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1. INLEIDING 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over deze handleiding 

 Doelgroep 

 Overzicht van deze handleiding 

1. 1. Over deze handleiding 
Deze handleiding dient als naslagwerk voor adminbeheerders (beheerders met 

administratorrechten) en standaardbeheerders die SALTO ProAccess dagelijks gebruiken. In 

de handleiding staan de installatieprocedures voor de verschillende onderdelen van het 

SALTO-systeem, evenals instructies voor het instellen, configureren en gebruiken van de 

functies van ProAccess SPACE. 

1. 2. Doelgroep 
Deze handleiding is bedoeld voor organisatiepersoneel dat verantwoordelijk is voor het 

toegangsbeheer op de locatie en dat ProAccess SPACE regelmatig gebruikt. Onder 

organisaties verstaan we zowel hotels als andere omgevingen, zoals universiteiten. 

Routinetaken voor toegangsbeheer, zoals het toewijzen en verwijderen van sleutels en het in- 

en uitchecken van gasten, worden gewoonlijk uitgevoerd door beheerders zonder 

administratorrechten. Adminbeheerders zijn meestal verantwoordelijk voor hogere 

beheerfuncties, zoals het uitvoeren van installaties of configuratietaken.  

1. 3. Overzicht van deze handleiding 
Deze handleiding is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 1 – Inleiding 

 Hoofdstuk 2 – Systeemoverzicht 

 Hoofdstuk 3 – Installatie 

 Hoofdstuk 4 – Aan de slag 

 Hoofdstuk 5 – Toegangspunten 

 Hoofdstuk 6 – Kaarthouders 

 Hoofdstuk 7 – Bezoekers 

 Hoofdstuk 8 – Hotels 

 Hoofdstuk 9 – Sleutels 

 Hoofdstuk 10 - Monitoring 

 Hoofdstuk 11 – Gereedschappen in ProAccess SPACE 

 Hoofdstuk 12 – Systeemconfiguratie ProAccess SPACE 

 Hoofdstuk 13 – Algemene opties ProAccess SPACE 

 Hoofdstuk 14 - Randapparatuur 

 Verklarