoen. Om de ontvangst van online
gebeurtenissen tijdelijk op te schorten, klikt u op . U kunt dan een specifiek incident
analyseren. Nadat het is opgelost, moet het ontvangen van gebeurtenissen opnieuw worden
gestart door op
te klikken. Na het vernieuwen, zullen alle gebeurtenissen, die tijdens de
geschorste periode hebben plaatsgevonden, worden geladen.
In het scherm Historie kunt u zoeken naar de voorbije gebeurtenissen die plaats hebben
gevonden op een van de objecten op de huidige kaart.
Als een gebeurtenis, die is gekoppeld aan een gevisualiseerd element, wordt geselecteerd, klikt u
op
om het element op de kaart te markeren.
Het scherm Alarmen wordt weergegeven als het systeem een alarm registreert dat nieuw is of in
de fase is dat het door een operator wordt afgehandeld. Nadat alle alarmen zijn opgelost, wordt
het venster automatisch gesloten. Voor een gedetailleerde beschrijving van alarmbeheer, zie
hoofdstuk Omgaan met alarmen.
Als de bovenkant van het scherm het pictogram bevat, kunt u op het pictogram klikken voor
het ontgrendelen van het scherm en om deze als een afzonderlijk te verplaatsen scherm te
openen. Vervolgens kan dit scherm overal op het beeldscherm worden geplaatst of naar een
secundair beeldscherm worden verplaatst. Om het scherm in de oorspronkelijke positie te
plaatsen, klikt u op het kruis in de rechterbovenhoek.

4.1.2

Bediening van het bewakingspaneel

Het doel van het Monitor-paneel is het op afstand besturen van apparaten. De bediening is
vergelijkbaar met het gebruik van de apparatenboom. Klik met de rechtermuisknop op een
apparaat en selecteer de gewenste opdracht in het pop-upmenu. Links klikken zal de door de
gebruiker gedefinieerde opdracht voor ieder gevisualiseerd element laten uitvoeren (zie
hoofdstuk Apparaatvisualisatie).
Wanneer de opdracht wordt uitgevoerd, verandert ook het pictogram van het apparaat, wat
betekent dat de status is gewijzigd. Bijvoorbeeld: als u de opdracht geeft om een deur te openen,
wijzigt het deurpictogram in het pictogram Open deur.
Het paneel Monitor kan worden bediend met bewegingen. Het aanraken van de gevisualiseerde
objecten toont mogelijke acties. Alarmdetails kunnen worden geopend door het vegen van rechts
naar links met 1 vinger over het alarm in het alarmvenster. U kunt een alarm afsluiten door met 2
vingers van links naar rechts te bewegen over de bovenkant van de alarmdetails.
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4.1.3

Omgaan met alarmen

De operators van het ATS8600-beveiligingssysteem zijn meestal niet verplicht alle
gebeurtenissen af te handelen; alleen de zogenaamde "kritieke gebeurtenissen", zoals alarmen en
fouten die door apparaten worden gemeld. Een optimale workflow voor het afhandelen van
dergelijke gebeurtenissen wordt verzorgd door de Alarmbeheerfunctie die beschikbaar is in het
paneel Monitor. Het Alarmbeheer combineert de opname van kritieke gebeurtenissen met de
opname van de acties die nodig zijn voor hun oplossing.
Het volgende proces beschrijft hoe het personeel alarmen afhandelt:
1. Een kritieke gebeurtenis vindt in het systeem plaats. Het venster Alarmen wordt
automatisch weergegeven en in de lijst verschijnt een nieuwe vermelding die de kritieke
gebeurtenis beschrijft. Er klinkt eveneens een hoorbaar alarm om de aandacht op het
plaatsvinden van het alarm te vestigen.
2. Klik op de gebeurtenis in het venster Alarmen om de details van het alarm te openen. Om de
hoorbare waarschuwing van de ATS8600-toepassing te dempen, klikt u op . Klik
nogmaals om de hoorbare waarschuwing te hervatten.
3. Klik op Accepteren van alarm om te registreren dat u de gebeurtenis erkent en deze zult
afhandelen. Nadat het alarm is bevestigd, wordt de vermelding in het venster Alarmen
uitgegrijsd, om andere gebruikers te laten zien dat het alarm al in het systeem wordt
afgehandeld. Er wordt automatisch een notitie over de tijd van het alarm opgeslagen met de
naam van de verantwoordelijke gebruiker. Elk alarm kan slechts eenmaal worden erkend.
4. U kunt een kaart openen die het apparaat laat zien waar het alarm is ontstaan, door op Ga
naar kaartte klikken.
5. U kunt op Afdrukken klikken om het alarmrapport af te drukken.
6. Als het alarm is opgetreden op een element dat aan een camera is gekoppeld, kunt u op het
camerapictogram klikken om naar de videobeelden van de camera te kijken. Voor de
procedure om een camera aan een apparaat te koppelen, raadpleegt u hoofdstuk Het
koppelen van een camera aan een apparaat.
7. Het alarmvenster geeft de volgende informatie van het alarm weer:
i. Tijdsduur: de duur van het alarm vanaf het eerste moment dat de gebeurtenis
plaatsvond
ii. Aantal: de alarmteller. Als dezelfde alarmgebeurtenis plaatsvindt op hetzelfde apparaat
tijdens de behandeling van de voorgaande alarmgebeurtenis, worden deze gegroepeerd in
één alarm en de alarmteller wordt opgehoogd. Als de gebruiker de hoorbare
alarmmelding uitschakelt, nadat het alarm plaatsvond, wordt een nieuw optreden van het
alarm alleen door een korte pieptoon gesignaleerd in plaats van door het standaard
akoestische alarmsignaal.
iii.Opmerking: Als het nodig is, kunnen notities over het alarm worden ingevoerd, zoals de
methode voor het oplossen van het alarm en het resultaat van de beoordeling van de
kritieke situatie. Om een notitie toe te voegen, klikt u op . Het kan nodig zijn een notitie
in te voeren, voordat het alarm kan worden opgelost. Dit kan voor elke zone worden
ingesteld op het tabblad Eigendommen in het paneel Zones door het aanvinken van
Afdwingen van alarmnotitie, zie Het aanmaken van een zone.
iv.Geaccepteerd door: de tijd en de naam van de persoon die het alarm heeft bevestigd.
v. In: geeft de zone weer, waarin het alarm plaatsvond.
vi.Verantwoordelijke mensen voor dit alarm: geeft personen weer die
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verantwoordelijk zijn voor de zone waarin het alarm plaatsvond.
vii.Personen tellen: geeft het aantal personen weer die in de zone aanwezig zijn, waarin
het alarm plaatsvond.
8. Om het alarm van een ster te voorzien, klikt u op
in het alarmvenster. De alarmen met
een ster kunnen worden bekeken in het paneel Alarmen in de sectie Alarmen met een ster
(zie hoofdstuk Alarmgeschiedenisoverzicht).
9. Nadat de kritieke situatie is opgelost, klikt u op Alarm oplossen in het alarmvenster. Een
notitie zal aan het alarm worden toegevoegd inzake de tijd waarop het alarm werd opgelost
en de naam van de gebruiker die er verantwoordelijk voor is en het alarm zal uit het venster
Alarmen worden verwijderd. Als dit het laatste alarm in het venster is, sluit het venster
Alarmen automatisch. Als het alarm inmiddels door een andere gebruiker is opgelost,
verdwijnt de knop Alarm oplossen om te voorkomen dat het alarm weer opnieuw wordt
opgelost.
Standaardprioriteiten voor elke gebeurtenis worden in het ATS8600-systeem ingesteld. Indien
nodig kunnen deze prioriteiten worden gewijzigd, al naar gelang de behoeften van de klant (zie
hoofdstuk Prioriteiten van gebeurtenissen).
Als het filter actief is en er zich een nieuw alarm voordoet, verschijnt er een waarschuwing dat er
een nieuw alarm is tijdens het filteren. Hoewel nieuwe alarmen niet zichtbaar zijn, wordt de
gebruiker in kennis gesteld van hun aanwezigheid.
Opmerking:
Indien ondersteund door zowel het apparaat als het stuurprogramma zal de ontvangst van het
alarm eveneens het alarm op het apparaat dempen. Wanneer het alarm is opgelost, zal het ook
opgelost zijn op het apparaat.
Als er een notitie is vereist vóór de oplossing van het alarm, wordt de knop Alarm oplossen
uitgegrijsd, tenzij een notitie wordt toegevoegd.
Afzonderlijke alarmen worden gesorteerd op het paneel Monitor, op prioriteit (zie hoofdstuk
Alarmprioriteit).

4.2 Overzicht van de geschiedenis van alarmen
Dispatchers kunnen de huidige kritieke situaties afhandelen in het Monitor-paneel binnen het
Alarmen-venster. Echter, het is soms nodig om gegevens terug te halen om een kritiek probleem
op te lossen. Het Alarmen-paneel is voor dit doel ingericht.
1. Klik op Navigatie - Beveiliging - Alarmen om de lijst van alle alarmgebeurtenissen die in
het systeem zijn vastgelegd weer te geven.
2. De sectie Overzicht van alarmen bevat een overzicht van opgeloste en actieve alarmen in
de recente periode. Klik op
om alle actieve alarmen te annuleren.
3. In de sectie Aangepaste Historie vindt u de lijst met alarmen die op dat moment worden
afgehandeld of de details van een geselecteerde alarmgebeurtenis.
4. Selecteer het vereiste alarm en dubbelklik of klik op het pictogram
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om een gedetailleerd

overzicht van het alarm weer te geven met de volgende aanvullende informatie:
i. Opmerkingen - notities die zijn toegevoegd door het personeel, terwijl zij bezig waren
het alarm af te handelen. Om meer notities aan het alarm toe te voegen, klikt u op .
ii. Gebeurtenissen - gebeurtenissen van objecten met betrekking tot het alarm worden
weergegeven. Gebeurtenissen met betrekking tot het ontstaan van het alarm tot aan zijn
oplossing, worden weergegeven.
iii.Klik op

om een uitgebreid alarmrapport af te drukken.

iv.Klik op

om een ster aan het alarm toe te kennen.

v. Klik op
om naar de basisweergave van de lijst met alarmen terug te keren.
5. In de sectie Alarmen met een ster kunt u de lijst met alarmen met een ster bekijken.

4.3 Videowall
Een videowall is een weergavescherm, ontworpen om beeld van camerasystemen weer te geven.
Het kan worden gebruikt om live camerabeelden weer te geven, opgenomen beelden van
gekoppelde recorders af te spelen of om draaibare camera's te besturen.

4.3.1

Live videoweergave

U kunt live camerabeelden openen door te klikken op de Live videobeelden weergevenopdracht op elke camera in de apparatenboom. Het ATS8600-systeem maakt het mogelijk de live
beelden van verschillende camera's op hetzelfde moment te openen (alleen van de camera's van
hetzelfde type in de boom).
Camerabeelden worden geopend in het CCTV-muur-paneel. Wanneer meer dan één camera
wordt geopend, zijn verschillende weergavemodi beschikbaar. Standaard is de Volledig + 3modus ingeschakeld, waarbij de onlangs geopende camera in een groot scherm wordt
weergegeven en andere mogelijke camera's in drie kleine schermen. Klik op om een camera
van een klein venster naar het hoofdvenster te verplaatsen. Klik op om de camerabeelden af te
sluiten.
U kunt tussen de weergavemodi schakelen door te klikken op de tabbladen Volledig + 3, 2 x 2, 3
x 3.
U kunt de F11-toets gebruiken om het CCTV-muur-paneel in een volledig scherm weer te geven.
U kunt de weergave van het volledig scherm afsluiten door nogmaals op F11 te drukken.
De volgende besturingselementen zijn ook mogelijk, afhankelijk van de opties van het
aangesloten apparaat:
- Activeren van de microfoon op de client-computer en geluid naar de camera te
verzenden. Klik nogmaals om de overdracht van het geluid uit te schakelen.

- Aanpassen van het volume van het geluidssignaal van de camera.
- Dempen en herstellen van het afspelen van het geluid van de camera.
- Opslaan van het huidige videoframe in een bestand.
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Naam van de stream - Gebruik deze optie om de videostream te selecteren voor afspelen,
waarbij de gegevenssnelheid van de data-overdracht via het netwerk kan verminderen of de
kwaliteit van de weergegeven video kan verbeteren.

4.3.2

Afspelen van video-opnamen

Op de gewenste camera, selecteert u de Opgenomen videobeelden weergeven-opdracht en
voert u de datum en de tijd in, vanaf waar het afspelen van videobeelden moet beginnen. Het
CCTV-muur-paneel wordt getoond waarmee u het beeldmateriaal kunt afspelen met de
volgende opties (hun functie kan worden beperkt door het communicatieprotocol van het
camerasysteem):
gebruik de schuifbalk om de videobeelden in tijd te verplaatsen
gebruik de pijlen om de richting van het afspelen, het stoppen en het frame voor frame
weergeven te bedienen.
gebruik het menu Afspeelfrequentie om de afspeelsnelheid in te stellen
gebruik de schuifregelaar om het volume van het geluid dat wordt afgespeeld in te stellen
klik op
klik op
klik op

om te dempen of om het afspelen van het geluid van de beelden in te schakelen
om de opname van de recorder naar de client-computer op te slaan
om het huidige videoframe naar een bestand op te slaan

De bediening van het scherm met de opgenomen videobeelden is identiek aan het scherm met live
videobeelden, dat wordt beschreven in hoofdstuk Live videoweergave.

4.4 Personenmanagement
Het ATS8600-systeem maakt het beheer van de gegevens van personen in de organisatiestructuur
mogelijk, de toewijzing van de individuele identificaties aan personen (kaarten, pincodes) en de
definitie van machtigingen voor deze personen om toegang te krijgen tot
beveiligingstechnologieën en de ATS8600-toepassing. De personenboom is bedoeld voor het
uitgebreide beheer van de organisatiestructuur van het bedrijf.

4.4.1

Aanmaken van een applicatie-account

Aan een persoon die al in het systeem bestaat, kan een inlogaccount worden toegewezen zodat hij
gebruiker van de ATS8600-toepassing wordt. Met behulp van het uitgebreide
permissiemanagement kan de persoon rechten krijgen voor die gedeelten van de applicatie die
hij/zij nodig heeft voor zijn/haar werkverantwoordelijkheden. De toegang van de persoon tot
andere delen van de applicatie kan worden ontzegd om mogelijk misbruik van het ATS8600databeveiligingssysteem te voorkomen.
Het verlenen van toegang tot de ATS8600-toepassing bestaat uit de volgende algemene stappen:
1. Aanmaken van een gebruikersaccount
2. Machtigingen toewijzen aan het gebruikersaccount
3. Het installeren van de client-applicatie op de computer van de gebruiker en inloggen op het
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persoonlijke account.
De volgende hoofdstukken bevatten een gedetailleerde beschrijving van hoe u de toegang
verleent aan gebruikers van de applicatie.

4.4.1.1 Aanmaken van een gebruikersaccount
Om een ?nieuwe gebruikersaccount aan te maken, volgt u de volgende stappen:
1. Markeer de persoon aan wie u de inlogaccount wilt toewijzen.
2. Klik op het tabblad Identificaties op
om een van de volgende identificatietypen toe te
voegen
i. Formulierenverificatie - het is een reguliere login wanneer het wachtwoord van de
gebruiker wordt opgeslagen in de ATS8600-database. Voer de vereiste gebruikersnaam
en het wachtwoord in. Bij het invoeren van het wachtwoord controleert het systeem zijn
sterkte op basis van de ingebouwde beveiligingsalgoritmen. Het wachtwoord wordt als
sterk genoeg beschouwd, als achter het wachtwoord het groene symbool verschijnt.
ii. Windows-verificatie - deze loginmethode gebruikt het wachtwoord dat is gedefinieerd
voor het aanmelden bij Windows als het gebruikerswachtwoord. Voor een lokale
Windows-account voert u de account in waarmee de gebruiker zal inloggen. Voor een
domeinaccount voert u eveneens de naam van het domein in waartoe de gebruiker
behoort.
3. Selecteer de voor de persoon vereiste persoonlijke instelling op het tabblad Instellingen.
Deze procedure heeft voor de persoon het inlogaccount voor de applicatie aangemaakt. Echter,
eenmaal ingelogd, zal de persoon niet in staat zijn elke bewerking uit te voeren als gevolg van
ontbrekende toestemmingen. Ga daarom verder met het definiëren van rechten op basis van de
verantwoordelijkheden van de gebruiker.

4.4.1.2 Aanmaken van rollen
Rollen kunnen worden gebruikt om de status van de gebruikers te definiëren op basis van hun
toegangsrechten in het ATS8600-systeem. Een rol is een verzameling bevoegdheden die aan
personen zijn toegewezen. Voor elke rol worden toegangsrechten gedefinieerd voor de
toepassingsfuncties.
Nadat de gebruiker toegang heeft gekregen tot de ATS8600-toepassing, is het raadzaam een rol
aan te maken met de opgegeven toegangsrechten voor afzonderlijke secties van de toepassing op
basis van de verantwoordelijkheden van de gebruiker. Deze rol kan dan aan andere gebruikers
met dezelfde verantwoordelijkheden worden toegewezen. Dit zorgt voor een transparante
structuur met gedefinieerde toestemmingen en de mogelijkheid om deze gemakkelijk op één plek
te wijzigen als dat in de toekomst nodig is.
1. Klik op Navigatie en selecteer het item Rollen.
2. Klik op
om een nieuwe rol toe te voegen en voer de naam in en optioneel de bijbehorende
beschrijving.
3. Op het tabblad Bevoegdheden vindt u alle toepassingsobjecten waarvoor een machtiging
kan worden gedefinieerd.
4. Gebruik het vervolgkeuzemenu om langs de objecttypen te gaan, waarbij toestemming voor
een rol moet worden ingesteld.
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Voor individuele objecttypen in het systeem kunt u de volgende bevoegdhedentypen instellen
(afhankelijk van het objecttype waarvoor toestemming wordt ingesteld):
Weergave - kan het object lezen
Wijzigen - kan objectinformatie wijzigen
Verwijderen - kan het object verwijderen
CreateInContainer - kan onderliggende elementen onder het object aanmaken
Wijzigen van ouder - kan de ouder van het object wijzigen
ModifyPermissions - kan bevoegdheden voor het object instellen
ModifyPhysicalAccess - kan een toegangsrecht voor het object instellen
Wijzigen van de status - kan de objectstatus instellen (bijvoorbeeld de
identificatiestatus)
5. Om individuele machtigingen in te stellen, volgt u de instructies beschreven in hoofdstuk
Machtigingsinstelling en status.
6. Wanneer alle vereiste machtigingen zijn toegewezen, klikt u op het tabblad Personen en
vinkt u de organisatiestructuurelementen aan waarop de rol moet worden toegepast.
Vanaf nu kan de gebruiker toegang krijgen tot de toepassing op basis van de machtigingen die
voortvloeien uit de toegewezen rol. U kunt meerdere rollen aan één gebruiker toewijzen. In een
dergelijk geval worden de toegewezen machtigingen toegevoegd; dat wil zeggen, positief
toegepast.
Opmerking:
Naast personen kan een rol ook worden ingesteld op andere elementen van de
organisatiestructuur, waar de toegewezen rol wordt geërfd door personen onder het knooppunt.
Op deze manier kan een rol aan een complete afdeling worden toegewezen (bijvoorbeeld een
receptie) en alle personen die onder deze afdeling vallen, erven de rol en de bijbehorende
machtigingen.
In het ATS8600-systeem kunnen machtigingen rechtstreeks voor organisatiestructuurelementen
worden gedefinieerd, zonder de noodzaak rollen te gebruiken. Echter, op de lange termijn is deze
aanpak minder efficiënt naarmate de organisatiestructuurelementen de eigenaren worden van
definities van machtigingen. Nadat een element met expliciet gedefinieerde machtigingen uit de
organisatiestructuur is verwijderd, wordt ook de toestemmingsdefinitie van het object
verwijderd. Daarom is de beste methode voor het definiëren van toestemmingsdefinitie in de
toepassing, het gebruik van rollen en deze toewijzen aan elementen van de organisatiestructuur.
Tip:
Als u een rol die door de gebruiker is aangemaakt wilt dupliceren, klikt u met de rechtermuisknop
op de naam van de rol en selecteert u Dupliceren.
Opmerking:
Een rol kan ook worden toegewezen aan organisatiestructuurelementen in de personenboom op
het Rollen tabblad door de gewenste rol aan te vinken.

4.4.1.3 Identificatiegeschiedenis
KlikHistorie op het tabblad Identificaties om de geschiedenis van de gemarkeerde identificatie
te laten zien, zodat u kunt bekijken wanneer de identificatie in het systeem werd gebruikt.
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4.4.2

Aanmaken van de organisatiestructuur

De organisatiestructuur van het bedrijf (OS) maakt u aan door individuele objecten en records
aan de personenboom toe te voegen. Het eerste punt voor de navigatieboom bij het maken van de
organisatiestructuur is het basisknooppunt. Met de functie Toevoegen kunnen er vanuit dit
knooppunt nieuwe objecten worden aangemaakt.
De volgende procedure beschrijft een goed voorbeeld voor het maken van een standaard
organisatiestructuur:
1. Gebruik de knop Navigatie om het Personen-paneel te selecteren.
2. Klik met de rechtermuisknop op het basisknooppunt om de Toevoegen-opdracht te
selecteren en maak het nieuwe Bedrijf-item aan. Voer de contactgegevens van het bedrijf in.
3. Klik met de rechtermuisknop op het bedrijf om de vereiste divisies, afdelingen en centra aan
te maken. Deze elementen symboliseren kleinere eenheden van de organisatiestructuur voor
een meer transparante plaatsing van werknemers volgens hun werkverantwoordelijkheden
of locaties.
4. Klik vervolgens in de boom met de rechtermuisknop op het object, waaronder u een nieuw
persoon wilt aanmaken. Selecteer de opdracht Toevoegen - Persoon en selecteer het
persoonstype dat moet worden aangemaakt.
5. Voer de contactgegevens van de aangemaakte persoon in. Klik op
om een foto toe te
wijzen of klik op
om de bestaande foto van de persoon te verwijderen. Ondersteunde
foto-indelingen zijn: *.png, *.jpg, *.jpeg,*.gif. Het is ook mogelijk de foto vast te leggen door
middel van de webcamera, indien beschikbaar, wanneer u klikt op .
Het systeem bevat een gecontroleerde hiërarchie-ondersteuning. Dit betekent dat het systeem
controleert welke objecttypen kunnen worden aangemaakt op het gegeven knooppunt. Bij het
aanmaken van een nieuw object wordt dit vanuit het perspectief van de gebruiker weerspiegeld
in de functie van het pop-upmenu functie.
Het systeem maakt het mogelijk om verschillende bedrijven in de boomstructuur te maken.
Wanneer u gebruikers aan individuele bedrijven toevoegt, kunt u één gebruiker niet aan twee of
meer bedrijven toewijzen. Iedere gebruiker kan echter tussen bedrijven of elementen in de
organisatiestructuur worden overgeplaatst.
De organisatorische structuur kan ook worden aangemaakt door deze vanuit een bestand te
importeren (zie hoofdstuk Gegevens importeren en exporteren).
Het systeem maakt het mogelijk de verificatie van de unieke primaire sleutel van personen in te
schakelen in Bedrijf. Het betekent dat personen in Bedrijf niet hetzelfde interne nummer kunnen
hebben. Om deze functie aan te zetten, selecteert u eerst Bedrijf waarvoor u deze functie wilt
aanzetten en vinkt u Controleer primaire sleutel aan. Als sommige personen dezelfde interne
nummers hebben en deze functie wordt ingeschakeld, dan zullen de personen worden
gemarkeerd met . Ook de informatiebalk verschijnt om aan te geven dat er een ongeldige
configuratie is. Het conflicterende interne nummer wordt ook aangegeven door het rode frame
bij het invoeren van het nummer.
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4.4.3

Verwijderen van gegevens van een organisatie-eenheid

Het systeem ondersteunt de tweestapsverwijdering van de organisatiestructuurgegevens met als
doel het voorkomen van het onbedoeld wissen van belangrijke data.
Door het klikken op Archiveren zal het gewenste object worden gearchiveerd (inclusief de
onderliggende elementen als een deel van de boom wordt verwijderd)
Het volgende geldt voor de gearchiveerde objecten:
De structuur van het verwijderde deel van de boom is bewaard gebleven.
Bij de volgende upload worden personen niet naar de apparatuur geüpload. Op hetzelfde
moment worden hun accounts voor toegang tot de ATS8600-toepassing geblokkeerd.
U kunt de gebeurtenisgeschiedenis van gearchiveerde objecten doorzoeken.
De modificatie van gearchiveerde objecten en hun structuur is niet toegestaan.
De bewerkingen export/import negeren de gearchiveerde content.
Om de gearchiveerde objecten in de boom te laten zien, geeft u de hulpknoppen weer door te
klikken op het driehoekje naast het zoekveld en zet u het Geef opnieuw gebruikte personen
weer-filter aan. Nadat de gearchiveerde objecten worden weergegeven, kunnen ze worden
teruggezet door met de rechtermuisknop te klikken en de opdracht Herstellen te selecteren.
Wanneer een deel van de boom moet worden hersteld, kan ofwel een volledige tak van de boom
(met behulp van meervoudige selectie) ofwel het hiërarchisch hoogste gearchiveerde niveau
worden hersteld. Bijvoorbeeld: dit betekent dat het systeem niet toestaat ?dat een persoon wordt
hersteld zolang de bovenliggende afdeling (ouder) van de persoon gearchiveerd blijft. De
herstelde elementen worden in hun oorspronkelijke positie in de hiërarchie teruggeplaatst. Het is
ook mogelijk een element met alle onderliggende elementen te herstellen door de opdracht
Herstellen met onderliggende punten te selecteren.
Om objecten permanent uit het systeem te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het
gearchiveerde object en selecteert u de opdracht Verwijderen. Het object zal permanent uit het
systeem worden verwijderd, inclusief alle onderliggende knooppunten en de complete
geschiedenis.
Waarschuwing:
Permanente verwijdering is onomkeerbaar en de gegevens over het verwijderde object zijn
verloren, dus deze actie mag alleen met toestemming van een bevoegd persoon worden
uitgevoerd.

4.5 Het verlenen van toegang tot beveiligde
gebieden
Toegang betekent toestemming om ?beveiligde gebieden van de installatie binnen te gaan met
behulp van een persoonlijke identificatie, zoals een pincode of een smartcard.
Het aan een persoon verstrekken van toegang tot dergelijke gebieden omvat de volgende
stappen:
1. Instellen van identificatietypen die in het systeem worden gebruikt.
2. Het registreren van de identificaties in het systeem.
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3. Het toewijzen van de identificatie aan de persoon om bij het toegangspunt te verifiëren.
4. Het toewijzen van toegangsrechten aan de persoon.
5. Het verzenden van toegangsinformatie naar apparaten.

4.5.1

Systeeminstellingen voor identificaties

HetATS8600-systeem maakt het gebruik van verschillende soorten identificaties mogelijk. We
raden u aan om alleen die soorten identificaties in te schakelen die daadwerkelijk in de installatie
zullen worden gebruikt. Het zal een grotere transparantie van het beveiligingssysteem bieden en
voorkomen dat per ongeluk een niet-ondersteund identificatietype aan de persoon wordt
uitgegeven.

4.5.1.1 Kaartindelingen die in gebruik zijn
1. Klik op Navigatie en open het Identificatietypen-paneel.
2. Vink de kaartindelingen aan die u van plan bent voor de installatie te gebruiken. Indien
nodig, kunt u een nieuw kaarttype aanmaken door op
te klikken.
3. Het kaartnummer kan worden samengesteld uit verschillende codesequenties volgens de
specificatie van de kaarttechnologie. Stel de individuele codelengtes in als nodig. Wijzigingen
in het kaarttype kunnen alleen worden gemaakt zolang er geen kaart van dit type in het
systeem bestaat.
4. Klik op Navigatie om het Apparaten-paneel te openen en lokaliseer de centrale eenheid
waarnaar de identificaties worden verzonden.
5. Markeer de gewenste centrale eenheid en klik op het tabblad Identificatietypen.
6. Vink de kaartindelingen aan die u naar het apparaat wenst te versturen.
Opmerking:
Omdat verschillende beveiligingstechnologieën dezelfde kaart op verschillende manieren kunnen
interpreteren, kan het nodig zijn conversieformules voor specifieke beveiligingstechnologieën
aan te maken. Deze formules zullen het kaartnummer converteren naar een indeling die het
apparaat accepteert. Formules kunnen handmatig worden aangemaakt of vanuit een bestand in
Conversiepatronen weergeven worden geladen.
Waarschuwing:
Het tabblad Identificatietypen is alleen beschikbaar als er ten minste twee kaarttypen in het
systeem zijn ingeschakeld. Als er slechts één kaarttype in het systeem is ingeschakeld, zal dit
kaarttype automatisch worden toegepast op alle aangesloten apparaten die personenbeheer
ondersteunen. Als er een ander kaarttype alleen wordt ingeschakeld, nadat de toegang van
personen door beveiligingstechnologieën startte met het beheer, zal het nodig zijn om het
gebruikte kaarttype handmatig te selecteren en wel individueel op alle technologieën, zodra het
andere kaarttype wordt ingeschakeld.

4.5.1.2 Validatieregels voor identificaties
HetATS8600-systeem maakt mogelijk het gebruik van regels om de ingevoerde identificaties in
het systeem te valideren. U kunt deze functionaliteit gebruiken om ervoor te zorgen dat
bijvoorbeeld alleen pincodes van een bepaalde lengte die voldoen aan de veiligheidscriteria
worden ingevoerd in het systeem.
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1. Klik op Navigatie en open het Identificatieregels-paneel.
2. Vink de validatieregel aan die moet worden toegepast wanneer nieuwe identificaties
worden ingevoerd.
Waarschuwing:
Als het systeem al identificaties bevat die de validatieregel overtreden die u wilt inschakelen, dan
moeten deze conflicten eerst handmatig worden verwijderd. De validatieregel kan alleen worden
ingeschakeld, nadat alle conflicten met de regel zijn opgelost.

4.5.2

Identificaties toewijzen

Een identificatie die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot beveiligde zones wordt als volgt
toegewezen:
1. Klik op Navigatie en open het paneel Personen.
2. Klik op het tabblad Identificaties, klik op
en selecteer het gewenste identificatietype:
i. Pincode - voer een unieke persoonlijke code in, in overeenstemming met de
validatiecriteria (zie hoofdstuk Validatieregels voor identificaties)
ii. Vingerafdruk - een vingerafdruk kan aan de persoon worden toegevoegd.
Vingerafdrukken kunnen alleen worden toegevoegd als er een vingerafdruklezer
aanwezig is in ATS8600 en vingerafdruk in Identificatietypen is ingeschakeld. Na het
aanmaken, wordt Kaartnummer automatisch ingevuld. Weergegeven vierkantjes
representeren de afzonderlijke vingerafdrukken. Klik op een van hen, selecteer een
vingerafdruklezer en lees de vingerafdruk.
iii.Kaart - de lijst met kaarten die in het systeem beschikbaar zijn, wordt weergegeven.
Selecteer een gewenste kaart en klik op Toewijzen om de kaart aan een persoon toe te
wijzen.
3. Als de vereiste kaart nog niet in het systeem aanwezig is, kunt u deze aanmaken door te
klikken op Nieuwe kaart aanmaken. Selecteer een kaarstation waar de nieuwe kaart moet
worden opgeslagen en specificeer de indeling van de nieuwe kaart (deze instellingen
worden niet weergegeven als er slechts één kaartstation in het systeem is of slechts één
kaartindeling in gebruik is).
4. Voer de vereiste kaartparameters in (gebaseerd op de kaartindeling).
5. Door het aanvinken van Pincode kunt u een uitgebreide pincode toevoegen die moet
worden gebruikt als een gecombineerde verificatie op de lezer wordt ingesteld.
Klik op Historie om de geschiedenis van de gemarkeerde kaart weer te geven. Bijvoorbeeld: u
kunt hier bladeren om te zien wanneer en bij welke toegangspunten de identificatie werd
gebruikt.
Het inschakelen van de schakelaar Toegewezen kaarten opnemen naast het zoekveld toont
ook kaarten die momenteel aan personen zijn toegewezen. Omdat elke kaart in het systeem aan
slechts één persoon kan worden toegewezen, wordt de selectie van een kaart die al aan een
persoon werd toegewezen opnieuw toegewezen aan de nieuwe persoon.
U moet een status aan elke kaart in het systeem toewijzen, gebaseerd op hoe de persoon hem gaat
gebruiken.
Actief - stel deze status in wanneer de identificatie aan een persoon wordt toegewezen voor
het verlenen van toegang tot objecten. Deze identificatie geeft de persoon toestemming zijn/
haar rechten op apparaten te gebruiken. Elk gebruik van de geactiveerde identificatie wordt
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als een gebeurtenis vastgelegd in het rapport, samen met de informatie over wie de
identificatie heeft gebruikt en wanneer en op welk apparaat hij werd gebruikt.
Uitgeschakeld - selecteer deze status om de rechten van de persoon om binnen te komen te
beëindigen (blokkeren). De identificatie met deze status voorkomt dat de persoon toegang
heeft tot het apparaat. Als de gebruiker met de uitgeschakelde identificatie de identificatie
probeert te gebruiken bij het binnengaan van het object, wordt deze gebeurtenis door het
systeem in de lijst met gebeurtenissen vastgelegd.
Verloren - stel deze status in als de identificatie-eigenaar het verlies van de identificatie
meldt. Als iemand probeert de identificatie met de status Verloren te gebruiken, krijgt deze
gebruiker van het systeem geen toegang tot het object en wordt deze activiteit vastgelegd in
het rapport, samen met informatie over wanneer en op welk apparaat het gebruik van de
verloren identificatie werd gepoogd.
Klik op

om een gelabeld kaartenrapport te genereren.

Klik op
om de kaart van de persoon te verwijderen. Een dergelijke kaart wordt in het
kaartstation als beschikbaar gezien en kan door het systeem aan een andere persoon worden
toegewezen.
De persoon wordt een kaarteigenaar wanneer de kaart aan hem/haar is toegewezen. Op deze
manier is de persoon in staat gebruik te maken van specifieke machtigingen voor bepaalde
apparaten in het gebouw. Het verlenen van toegang tot het gebouw is één van deze machtigingen.
U kunt de apparaten (bijvoorbeeld toegangsdeur) definiëren, waardoor de persoon toegang krijgt
met de toegewezen identificatie, zoals beschreven in hoofdstuk Definitie van toegangsrechten.
Waarschuwing:
Pincodes blijven aan een persoon toegewezen, zelfs nadat de persoon is gearchiveerd. Aldus staat
het ATS8600-systeem niet toe om dezelfde pincode aan een ander persoon toe te wijzen, zolang
de oorspronkelijke pincode-eigenaar in de database aanwezig is. De pincode zal worden
vrijgegeven wanneer de oorspronkelijke houder permanent uit het ATS8600-systeem wordt
verwijderd. Een alternatieve methode is om de pincode voor de oorspronkelijke houder te
annuleren, voordat de persoon wordt gearchiveerd.

4.5.2.1 Kaarten leren gebruiken
Om de implementatie van nieuwe kaarten in het ATS8600-systeem te versnellen, is het mogelijk
kaarten direct te laden vanaf een apparaat - kaartlezer. Het is mogelijk op een snelle manier veel
kaarten aan het systeem toe te voegen door de kaarten eenvoudigweg door de lezer te halen.
Voer daartoe de volgende stappen uit:
1. Selecteer in het Personen-paneel een persoon voor wie u een nieuwe kaart in het systeem
wilt laden.
2. Op het tabblad Identificaties klikt u op
.
3. De lijst van kaartlezers verschijnt. Selecteer de kaartlezer waar de kaart door wordt gehaald.
4. Er verschijnt een nieuwe regel in de lijst van identificaties, wat aangeeft dat het systeem
wacht op de handeling met de nieuwe kaart.
5. Als er meer kaartstations in het systeem zijn, dient u de naam van het station te specificeren
waarin de nieuwe kaart zal worden opgeslagen.
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6. Haal de kaart door de kaartlezer. De kaart wordt in het systeem opgeslagen en de kaartcode
wordt automatisch ingevuld.
7. Wanneer u klaar bent, klikt u opnieuw op

om de kaartinleermodus te verlaten.

Waarschuwing:
Als u een kaart invoert die al aanwezig is in ATS8600 en aan niemand is toegewezen, zal hij aan
die persoon worden toegewezen. Als de kaart aan iemand is toegewezen, zal hij van die persoon
worden ontkoppeld en worden toegewezen aan de nieuwe persoon.
Waarschuwing:
De functie voor het automatisch laden van kaarten wordt alleen ondersteund als het
desbetreffende apparaat de kaartcode naar het ATS8600-systeem verzendt.

4.5.3

Aanmaken van kaartstations

Het doel van kaartstations is het bijhouden van kaarten in het systeem op een meer transparante
manier. Met een kaartstation bedoelen normaal gesproken een groep van kaarten die door een
bepaald deel van de organisatiestructuur wordt beheerd. Het systeem maakt het mogelijk om
verantwoordelijkheden onder gebruikers te verdelen in termen van wie welk station gebruikt
om kaarten aan personen toe te wijzen.
1. Klik op Navigatie en open het Kaarten-paneel.
2. Een vooraf gedefinieerd kaartstation wordt in het systeem aangemaakt. Indien nodig, kunt u
meer stations aanmaken door op
te klikken boven de lijst van kaartstations.
3. Klik op
het tabblad Kaarten om een nieuwe kaart aan het station toe te voegen.
4. Voer de vereiste kaartparameters in (op basis van de instellingen van de kaartindeling,
uitgevoerd volgens hoofdstuk Kaartindelingen die in gebruik zijn).
Wanneer u de optie Pincode aanvinkt, kunt u de uitgebreide pincode voor de kaart invoeren die
zal moeten worden gebruikt in het geval van een gecombineerde authenticatie bij gebruik van de
kaartlezer. Deze optie wordt pas beschikbaar als de kaart aan een ?persoon is toegewezen.
Klik op Historie om de geschiedenis van de gemarkeerde kaart weer te geven. Bijvoorbeeld: u
kunt hier bladeren om te zien wanneer en bij welke toegangspunten de identificatie werd
gebruikt.
Als een groter aantal kaarten in het systeem moet worden ingevoerd, raden we het gebruik aan
van de functie voor het genereren van een bulk-kaartbatch:
1. Klik op en selecteer de kaartindeling die u wilt toevoegen.
2. In het volgende venster voert u een algemene tekstuele beschrijving in, die automatisch zal
worden gebruikt als naam voor de gegenereerde kaarten (met nummering).
3. Voer de eerste kaartcode en het aantal kaarten in en klik op {0:Cnt} kaarten genereren.
4. Het gevraagde aantal nieuwe kaarten zal automatisch door het systeem worden
gegenereerd.

Klik op Afdrukken om een kaartrapport aan te maken die op een printer kan worden afgedrukt.
Een kaartstation kan worden verwijderd door te klikken op , maar alleen als er geen kaarten in
het kaartstation zijn toegewezen. Het voorgedefinieerde kaartstation kan niet worden
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verwijderd.

4.5.4

Definitie van toegangsrechten

In het ATS8600-systeem zijn er twee manieren om toegangsrechten te definiëren:
Een eenvoudige toestemming om toegang te krijgen tot een apparaat zonder de noodzaak
specifieke eigenschappen voor een persoon (tijdbeperkingen, geavanceerde instellingen) te
definiëren
Een geavanceerde toestemming voor toegang tot een apparaat op basis van toegangsniveaus
waar tijdbeperkingen en andere specifieke toegangsinstellingen voor een persoon kunnen
worden gedefinieerd

4.5.4.1 Eenvoudig toegangsrecht
1. Klik op Navigatie om toegang op een eenvoudige manier toe te staan en selecteer het
Personen-paneel.
2. Klik op het tabblad Toegang waar u alle beschikbare apparaten kunt vinden die aanwezig
zijn in het ATS8600-systeem.
3. Wijzig de machtigingsstatus om de toegang voor het huidig geselecteerd knooppunt van de
organisatorische structuur te wijzigen.
Voor de beschrijving van het werken met machtigingen, verwijzen wij naar hoofdstuk
Machtigingsinstelling en status.
Waarschuwing:
Om ervoor te zorgen dat de wijzigingen van de toegangsinformatie ook naar het apparaat worden
overgedragen, is het noodzakelijk om de identificaties te synchroniseren (zie hoofdstuk
Identificaties naar een apparaat verzenden)
Opmerking:
Wanneer u het tabblad Toegang opent in de apparatenboom, kunt u de tegenovergestelde
aanpak volgen om toegang te verlenen wanneer u toegang toestaat tot het gemarkeerde apparaat
aan de linkerkant in de boom en u de organisatiestructuur in de boom aan de rechterkant
selecteert.
Tip:
Als het ATS8600-systeem een gebeurtenis ontvangt dat voor een bekend persoon in het
ATS8600-systeem de toegang is geweigerd, kunt u deze persoon gemakkelijk toegang verlenen op
het toegangspunt door met de rechtermuisknop op deze gebeurtenis te klikken.

4.5.4.2 Uitgebreid toegangsrecht
De uitgebreide toegangsinstelling bestaat uit verschillende stappen die zijn vereist om de toegang
voor een persoon toe te staan:
1. Aanmaken van een toegangsniveau.
2. Toekennen van toegangspunten aan het toegangsniveau.
3. Het instellen van de uitgebreide eigenschappen van het toegangsniveau en het toewijzen van
tijdvensters.
4. Het toewijzen van het toegangsniveau aan elementen van de organisatorische structuur.
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Hoewel de eerste configuratie met behulp van deze methode complexer is, maakt het mogelijk op
eenvoudige wijze op hetzelfde moment toegangsrechten aan personen op meerdere
toegangspunten toe te wijzen.

4.5.4.2.1 Aanmaken van een nieuw toegangsniveau
Een toegangsniveau is een groep van toegangsrechten, gedefinieerd voor een bepaalde groep
personen. De aanmaak van een toegangsniveau verduidelijkt de definitie van de toegangsrechten
van de organisatorische structuur, waardoor het mogelijk is op een efficiënte wijze de
toegangsrechten te vinden die aan elke persoon zijn toegewezen.
Toegangsniveaus bevatten toegangsinformatie, zoals deuren, subsystemen, definities van
beperking in tijd en geavanceerde eigenschappen.
Personen met dezelfde toegangsrechten kunnen aan hetzelfde toegangsniveau worden
toegewezen. Hierdoor is het mogelijk met een batch op één plaats de toegang van deze personen
te wijzigen en hieropvolgend erven de personen die aan dit toegangsniveau zijn toegewezen de
verandering.
Volg om een toegangsniveau aan te maken de volgende stappen:
1. Klik op Navigatie en kies het Toegangsniveaus-paneel.
2. Klik op
voor het aanmaken van een nieuw toegangsniveau en voer zijn naam in.
3. Stel op het tabblad Algemeen de uitgebreide toegangsniveau-eigenschappen in zoals nodig
(de eigenschappen die hier worden weergegeven, zijn afhankelijk van welke apparaten op
het systeem ATS8600 zijn aangesloten). Uitgebreide eigenschappen beschrijven een
complexer beveiligingskader van een bepaalde persoon voor apparatuur in het ATS8600systeem. Met andere woorden, zij specificeren de instellingen en de rechten die personen
voor een apparaat hebben.
4. Bijvoorbeeld: de optie voor het invoeren van een pincode op het apparaat wordt
gedefinieerd op het tabblad Toegang, maar andere specifieke rechten voor dit apparaat zijn
gedefinieerd op het tabblad Uitgebreide eigenschappen.
5. Klik op het tabblad Toegangspunten en vink de toegangspunten aan waartoe personen aan
wie dit toegangsniveau is toegewezen, toegang hebben.
6. Klik op het tabblad Personen en vink de elementen van de organisatiestructuur aan,
waarop het toegangsniveau toepassing is.
Indien nodig kunnen tijdvensters worden toegevoegd om aan te geven op welke dagen en tijden
dit toegangsniveau van kracht is:
1. Klik op het tabblad Kalender.
2. Klik op
om een nieuw tijdvenster toe te voegen. Vink de dagen voor de tijd dat het
tijdvenster actief is aan en voer de gevalideerde start- en eindtijd in.
De kolom HO vertegenwoordigt de niet-werkdagen, die voor elk land afzonderlijk worden
gedefinieerd (zie hoofdstuk Vakanties).
Verschillende tijdvensters kunnen aan hetzelfde toegangsniveau worden toegewezen. Als u een
tijdvenster wilt verwijderen, klikt u op
aan het einde van de regel op het respectievelijke
tijdvenster.
Waarschuwing:
Om ervoor te zorgen dat de wijzigingen van de toegangsinformatie ook aan het apparaat worden
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overgedragen, is het noodzakelijk om identificaties te synchroniseren (zie hoofdstuk
Identificaties naar een apparaat verzenden)
Om het toegangsniveau te verwijderen, klikt u op

boven de lijst met toegangsniveaus.

Opmerking:
Elementen van organisatiestructuren kunnen ook aan een toegangsniveau in de boomstructuur
van personen worden toegewezen door op het tabblad Toegangsniveaus te klikken en het
vereiste toegangsniveau aan te vinken.
Tip:
Om een toegangsniveau te dupliceren dat door de gebruiker is aangemaakt, klikt u met de
rechtermuisknop op de naam van het toegangsniveau en selecteert u Dupliceren.
U kunt in toegangsniveaus naar afzonderlijke elementen zoeken. Bijvoorbeeld: als u alle
toegangsniveaus van de Ondersteuningspersoon wilt vinden, voert u "personen: ondersteuning"
of gewoon "ondersteuning" in het filter in. Alle toegangsniveaus met deze persoon worden
weergegeven.
Waarschuwing:
Als een persoon is toegewezen aan verschillende toegangsniveaus met verschillende
gedefinieerde tijdvensters voor elk niveau, dan zal de toegang van de persoon de som zijn van alle
kalenders van alle toegangsniveaus die aan de persoon zijn toegewezen. Voorbeeld. Als
toegangsniveau 1 de persoon toegang geeft op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur en
toegangsniveau 2 de persoon elke dag van de week van 9:00 tot 18:00 uur toegang verleent, zal
dientengevolge de persoon toegang krijgen op werkdagen van 8:00 tot 18:00 en in het weekend
van 9:00 tot 18:00 uur.

4.5.4.2.2 Vakanties
Vakanties en niet-werkdagen zijn belangrijk voor het toegangsbeheer en moeten dus correct
worden gedefinieerd. Op elk apparaat dat toegangsbeheer ondersteunt, moet vakantie in
aanmerking worden genomen, op basis van het land dat in de eigenschappen van dit apparaat in
de apparatenboom is ingesteld. De eenvoudigste manier om vakanties te definiëren, is om hen uit
een bestand in te laden. Als een dergelijk bestand niet beschikbaar is, maakt het systeem het
mogelijk vakanties handmatig te definiëren.
De definitie van vakantie kan worden geladen vanuit een bestand met de extensie *.hol, wat
onderdeel is van de Microsoft Outlook-installatie, of het kan van het internet als een afzonderlijk
bestand worden gedownload.
Om vakanties definiëren, volgt u deze stappen:
1. Klik op Vakanties en kies het Navigatie-paneel.
2. Klik op
om een nieuwe set van vakanties toe te voegen. De set houdt in, een
gemeenschappelijke groep van geldige vakantiedagen voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld
een land.
3. Bij het definiëren van een vakantie zijn er twee manieren om informatie in te voeren:
i. handmatig toevoegen: op het tabblad Algemeen klikt u op . Voer de naam en de datum
van de vakantie in. Om de vakantie te verwijderen, klikt u op
achter de datum van de
vakantie.
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ii. importeren: op het tabblad Algemeen klikt u op
. Wanneer de import-wizard
verschijnt, voer dan het pad in van het bestand dat moet worden geïmporteerd. Selecteer
vervolgens de landen waarvoor vakanties worden ingevoerd. Na het succesvol
importeren van de definitie vanuit het bestand, zullen alle feestdagen van het
desbetreffende land voor de komende periode in de lijst worden weergegeven.
Waarschuwing:
Wijzigingen in de vakantiedefinitie worden pas op het apparaat van kracht na de volgende
succesvolle synchronisatie van identificaties.
Om een set feestdagen te verwijderen, klikt u op

4.5.5

boven de lijst van de vakantiesets.

Identificaties naar een apparaat verzenden

De identificatie die aan een persoon is toegewezen dient als hulpmiddel voor de persoon om de
apparaten te gebruiken waarvoor de persoon toestemming heeft. Het ATS8600-systeem is
ontworpen om in de achtergrond alle gebruikerswijzigingen in toegangsrechten te detecteren. Als
een toegangsgerelateerde verandering optreedt (zoals het toevoegen van een nieuw persoon, het
veranderen van een identificatie of toegangsrechten), zal het systeem een ?bericht weergeven dat
de synchronisatie van personen binnen ongeveer een minuut wordt vereist.
De gebruiker kan onmiddellijk bevestigen de synchronisatie te laten starten, maar kan hem ook
uitstellen als er meer toegangsgerelateerde wijzigingen worden verwacht.
De lopende synchronisatie van identificaties wordt weergegeven door de stats
in de
apparatenstructuur naast de centrale eenheid die op dat moment wordt gesynchroniseerd.
U kunt het resultaat van de laatste synchronisatie controleren door de respectievelijke centrale
eenheid in de apparatenboom te markeren en door het selecteren van het tabblad Algemeen. Het
onderste deel van de tab laat de datum en status van de laatste synchronisatie van identificaties
zien, net als het overzicht van het gebruikte toegangsgeheugen van het apparaat.

4.5.6

Toegang tot rapporten

Voor afzonderlijke apparaten staat het systeem de aanmaak van een af te drukken rapport toe,
gebaseerd op het overzicht van toegangsrechten. Het gegenereerde rapport bevat
toegangsrechten van een huidig geselecteerd apparaat en de bijbehorende onderliggende
knooppunten.
1. Klik op Navigatie en kies het Personen- of Apparaten-paneel.
2. Klik op het tabblad Toegang, klik op
en selecteer het gewenste rapporttype:
i. Afdrukken - alle toegangsrechten voor toegangspunten afdrukken
ii. Alleen afdrukken toegestaan - alleen de toegestane toegangsrechten voor
toegangspunten afdrukken
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4.6 Aanmaken van een zone
Zones kunnen in het ATS8600-systeem worden aangemaakt. De boom met zones geeft een
overzicht van de structuur van apparaten in het ATS8600-systeem in termen van hun fysieke
locatie in de omgeving. Een regio is een gebied/ruimte die apparaten bevat die door het ATS8600systeem worden beheerd. Een zone is virtueel één installatie van het ATS8600-systeem die het
nummer en de locatie van de gebouwen en het aantal apparaten binnen het systeem buiten
beschouwing laat.
Om een ?nieuwe zone aan te maken, volgt u de volgende stappen:
1. Klik op Zonesen kies het Navigatie-paneel.
2. Maak in de zoneboom de hiërarchie van zones aan die de zones van de installatie
representeren (zoals een gebied, gebouwen, verdiepingen, kamers).
3. Klik bovenaan in de zoneboom op
om de apparatenboom weer te geven.
4. Zoek het gewenste apparaat in de apparaatstructuur en sleep en plaats het apparaat naar de
respectievelijke zones. Elk apparaat kan slechts eenmaal in elke zone worden geplaatst.
5. Voor elke zone kunnen meer instellingen worden gemaakt in het tabblad Eigendommen:
i. Verantwoordelijke persoon - u kunt een persoon die verantwoordelijk is voor de zone
toevoegen.
ii. Plaatsvervangend - u kunt een plaatsvervangend persoon die verantwoordelijk is voor
de zone toevoegen.
iii.Prioriteit inbraakalarm - u kunt de prioriteit van het alarm wijzigen, zie
Alarmprioriteit.
iv.Prioriteit brandalarm - u kunt de prioriteit van het brandalarm wijzigen, zie
Alarmprioriteit.
v. Afdwingen van alarmnotitie - vink deze optie aan om te eisen dat een opmerking
wordt toegevoegd, nadat het alarm in deze zone is opgelost.
vi.Kaart - u kunt de kaart voor de zone toevoegen.

4.7 Machtigingsinstelling en status
Objectbevoegdheden kunnen de volgende basisstatussen hebben:
Toestaan - een persoon heeft een bevoegdheid voor het gekozen object en
bevoegdheidtype. Deze bevoegdheid is alleen gerelateerd aan het object waarop deze is
ingesteld en wordt niet overgebracht naar de onderliggende elementen. Deze
bevoegdheid is met een rechtstreekse instelling gemaakt. Dit wordt met een
donkerblauw pictogram aangegeven.
Toestaan met erven - een gebruiker heeft een bevoegdheid met erven voor het
gekozen object en bevoegdheidtype. Deze bevoegdheid is met een rechtstreekse
instelling gemaakt. Dit wordt met een donkergroen pictogram aangegeven.
Geërfde bevoegdheid Toestaan met erven - een persoon heeft een bevoegdheid voor
het gekozen object en bevoegheidtype. Deze bevoegdheid is gemaakt door de
bevoegdheid te erven van het bovenliggende element. Dit wordt met een lichtgroen
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pictogram aangegeven.
Weigeren - een persoon heeft geen bevoegdheid voor het gekozen object en
bevoegdheidtype. Deze beperking is met een rechtstreekse instelling gemaakt. Dit wordt
met een donkerrood pictogram aangegeven.
Geërfde bevoegdheid Weigeren - een persoon heeft geen bevoegdheid voor het gekozen
object en bevoegdheidtype. Deze beperking werd gemaakt door de beperking te erven
van een bovenliggend element. Dit wordt met een lichtrood pictogram aangegeven.
Door met de muis over de desbetreffende bevoegdheid te gaan, worden de details van de
ingestelde bevoegdheid getoond:
Beheerder - de houder van de bevoegdhedenset, van wie de bevoegdheid is geërfd voor
het huidige gemarkeerde object in de boom.
Object - de naam van het object waarvoor rechten worden bewaakt.
Enkele afzonderlijke objecten worden in het systeem toegevoegd in een speciale hiërarchische
structuur (organisatiestructuur). Dus het is ook gemakkelijk om de ouder-kindhiërarchie van het
object in de grafische presentatie te herkennen.
Om de verlening van bevoegdheden te vereenvoudigen, heeft het systeem een functie voor het
erven van bevoegdheden. Dit betekent dat wanneer u bevoegdheden voor een bovenliggend
object instelt, deze bevoegdheden door de onderliggende worden overgenomen, wat in de
praktijk vaak voorkomt.
Als een geërfde bevoegdheid niet geschikt is, kan dit afzonderlijk worden gewijzigd. Een
bevoegdheid kan op elk hiërarchisch niveau worden ingesteld.
U kunt ook het principe van niet geërfde bevoegdheden gebruiken wanneer de bevoegdheid/
beperking niet hiërarchisch wordt overgebracht naar de onderliggende objecten waarop de
bevoegdheid is ingesteld.
U kunt de volgende manieren gebruiken om de status van de bevoegdheid van een geselecteerd
object te wijzigen:
Klik met de rechtermuisknop op het object om het menu met de bevoegdheidsstatussen
weer te geven die u voor het geselecteerde object kunt gebruiken
De status van de bevoegdheid kan ook worden veranderd door simpelweg te klikken op
het bevoegdhedenpictogram (cyclisch schakelen tussen Toestaan,Toestaan met
erven,Weigeren,Intrekken).
Als het object waarvoor u de bevoegdheidswijziging hebt uitgevoerd ook andere hiërarchische
onderliggende objecten heeft, nemen deze ook de bevoegdheidsinstelling over.
Voor Apparaten-machtigingen is het mogelijk om het uitvoeren van opdrachten op
afzonderlijke apparaten te negeren. Als u een opdracht wilt uitschakelen moet u eerst alle
opdrachten op het apparaat inschakelen en vervolgens de specifieke opdracht uitschakelen. Om
dit te doen, klikt u op
om individuele opdrachten weer te geven. Stel vervolgens de
toestemmingsstatus van de opdracht die voor de persoon moet worden uitgeschakeld in op
Weigeren.
De volgende bevoegdheden zijn beschikbaar voor opdrachten:
Inschakelen - kan het object inschakelen.
Niet overbruggen - kan het omzeilen van het object annuleren.
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Overbruggen - kan het object omzeilen.
Stuur alle identificaties - kan alle identificaties naar het object verzenden.
Sluiten - kan het object sluiten.
Uit - kan het object uitschakelen.
Aan - kan het object inschakelen.
Uitschakelen - kan het object uitschakelen.
Openen - kan het object openen.
Permanent openen - kan het object permanent openen.
Resetten - kan het object resetten.
Starten - kan het object starten.
Stoppen - kan het object stoppen..
Opmerking:
De uiteindelijke bevoegdheden zijn daarom het resultaat van erven en het instellen van
bevoegdheden. Bij het wijzigen van bevoegdheden (ook de geërfde), heeft de instelling op het
laagste niveau in de hiërarchie altijd de hoogste prioriteit: Organisatiestructuur -> Rol -> Persoon.
Aldus heeft de instelling van de bevoegdheid voor een persoon de hoogste prioriteit; dat wil
zeggen, het overschrijft de instellingen van bevoegdheden voor het besturingssysteem of een rol.
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5

Geavanceerde systeemeigenschappen

5.1 E-mails verzenden
Het ATS8600-systeem maakt het mogelijk het beveiligingssysteem te koppelen met een emailserver, zodat gebruikers het verzenden van meldingen over diverse gebeurtenissen in het
systeem kunnen instellen.
Om de e-mailclient te configureren, gaat u als volgt te werk:
1. Klik op Apparaten en kies het Navigatie-paneel.
2. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt Installatie om Toevoegen - Externe
kennisgeving te selecteren - E-mail afzender.
3. Voert parameters voor de e-mailserver in. Raadpleeg de beheerder van de e-mailserver voor
het instellen van deze parameters.
4. Om de communicatie met de e-mailserver te starten, klikt u met de rechtermuisknop op de
bus-controller en selecteert u de Starten-opdracht.
Wanneer de verbinding met de e-mailserver is gemaakt, is het ATS8600-systeem geschikt voor
het verzenden van e-mailberichten naar personen met een e-mailadres dat in het ATS8600systeem is geregistreerd. E-mails verzenden is beschikbaar in automatische acties (zie hoofdstuk
Automatische acties) of rechtstreeks in de Personen-boom wanneer u op E-mail verzenden
klikt.

5.2 Aansluiten van een GSM-gateway
Het ATS8600-systeem maakt het mogelijk verbinding te maken tussen een GSM-toegangspoort en
het beveiligingssysteem. Gebruikers kunnen de GSM-toegangspoort gebruiken om meldingen
over de verschillende gebeurtenissen in het systeem vast te stellen.
Ga als volgt te werk om de GSM-toegangspoort te configureren:
1. Klik op Navigatie en kies het Apparaten-paneel.
2. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt Installatie om Toevoegen - Externe
kennisgeving - SMS-toegangspoort te selecteren.
3. Volg de installatiehandleiding van het apparaat om de parameters voor de GSMtoegangspoort in te voeren.
4. Om de communicatie met de GSM-toegangspoort te starten, klikt u met de rechtermuisknop
op de bus-controller en selecteert u de opdracht Starten.
Wanneer de verbinding is gemaakt, is het ATS8600-systeem geschikt voor het verzenden van
SMS-berichten naar personen met een GSM-nummer dat in het ATS8600-systeem is geregistreerd.
Verzenden via SMS is beschikbaar in automatische acties (zie hoofdstuk Automatische acties) of
rechtstreeks in de Personen-boom wanneer u klikt op Sms verzenden.
Opmerking:
Het wordt aanbevolen geen pincode voor de SIM-kaart in te stellen, omdat het ATS8600-systeem
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alle toegestane pogingen verbruikt om de pincode in te voeren en de SIM-kaart wordt
geblokkeerd.
Waarschuwing:
De communicatiepoort moet als COM +-nummer worden ingesteld. (bijvoorbeeld: COM1)
Het ATS8600-systeem ondersteunt deze functionaliteit via GSM-toegangspoorten en mobiele
telefoons die vertegenwoordigd zijn in het besturingssysteem via toegewezen seriële poorten en
die geschikt zijn voor het verwerken van standaard AT-opdrachten.

5.3 Automatische acties
Automatische acties staan definities van logische relaties tussen individuele apparaten toe die
worden beheerd in het ATS8600-systeem. Tegelijkertijd helpen zij bij het automatiseren van
processen.
Een voorbeeld van een automatische actie is wanneer een houder zijn of haar kaart ‘veegt’ om de
zone uit te schakelen die hij of zij is binnengegaan. Het doel van deze automatische actie is om het
systeem de kaarthouder direct te laten herkennen, waardoor hij of zij geen code hoeft in te
voeren.
Automatische acties kennen verschillende geavanceerde doelen. Denk aan het automatisch
starten van de airconditioning als er meer dan 10 personen in een ruimte zijn.

Het beheer van automatische acties houdt in:
1. gebeurtenistypen selecteren voor het starten van automatische acties;
2. de apparatuur voor de bewaking van deze gebeurtenissen selecteren;
3. een gebruiker instellen die meldingen moet ontvangen of het instellen van de uitvoering van
een opdracht.

Automatische acties bestaan uit twee hoofddelen:
1. een set voorwaarden op basis waarvan de automatische actie vervolgens wordt uitgevoerd
i. deze voorwaarden kunnen door een set gebeurtenissen, die hebben plaatsgevonden, in
het ATS8600 systeem worden gedefinieerd
ii. deze kunnen worden gedefinieerd vanuit individuele apparaatstatussen
iii.deze kunnen worden aangemaakt op basis van het feit dat een gebruiker een opdracht
heeft gegeven in ATS8600
2. de vorm waarin de automatische actie wordt uitgevoerd:
i. e-mail, SMS of het uitvoeren van een opdracht die door een gebruiker kan worden
uitgevoerd op apparatuur in ATS8600

5.3.1

Aanmaken van automatische acties

Klik op Navigatie en kies het paneel Automatische acties. Het paneel Automatische acties geeft
weer waar het beheer van automatische acties wordt uitgevoerd. Dit paneel bestaat uit twee
hoofddelen:
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de linkerkant van het venster geeft de lijst met de aangemaakte automatische acties weer
het rechterdeel van het venster bevat de definitie van de gemarkeerde automatische actie en
ook kan zijn geschiedenis daar worden doorzocht.
Om een nieuwe automatische actie aan te maken, volgt u de volgende stappen:
1. Klik op

en voer de naam van de automatische actie in.

2. Klik op
om een voorwaarde aan te maken op basis van een gebeurtenis die is ontvangen
in het ATS8600-systeem.
3. Klik op het veld Klik hier om een andere voorwaarde toe te voegen... en kies in de
volgende stap een gebeurtenis waarop de automatische actie moet reageren. Klik
herhaaldelijk op het Klik hier om een andere voorwaarde toe te voegen... veld om meer
gebeurtenissen aan de voorwaarde toe te voegen of beperk de voorwaarde, zodat hij alleen
van toepassing is op een specifiek apparaat, zone of persoon. Onnodige voorwaarden
kunnen worden verwijderd door te klikken op .
4. Klik op het veld Klik hier om een andere actie toe te voegen... en kies een opdracht die
moet worden uitgevoerd wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Een entiteit, waarop
de opdracht moet worden uitgevoerd (zoals een apparaat), moet ook voor de opdracht
worden gedefinieerd. Om dit te doen, klikt u op het veld Klik hier om een andere entiteit
toe te voegen.... Selecteer een vereist object in het menu.
5. Als de definitie van de automatische actie geldig is en met succes is geïnterpreteerd, dan zal
het rode validatiekader, dat tijdens het bewerken van de conditie werd getoond, verdwijnen.

De volgende objecttypen kunnen uitvoerentiteiten voor automatische acties zijn:
Apparaten - automatische afstandsbediening van een apparaat is mogelijk.
Tellers - de waarde van de teller kan worden verhoogd of verlaagd op basis van het aanwezig
zijn van bepaalde gebeurtenissen en de drempelwaarden kunnen worden geëvalueerd.
Timers - een gebeurtenis in het systeem kan de timer starten en het systeem kan het melden
als een andere gespecificeerde gebeurtenis niet optreedt, voordat de opgegeven tijd is
verstreken.
Versturen van een e-mail of SMS - een persoon kan op de hoogte worden gebracht van een
gebeurtenis.
Draaien van een Powershell-script - een extern Powershell-script kan worden uitgevoerd
om verdere opdrachten uit te voeren.

De automatische actie is nu van kracht en zal worden uitgevoerd wanneer aan de
invoervoorwaarden wordt voldaan. Als er meer entiteiten zijn (zoals gebeurtenissen), worden de
invoervoorwaarden tussen deze entiteiten geëvalueerd met de logische OR-operator. Wanneer
een ander entiteittype (zoals een apparaat) wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke en nieuwe
entiteit, wordt de logische AND-operator gebruikt.
Voorbeeld:
Als u een voorwaarde definieert die reageert op drie gebeurtenissen en u specificeert twee
apparaten, dan wordt aan de voorwaarde voldaan indien ten minste één van de drie
gebeurtenissen zich voordoet en het op één van de twee apparaten gebeurt.
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Waarschuwing:
Het e-mailadres van de persoon die wordt geselecteerd als de geadresseerde bij een automatische
actie moet worden ingevoerd in ATS8600.
Het telefoonnummer van de persoon die wordt geselecteerd als SMS-ontvanger bij een
automatische actie moet worden ingevoerd in ATS8600.
Als de automatische actie tijdelijk moet worden opgeschort, op het tabblad Algemeen, haal het
vinkje dan weg bij de optie Actief. U kunt bladeren door de gebeurtenissen van de gemarkeerde
automatische actie in het tabblad Gebeurtenissen.
U kunt het tabblad Kalender gebruiken om tijdvensters toe te kennen aan de automatische actie,
waarin termijnen worden gedefinieerd voor het toepassen van de automatische actie. Het
principe van het creëren van tijdvensters is identiek aan de tijdvensters van de toegangsniveaus
die staan beschreven in hoofdstuk Aanmaken van een nieuw toegangsniveau.

5.3.2

Aanmaken van getimede automatische acties

Het ATS8600-systeem maakt het mogelijk getimede automatische acties aan te maken wanneer
een op een gebeurtenis gebaseerde invoervoorwaarde niet van toepassing is, maar een vaste tijd
moet worden opgegeven om de actie te laten uitvoeren.
1. Klik op
en geef de tijd op voor het uitvoeren van de automatisch actie.
2. Definieer het gedeelte van de uitvoer van de automatische actie, die identiek is aan wat in
het vorige hoofdstuk wordt beschreven.

5.3.3

Script van automatische actie

Elke automatische actie kan daarnaast aanvullend worden aangepast door het script rechtstreeks
aan te passen. Het bewerken van het script kan alleen door een ervaren en getraind persoon
gebeuren; daarom moet u een dergelijk verzoek bij de leverancier van het systeem indienen.
1. Klik
2. Het script van de automatische actie wordt geopend en kan handmatig worden bewerkt.
3. Indien nodig, kunt u een nieuwe variabele aan het script toevoegen door te klikken op
Het systeem controleert de syntaxis van het script continu en wijzigingen worden opgeslagen
mits de syntaxis van het script correct is. Als het script eenvoudig blijft, kunt u klikken op
om
de wizard formulier van het script te herstellen. Als het script te ingewikkeld is, is deze optie
uitgegrijsd en kunnen verdere wijzigingen aan de automatische actie alleen worden gewijzigd
door het bewerken van het script zelf.

5.3.4

Powershell-script uitvoeren

Automatische acties kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van een Powershell-script, dat
zorgt voor een interactie tussen ATS8600 en andere systemen.
Het script moet worden opgeslagen in de map Scripts, die in de installatiemap op de ATS8600-
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server moet worden aangemaakt.
Wanneer een Powershell-script wordt aangeroepen in de wizard Automatische acties, moet de
hele bestandsnaam, inclusief de extensie, worden ingevoerd.
Naast de standaardopdrachten kunnen Powershell-scripts de volgende syntaxis van het
ATS8600-systeem bevatten.
Parameter

Beschrijving

$eventId

unieke gebeurtenisidentificatie

$devices

de opsomming van alle apparaten met betrekking
tot de gebeurtenis die de gegeven automatische
actie heeft gestart

$persons

de opsomming van alle personen met betrekking
tot de gebeurtenis die de gegeven automatische
actie heeft gestart

$properties

de opsomming van alle eigenschappen van de
gebeurtenis

Methode

Beschrijving

$c4.CounterIncrement( "counterName", [int] Verhoog de teller “”naam teller" met de STEPSTEP )
waarde
$c4.CounterDecrement( "counterName", [int] Verlaag de teller "naam teller" met de waarde
STEP )
STEP
$c4.SendCommand( [GUID]commandType,
[IHandle]destination, [string]parameter )

Stuur de “”opdrachttype”-opdracht naar het
“”bestemming”-apparaat met de “”parameter”parameter

$c4.StartTimer( [string]name, [TimeSpan]
after )

Start de “”naam”-timer vanaf de “”na”-waarde

Het voorbeeld van het starten van een timer die
na 1 uur en 25 minuten afloopt:
$timespan = new-timespan -hour 1 -minute 25
$c4.StartTimer( "timer1", $timespan )
$c4.StopTimer( [string]name )

Stop de “”naam”-timer

$c4.SendSms( [IHandle] recipient, [string] text Stuur een SMS naar de “”geadresseerde”)
ontvanger met de “”tekst”-inhoud
$c4.SendEmail( [IHandle] recipient, [string]
text )

Stuur een e-mailbericht naar de
“”geadresseerde”-ontvanger met de “”tekst”inhoud

$c4.GetDeviceId([Guid]"someguid")

Verkrijg de “”deviceId”-waarde van de unieke
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apparaatidentificatie

5.4 Bezoekersbeheer
ATS8600 biedt de Bezoekersbeheer-functionaliteit ook bezoekers toe te staan zich door het
gebouw te verplaatsen. Deze functionaliteit is bedoeld te voorzien in de complexe registratie van
bezoeken en het beheer van bezoekers.
DeBezoekersbeheer-functionaliteit moet eerst worden ingeschakeld in de ATS8600systeeminstellingen:
1. Klik op Navigatie en kies Extensies.
2. Vink Bezoekersbeheeraan.
Het beheer van bezoekers is gebaseerd op de volgende stappen:
1. Maak een receptie aan.
2. Registreer een nieuw bezoek.
3. Het bezoek afronden.

5.4.1

Aanmaken van een receptie

Recepties worden aangemaakt om het bezoekbeheer van het bedrijf te centraliseren binnen
ATS8600, aangezien individuele recepties niet geautoriseerd zijn om elkaars bezoek te bekijken.
Om een ?nieuwe receptie aan te maken, volgt u de volgende stappen:
1. Klik op Navigatie en open hetRecepties paneel.
2. Het systeem creëert één vooraf gedefinieerde receptie. Indien nodig kunt u meer recepties
aanmaken door op
te klikken boven de lijst met recepties.
i. Apis7000-bestandslocatie - een bestand met gegevens over bezoekers via een idkaartlezer. Deze optie is alleen beschikbaar als het Apis-sstuurprogramma is
geïnstalleerd.
ii. Client MAC-adres - het is mogelijk om de standaard ontvangst in te stellen. Voer het
MAC-adres in van een client- computer; deze ontvangst wordt gekozen bij het registreren
van bezoekers op de computer.
iii.Vingerafdruklezer - selecteer een vingerafdruklezer.
iv.Wordt gastheer/-vrouw vereist - vink aan om te vragen wie een bezoeker bezocht als
het bezoek wordt geregistreerd.
v. Lezer afsluiten - een lezer bij de uitgang die wordt gebruikt aan het eind van het bezoek.
3. Om een receptie verwijderen, selecteert u de receptie in de lijst en klikt u op

.

Gebruik het tabblad Rapport om een nieuw rapport aan te maken.
Opmerking:
Alleen gebruikers in ATS8600 kunnen een nieuwe receptie aanmaken als de Aanmaken van een
nieuwe receptie-privilege is ingeschakeld.
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5.4.2

Bezoekersbewijs

Bezoekers worden geregistreerd bij de receptie van het bedrijf. Om bezoekers te registreren, legt
een receptiemedewerker elke bezoeker vast en kent een identificatie en een toegangsniveau toe
aan de bezoeker.
Om een ?nieuwe bezoeker te registreren, volgt u de volgende stappen:
1. Klik op Navigatie en open het Bezoeken-paneel. Als er meer recepties beschikbaar zijn, dan
selecteert u receptie uit de lijst.
2. Voer de naam van de bezoeker in de zoekbalk in. De namen van de bezoekers die
overeenkomen met de zoekterm verschijnen in de lijst. Als de bezoeker die wordt gezocht
nog niet bestaat, zal de bezoeker met de naam die overeenkomt met de zoekterm aan de lijst
worden toegevoegd.
3. Klik op

vóór de naam van de vereiste bezoeker om een nieuw bezoek aan te maken.

4. Voer de contactgegevens van de bezoeker in.
i. Klik op
om een foto toe te wijzen of klik op
om de bestaande foto van de bezoeker
te verwijderen. Ondersteunde foto-indelingen zijn: *.png, *.jpg, *.jpeg, *.gif. Het is ook
mogelijk de foto vast te leggen door middel van de webcamera, indien beschikbaar,
wanneer u klikt op .
ii. Identificaties - klik op om de vingerafdruk van de bezoeker te lezen. Vingerafdrukken
kunnen alleen worden toegevoegd als er een vingerafdruklezer aanwezig is in ATS8600.
Klik op
in de lijst met kaarten en selecteer een kaart om aan de bezoeker toe te wijzen,
zie Aanmaken van kaartstations.
iii.Bezocht - klik op
om de persoon, bij wie de bezoeker het bezoek aflegt, te selecteren.
Dit veld kan verplicht zijn, afhankelijk van de ontvangstinstellingen.
iv.Toegangsniveau - klik op
om in de lijst een toegangsniveau te selecteren dat aan de
bezoeker wordt toegewezen. Dit bepaalt waar de bezoeker toegang toe heeft. Om een
toegangsniveau aan te maken, volgt u de procedure in hoofdstukAanmaken van een
toegangsniveau.
v. Klik op

om het rapport af te drukken.

5. Als de bezoeker een ongewenst persoon is, verschijnt er een rode balk aan de onderkant en
het is aan de receptiemedewerker om te beslissen of de bezoeker binnen gelaten zal worden.
6. Klik op
bezoeker.

om de gegevens van de bezoeker te bevestigen en registreer de nieuwe

7. Klik op

om de registratie van de nieuwe bezoeker te annuleren.

Individuele bezoeken worden weergegeven in de lijst van bezoeken in het linker gedeelte van het
paneel. Om afgesloten bezoeken te bekijken, vink dan Toon afgesloten bezoeken aan in de lijst
met bezoeken.
Elk bezoek in de lijst bevat de naam, het bedrijf van de bezoeker, de bezochte persoon en de
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Inchecken- en Uitchecken-gegevens.
Om een bezoek af te sluiten, klikt u op
vóór de naam van het bezoek dat moet worden
afgesloten. Als een uitgangslezer voor de receptie staat ingesteld, wordt het bezoek automatisch
afgesloten wanneer de kaart wordt gelezen op deze uitgangskaartlezer. Nadat het bezoek is
voltooid, zal de toegangskaart weer beschikbaar komen.
Tip:
Het wordt afgeraden om bezoekers toegang te geven tot private gedeelten op het bedrijfsterrein,
maar alleen voor openbare gebouwen (passages, dagverblijven enz.).
Opmerking:
De aangemaakte bezoeker wordt in het systeem bewaard en zijn/haar contactgegevens hoeven
niet opnieuw ingevuld te worden bij zijn/haar volgende bezoek.
De geschiedenis van de gebeurtenis van het bezoek kan worden bekeken in het Recepties-paneel
op het tabblad Gebeurtenissen van de geselecteerde receptie.
Gebruikers in ATS8600 kunnen alleen een nieuwe bezoeker aanmaken als de Aanmaken van
nieuwe bezoeker-privilege is ingeschakeld.

5.4.3

Bezoekersgegevens aanpassen

Bezoekersgegevens kunnen rechtstreeks in de gegevens van elk bezoek worden aangepast in het
Bezoekers-paneel;alle bezoekers worden in dit paneel geregistreerd.
Als u een bezoeker wilt verwijderen, selecteert u de bezoeker in de lijst met bezoekers en u klikt
op
bovenaan de lijst.
Als u een bezoeker als een ongewenste persoon wilt markeren, vink dan Persoon
onaanvaardbaar aan. U kunt ook het Reden-veld invullen met de reden waarom de persoon
ongewenst is.
In de lijst met bezoekers worden ongewenste personen aangeduid met

.

Deze indicatie dient alleen ter informatie en belemmert de toegang van deze bezoeker tot het
gebouw niet. Bij het aanmaken van een nieuw bezoek wordt de receptionist gewaarschuwd voor
een dergelijke bezoeker door de rode balk en het is aan hem/haar om te beslissen of de bezoeker
het gebouw mag betreden.

5.5 Automatisch camerabeelden weergeven
In bepaalde situaties moeten automatisch live videobeelden worden weergegeven aan
deATS8600-toepassingsgebruiker. Dit kan bijzonder handig zijn bij het afhandelen van
noodsituaties op de dispatcher-site wanneer de onmiddellijke beschikbare weergave van de
ruimte een beoordeling van hoe ernstig het probleem is, kan versnellen.
De automatische functie voor de weergave van camerabeelden kan als volgt worden ingesteld:
1. Klik op Navigatie en kies het paneel Extensies.
2. Vink de optie Camera pop-up op client aan om het gebruik van de automatische camera
pop-up in de applicatie toe te staan.
3. Maak een nieuwe automatische actie aan en definieer het deel met de voorwaarden voor de
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actie door het volgen van de procedure die wordt beschreven in hoofdstuk Aanmaken van
automatische acties.
4. Kies de opdracht Live video weergeven op de clientcomputer als een respons, voer de
naam van de vereiste camera in en de naam van de gebruiker aan wie de camera moet
worden weergegeven.
5. Als de voorwaarde is ingevuld, wordt de live weergave van de camera automatisch
weergegeven op alle client-sites waar de gebruiker is ingelogd (ongeacht met welk deel van
de applicatie de gebruiker op dat moment werkt).
Opmerking:
De gebruiker aan wie de camera moet worden weergegeven, moet de Weergave-toestemming
hebben voor deze camera.

5.6 Een camera op een apparaat aansluiten
Als het alarm op het apparaat klinkt, leidt dit altijd tot hetzelfde resultaat: Het operationele
personeel moet dit onderzoeken en de gebeurtenis onmiddellijk afhandelen. In dergelijke
gevallen is het handig om signaleringsapparaten te koppelen, zoals sensoren met camera's die hen
in hun gezichtsveld hebben. Gebaseerd op deze koppeling is het mogelijk live camerabeelden te
bekijken die rechtstreeks verschijnen vanuit het pop-upmenu van een signaleringsapparaat. De
videobeelden van de camera die het desbetreffende element bewaakt, kunnen onmiddellijk
worden weergegeven op basis van een ontvangen kritieke gebeurtenis, zonder snel de noodzaak
te zoeken naar de camera die het toevallig "had kunnen zien" gebeuren.
Volg deze stappen om signaleringsapparaten en camera's logisch te koppelen:
1. Selecteer een apparaat in de apparatenboom, waaraan u bijbehorende camera's wilt
toewijzen.
2. Selecteer het tabblad Camera'sen vink de camera's aan die een gezichtsveld hebben
aangaande het signaleringsapparaat. Het systeem is in staat meerdere camera's toe te wijzen.
Gebaseerd op deze instelling is het mogelijk live camerabeelden te bekijken die rechtstreeks
verschijnen in het pop-upmenu van het apparaat waaraan de camera werd toegekend.
Indien het signaleringsapparaat een gebeurtenis in het systeem registreert, klikt u met de
rechtermuisknop op de gebeurtenis en klikt u op Opgenomen videobeelden weergeven op
om de video-opname van de geassocieerde camera's af te spelen.
In de camera-instellingen in de apparatenboom, kunt u de Vertraging van het afspelen van de
opname-waarde instellen die de tijd bepaalt vóór de gebeurtenis waarop het afspelen van de
opname moet beginnen. Dit betekent dat wanneer de gebeurtenisopname wordt geselecteerd,
deze zal afspelen vanaf de ingestelde tijd vóór de gebeurtenis.

5.7 Tellen van personen
Het ATS8600-systeem maakt het tellen van personen mogelijk, die in de afzonderlijke secties van
de installatie aanwezig zijn. De ATS8600-gebruiker van de toepassing kan onmiddellijk zien waar
een bepaalde persoon zich momenteel bevindt of hoeveel mensen er in een specifieke zone
aanwezig zijn. De zoneboom wordt gebruikt voor deze functionaliteit. De telling wordt
uitgevoerd op basis van het gebruik van persoonlijke identificaties bij het betreden of verlaten
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van een gebied. Om de aanwezige mensen in de zone te zien, moet de ingang- en uitganglezers
worden toegewezen.
De functionaliteit voor Aanwezige personen moet eerst worden ingeschakeld in de ATS8600systeeminstellingen:
1. Klik op Navigatie en kies Extensies.
2. Vink de optie Tellen van personen in zones aan. Als u de details uitvouwt, kunt u de extra
Zachte anti-passback ingeschakeld-functionaliteit inschakelen, die een waarschuwing
vastlegt in het geval dat een persoon herhaaldelijk hetzelfde gebied binnengaat.
Om het tellen van personen in te stellen, gaat u als volgt te werk:
1. Klik op Zones en kies het Navigatie-paneel.
2. Maak in de zoneboom de hiërarchie van zones aan die de zones van de installatie
representeren (zoals een gebied, gebouwen, verdiepingen, kamers).
3. Klik bovenaan in de zoneboom op
om de apparatenboom weer te geven.
4. Vind toegangsapparaten in de apparatenboom en sleep en plaats lezers naar
overeenkomstige zones, afhankelijk van welke lezer voor binnenkomst of vertrek is. Elk
apparaat kan slechts eenmaal in elke zone worden geplaatst.
5. De doorgangsrichting moet voor de afzonderlijke lezers worden ingesteld, afhankelijk van
of ze worden gebruikt voor toegang tot de zone of voor het vertrek daaruit. Markeer de
lezer in de structuur van de regio's en stel op het tabblad Algemeen voor de Richtingeigenschap de gewenste waarde in.
Opmerking:
Dit is een softwarefunctionaliteit die de apparaatinstellingen voor antipassback of andere
eigenschappen kan weergeven, maar dit hoeft niet het geval te zijn.
Wanneer het Tellen van personen in zones-gedrag van de toepassing is ingeschakeld, wordt
de lijst van huidige personen weergegeven op het tabblad met de naam Aanwezige personen in
de boom van de personen en de zones. De lijst bevat de informatie over de locatie van personen
die tot het gemarkeerde element van de organisatiestructuur behoren of over de aanwezige
personen in de gemarkeerde zone.
Elke persoon kan normaal gesproken slechts eenmaal in een zone aanwezig zijn. De uitzondering
is de situatie wanneer een lezer toegang tot diverse zones op hetzelfde moment biedt. Het
moment dat de persoon in een van deze gebieden bestaat, wordt zijn/haar aanwezigheid
automatisch ook in de andere zones afgesloten.
Het inschakelen van het Toon alleen personen op het terrein-filter in de boom van de
personen zal alleen de personen weergeven die momenteel in een van de zones van het ATS8600systeem aanwezig zijn.
Als u een persoon uit een zone wilt verwijderen, klikt u op . Deze functie zal ook opnieuw
iemands antipassback-indicatie op het apparaat resetten (als de bewerking wordt ondersteund
door het communicatieprotocol van het apparaat) en de persoon kan de zone opnieuw betreden.
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5.8 Prioriteiten van gebeurtenissen
Het ATS8600-systeem maakt het gebruikers mogelijk prioriteiten van gebeurtenissen te
definiëren. Op basis van deze prioriteiten evalueert het systeem welke gebeurtenissen moeten
worden weergegeven als alarmen in het Monitor-paneel.
1. Klik op Navigatie en kies Gebeurtenissen.
2. U kunt het niveau van de gewenste prioriteit voor elke gebeurtenis instellen door het menu
uit te klappen en één van de waardenInfo,Waarschuwing,Fout,Alarm,Brandalarm te
selecteren. Het systeem ondersteunt de selectie van meerdere gebeurtenissen tegelijk. In dat
geval wordt een waarde, die wordt ingesteld voor welke geselecteerde gebeurtenis dan ook,
eveneens doorgegeven aan de andere geselecteerde gebeurtenissen. De alarmprioriteit
wordt getoond als pictogram vóór het gebeurtenisbericht. Zie Gebeurtenisgeschiedenis.
Het Alarmbeheer geeft alleen gebeurtenissen weer met de Alarm en Brandalarm-prioriteit.

5.9 Alarmprioriteit
In ATS8600 kan de alarmprioriteit voor elke zone worden bepaald. Het betekent dat alarmen van
de ene zone een hogere prioriteit hebben dan die uit een andere.
1. Klik op Navigatie en kies Zones.
2. Maak een hiërarchie van zones met apparaten aan op dezelfde manier als in hoofdstuk
Aanmaken van een regio.
3. Selecteer een zone in de structuur van de zones en stel op het tabblad Eigendommen de
Prioriteit brandalarm in en Prioriteit inbraakalarm met de vereiste waarden.
4. De volgende prioriteiten zijn beschikbaar van hoog naar laag: Hoog, Normaal, Laag, Stil.

5.10 Gegevens importeren en exporteren

5.10.1 Gegevens naar een CSV-bestand exporteren
Het ATS8600-systeem maakt het mogelijk gegevens van personen, apparaten en zonebomen naar
CSV-formaat te exporteren.
1. Open de vereiste boom en markeer het knooppunt dat u naar een CSV-bestand wilt
exporteren.
2. Klik met de rechtermuisknop om Externe gegevens-Exporteren te kiezen.
3. Voer in de wizard de naam in van het doelbestand in het veld Bestand en klik op Volgende.
4. Nadat de export succesvol is voltooid, klikt u op Einde.
Opmerking:
Als een element is gearchiveerd, kan het niet worden geëxporteerd. Als er meerdere elementen
zijn geselecteerd, dan zullen alleen degene die niet zijn gearchiveerd worden geëxporteerd.
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5.10.2 Het importeren van de apparatenboom uit een
CSV-bestand
De apparatenboom kan vanuit het CSV-bestand worden geïmporteerd, dat vanuit ATS8600 werd
geëxporteerd (bijvoorbeeld op een andere server) of dat door een externe toepassing werd
aangemaakt. (Als u een handmatig gemaakt CSV-bestand wilt importeren, volg dan de stappen in
hoofdstuk Importeren van een handmatig aangemaakt CSV-bestand.)
Zo'n bestand moet de gewenste indeling hebben die specifiek is voor het gegeven
bewakingsapparaattype. Voer de volgende stappen uit om te importeren:
1. Klik op Navigatie en kies Apparaten.
2. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt Installatie om Externe gegevens Importeren te selecteren.
3. Voer in het volgende venster het pad in voor het importbestand en klik op Volgende om
door te gaan.
4. Bevestig de wijzigingen die vervolgens zullen worden opgeslagen in de database en het
importeren is voltooid.
Opmerking:
De apparatenboom kan ook vanuit een bestand met de C4B-indeling worden geïmporteerd, dat in
een eerdere versie van ATS8600 werd aangemaakt. C4B-bestanden die in ATS8600 2015 met het
meest recente servicepack werden gemaakt, worden ondersteund.

5.10.3 Het importeren van personen en identificaties uit een
CSV-bestand
Het ATS8600-systeem ondersteunt het importeren van de organisatiestructuur vanuit een CSVbestand. Tijdens het importeren kan de gebruiker de velden kiezen die moeten worden
geïmporteerd. Als het importbestand ook identificaties bevat, kunnen deze tijdens de import aan
individuele personen worden toegewezen.
1. In de personenboom markeert u het knooppunt van de organisatorische structuur waarin de
gegevens uit het CSV-bestand worden geïmporteerd.
2. Klik met de rechtermuisknop om Externe gegevens - Importeren te selecteren.
3. Voer de naam in van het importbestand in het veld Bestand en klik op Volgende.
4. De wizard zal de namen van de kolommen van het geladen bestand tonen. De kolommen van
het CSV-bestand staan links en velden ATS8600 staan rechts.
5. Vink de gegevens aan die moeten worden geïmporteerd. Gebruik het vervolgkeuzemenu om
het gegevenstype in de desbetreffende kolom te selecteren.
6. Met dit menu kunt u kolommen van het CSV-bestand overhevelen naar velden ATS8600.
7. Als de naam van de kolom overeen met een type in ATS8600, wordt het type automatisch
geselecteerd. Verplichte velden zijn Identificatie en Naam.
8. Door het deselecteren van het selectievakje voor het veld, schakelt u het importeren van dit
veld uit.
9. Als de gegevens correct zijn geselecteerd, kunt u klikken op Volgende.
10.Nadat u op Volgende hebt geklikt, zal het bestand worden geanalyseerd. De wizard zal een
overzicht van wijzigingen weergeven die worden aangebracht in de toepassing.
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11.Klik op Volgende om de wijzigingen te bevestigen. Nadat het importeren succesvol is
voltooid, klikt u op Einde.
Wanneer personen worden ingevoerd, moet het importbestand een kolom bevatten met Naam en
voor elke persoon moet er in deze kolom een waarde zijn opgegeven die het ATS8600-systeem
zal toewijzen aan het veld Naam. Er moet ook een identificatieveld zijn met een uniek nummer of
letterreeks. Meer over CSV-bestandsindelingen vindt u in hoofdstuk Importeren van handmatig
aangemaakte CSV-bestanden.
Opmerking:
Bij het importeren van een CSV-bestand dat is geëxporteerd vanuit ATS8600 2017, zullen alle
velden automatisch worden toegewezen.

5.10.4 Het importeren van het handmatig aangemaakte
CSV-bestand
Het ATS8600-systeem ondersteunt het importeren van de organisatiestructuur, ook vanuit een
CSV-bestand dat handmatig werd aangemaakt.
Volg bij het aanmaken van uw eigen CSV-bestand de volgende regels:
Het bestand moet 2 verplichte kolommen hebben: Identificatie en Naam.
De identificatie moet een getal of tekenreeks zijn die uniek is in de gehele geïmporteerde
reeks.
Bij het importeren van het bestand, wordt de eerste kolom standaard als primaire sleutel
gemarkeerd.
Waarden in de kolom, die als primaire sleutel wordt gemarkeerd, moeten uniek zijn en
mogen niet dubbel worden gebruikt.
Om de hiërarchie te laten werken, moet het bestand de kolom Ouder bevatten, die waarden
uit de primaire sleutelkolom bevat.
Items zonder een categorie worden als persoon geïmporteerd.
Kolomnamen worden automatisch overgezet, zelfs in andere talen.
Het bestand moet als CSV-bestand worden opgeslagen (door komma's gescheiden).
Eenvoudige CSV-bestanden met personen zonder hiërarchie;
1. Maak de kolommen Identificatie en Naam aan, waarbij Naam de achternaam van de persoon
is.
2. Voer in de kolom Identificatie een uniek ID-nummer/letterreeks in.
3. Voer in de kolom Naam de naam van de organisatiestructuur in.
4. Sla dit bestand op als *.csv en sluit het programma waarmee u dit bestand hebt aangemaakt.
5. Importeer dit CSV-bestand in ATS8600-client.
6. Na het klikken op Volgende, wordt de importconfiguratie weergegeven.
7. De kolommen van het bestand staan links en ATS8600velden staan rechts.
8. De velden Identificatie en Naam worden automatisch toegewezen.
9. Als een enkel veld niet in kaart wordt gebracht, gebruikt u het vervolgkeuzemenu om het
veld ATS8600 aan een kolom toe te wijzen. Het selectievakje wordt automatisch aangevinkt.
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10. Als u een veld niet wilt importeren, vink zijn rij dan uit.
11. U kunt de primaire sleutel wijzigen door op het sleutelpictogram te klikken en dan weer te
klikken op het veld waar u de sleutel wilt plaatsen.
12. Na het klikken op Einde worden de items als personen geïmporteerd.
Voorbeeld CSV-bestand:
ID

Naam

1234

PersoonA

65345

PersoonB

Het aanmaken van een CSV-bestand met een hiërarchie en objecttype. Dit voorbeeld beschrijft de
stappen voor de aanmaak van een bedrijf onder een basiselement met een persoon onder dit
bedrijf.
1. Maak de kolommen Identificatie, Naam, Ouder en Categorie aan.
2. Eerst maken we het bedrijf aan. Voer in de kolom Identificatie een uniek ID-nummer/
letterreeks in. Voor het gemak verwijzen we hiernaar met Id1.
3. Laat de kolom Ouder leeg.
4. Voer in de kolom Naam de naam van de organisatiestructuur in.
5. Voer in de kolom Categorie de bedrijfsnaam in.
6. De volgende is persoon in dit bedrijf. Aanmaken van een nieuwe rij met een unieke
identificatie. Voor het gemak verwijzen we hiernaar met Id2.
7. Voer in de kolom Ouder de identificatie van het ouderelement in. In ons geval Id1.
8. Voer de achternaam in de kolom Naam in en voer in de kolom Categorie persoon in.
9. Sla op als *.csv en ga op dezelfde manier door als in het vorige voorbeeld.
Voorbeeld van dit CSV-bestand:
ID

Ouder

2453
8543

2453

Naam

Categorie

Bedrijf1

Bedrijf

PersoonA

Persoon

De kolom Categorie kan de volgende waarden hebben:
Bedrijf - bedrijf
Divisie - divisie
Centrum - centrum
Afdeling - afdeling
Externe werknemer - externe werknemer
Persoon - persoon
Manager medewerker - manager
Als u persoonlijke pincodes wilt importeren, moet de kolom Pincodes in het importbestand
aanwezig zijn. Als de pincodewaarde is opgegeven, zorgt het ervoor dat de persoonlijke pincode
aan de persoon wordt toegewezen. Een persoon kan meerdere pincodes hebben. Voer deze
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pincodes in de kolom Pincodes in, gescheiden door "|".
Wilt u het toegangsniveau toewijzen aan de geïmporteerde persoon, voeg dan de kolom
Toegangsniveaus toe en voer de naam in van het bestaande toegangsniveau. Toegangsniveau
moet in ATS8600 bestaan.
Als u de rol wilt toewijzen aan de geïmporteerde persoon, voeg dan kolom Rollen toe en voer de
naam van de rol in het Engels in als het de standaardrol in ATS8600 is. Als u een rol wilt toewijzen
die u handmatig hebt aangemaakt, voer dan dezelfde naam in die u in ATS8600 hebt ingevoerd.
Deze rol moet in ATS8600 bestaan.
Wanneer kaarten worden geïmporteerd, moet de kolom Card_CardCode in het importbestand
aanwezig zijn. Wanneer de Card_CardCode-waarde is opgegeven, zorgt dit ervoor dat de kaart
met deze code aan de persoon wordt toegewezen. Als de Card_CardCode-waarde voor de persoon
is gespecificeerd, kan het ook de waarde van de Card_Name specificeren, die is toegewezen aan
de kaartnaam. Als er verschillende kaartindelingen en kaartstations in het systeem zijn
toegestaan, dan kunt u tijdens het importeren selecteren in welk kaartstation de geïmporteerde
kaart moet worden aangemaakt en welke indeling de kaart krijgt. De waarde van de
Card_CardCode in het bestand moet voldoen aan de indeling die werd ingesteld voor het
ingevoerde kaarttype (zie hoofdstuk Kaartindelingen die in gebruik zijn).
Voorbeeld van een CSV-bestand met een persoon met kaart:
ID

Naam

Card_CardCode

Card_Name

3456

PersoonA

12398766

Kaart1

5.11 Rapporten
U kunt een rapport bekijken door op de knop
te klikken, waarna het rapportvoorbeeld wordt
weergegeven. Door op de knop
te klikken, kan het rapport opnieuw worden afgedrukt. Met de
knop

kunt u dit rapport naar de vereiste bestandsindeling exporteren. (xps, pdf, rtf,

txt, png, html, PowerPoint, Excel, Word 2007). Door op

te klikken, kunt u dit rapport

bewerken en door op
te klikken, verwijdert u het rapport. Hoe u de editor voor rapporten
dient te gebruiken, vindt u op de volgende plaatsen Documentatie van de editor voor rapporten,
Video’s van de editor voor rapporten.
ATS8600 bevat de volgende rapporten:
Gebeurtenissen - gebeurtenissenlijst.
Rollen - lijst met toegewezen rollen aan de geselecteerde persoon.
Badge - visualisatie van de geselecteerde kaart. Wanneer u bewerkt kunt u de volgende
gegevens gebruiken, zie Badgerapportgegevens.
Toegang in personen - lijst van apparaatknooppunten, waartoe de geselecteerde persoon
toegang heeft. U kunt alle apparaatknooppunten bekijken of alleen knooppunten met
toegestane toegang.
Toegang in apparaten - lijst van personen die toegang hebben tot het geselecteerde
apparaatknooppunt in de apparatenboom. U kunt alle personen bekijken of alleen personen
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met toegestane toegang.
Personen - lijst van personen, die het toegewezen geselecteerde toegangsniveau hebben.
Alarmen - lijst met alarmen
Alarmdetails - alarmdetails.
Personen - lijst van personen, die de toegewezen geselecteerde rol hebben.
Overbrugde apparaten - lijst met geërfde apparaten.

Dagelijks inspectierapport met elektronische brandalarmsignaleringen rapport is alleen zichtbaar wanneer het brandalarmapparaat bestaat.
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6

Systeemonderhoud

6.1 Systeemdiagnose
De kern van het ATS8600-systeem is deATS8600 Application Server-service die op de
ATS8600-server is geïnstalleerd en die permanent wordt uitgevoerd. Deze service is
verantwoordelijk voor de communicatie tussen de server en clientstations en apparaten.
Klik op Navigatie - Diagnose om een paneel te openen met diagnostische gegevens over het
ATS8600-systeem:
Clientlogboeken - logboekbestanden voor de client-toepassing die op uw computer wordt
uitgevoerd.
Serverlogboeken - logboekbestanden voor de servertoepassing die op de ATS8600-server
draait.
Rapporten - statistische gegevens over de installatie en het aantal geregistreerde objecten.
Logboekbestanden bieden de mogelijkheid problemen in de toepassingen op te lossen waarvan
de mogelijke oorzaken anders een tijdrovend diagnostisch proces zouden vereisen. Bij een
normale werking van het veiligheidssysteem, kunnen Traceerlogboeken worden uitgeschakeld,
zodat in dat geval alleen onverwachte uitzonderingen en toepassingsfouten worden
geregistreerd. Als verdere diagnose van het systeem noodzakelijk is, kan de
traceerlogboekregistratie worden ingeschakeld door te klikken op 3 . Het is uitgebreide logging
die meer schijfruimte vereist. Nadat de probleemanalyse is voltooid, wordt u geadviseerd de
traceerlogboekregistratie weer uit te schakelen door op
te klikken.
In sommige gevallen is het handig om bestaande logboeken te wissen door te klikken op Alle
logboeken verwijderen voordat u een terugkerende fout simuleert. Logboekbestanden kunnen
naar een bestand op de lokale computer worden gedownload door te klikken op Alle logboeken
downloaden.

6.2 Oudere gebeurtenissen verwijderen
Het ATS8600-systeem is ontworpen om alle informatie, aangemaakt in het
beveiligingsinformatiesysteem, voor onbepaalde tijd vast te houden. Het kan soms nodig zijn om
de informatie die slechts voor een bepaalde tijd werd opgeslagen met oudere informatie
regelmatig uit het systeem te verwijderen.
De functionaliteit voor het verwijderen van gebeurtenissen wordt geleverd door de Opschonen
van de controlelogboeken-applicatiemodule, die u als volgt kunt instellen:
1. Klik op Extensies en kies het Navigatie-paneel.
2. Vink het Opschonen van de controlelogboeken-item aan om de verwijdering van oudere
gebeurtenissen mogelijk te maken.
3. Klik opnieuw op Navigatie en kies het Gebeurtenissen-paneel.
4. U kunt een bewaartermijn voor elke gebeurtenis in het systeem afzonderlijk instellen. Na het
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verstrijken, zullen gebeurtenissen ouder dan de gedefinieerde periode automatisch worden
verwijderd. Dit proces is onomkeerbaar en leidt tot het verlies van gegevens, zodat deze
functionaliteit alleen mag worden gebruikt na een zorgvuldige analyse en de goedkeuring
door bevoegde personen.
5. Het systeem heeft vooringestelde perioden voor het verwijderen van gebeurtenissen
(Bewaartermijn) als volgt ingesteld:
i. Voor altijd - de gebeurtenis wordt voor onbepaalde tijd bewaard
ii. Lang - 365 dagen
iii.Gemiddeld - 180 dagen
iv.Kort - 30 dagen
v. Nooit - de gebeurtenis is in zijn geheel niet in de database geregistreerd; het systeem
werkt er alleen online mee. Dit betekent dat het is geregistreerd onder online
gebeurtenissen in het Monitor-paneel en gebruikt door andere programmamodules,
zoals Automatische acties.
Het systeem ondersteunt de selectie van meerdere gebeurtenissen tegelijk. In dat geval wordt een
waarde, die wordt ingesteld voor welke geselecteerde gebeurtenis dan ook, eveneens
doorgegeven aan de andere geselecteerde gebeurtenissen.

6.3 Bewaking van de databasegrootte
Het ATS8600-systeem maakt het monitoren van de databasegrootte mogelijk en kan de gebruiker
waarschuwen als de gespecificeerde grootte wordt overschreden, zodat de juiste wijzigingen in
het systeem kunnen worden aangebracht om een storingsvrije werking van het ATS8600beveiligingssysteem te waarborgen.
1. Klik op Navigatie en kies het Extensies-paneel.
2. Vink de De databasegrootte van de monitor-toepassingsstatus aan. U kunt vervolgens de
geavanceerde instellingen uitbreiden en de waarde van de databasegrootte in GB invoeren.
De vooraf gedefinieerde waarde is 8 GB.
3. Bij overschrijding van deze waarde, zal het systeem een systeemwaarschuwing
weergegeven, waarop een gemachtigde gebruiker van de ATS8600-toepassing kan reageren.
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7

Bijlagen

7.1 Badge gegevensrapport
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Name} - gebruik de volgende expressie om de
opgemaakte naam van de houder te krijgen: {GetFormattedName(Badges.Holder.Properties)}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).MiddleName}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).FirstName}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).FirstTitle}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).LastTitle}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).IdentificationCard}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).InternalNumber}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).ExternalNumber}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Address}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).CellPhone}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).City}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Country}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Disabled} (Handicapped)
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Email}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Gender}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Note}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Phone}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Position}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).ValidFrom}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).ValidTo}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Zip}
{((dynamic)Badges.Holder.Properties).Photo} - om de foto van de houder weer te geven,
schrijft u de volgende expressie naar het beeldcomponent ImageUrl:
{ToUrl(Badges.Holder.Properties.Photo)}
Badges.Holder.Parents - alle voorouders van de kaarthouder kunnen worden geïndexeerd met
[i] en daardoor hebben zij allemaal dezelfde set van eigenschappen als de houder
Badges.Holder.Parent - de direct bovenliggende ouder van de kaarthouder (afdeling of divisie
waartoe houder behoort, indien gedefinieerd). Heeft dezelfde seteigenschappen als de
kaarthouder
Badges.Holder.Company - bedrijf van de persoon (indien gedefinieerd). Heeft dezelfde set
eigenschappen als de kaarthouder.
{((dynamic)Badges.Card.Properties).Name}
{((dynamic)Badges.Card.Properties).CardCode}
{((dynamic)Badges.Card.Properties).IssueCode}
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{((dynamic)Badges.Card.Properties).FacilityCode}
{((dynamic)Badges.Card.Properties).Status}
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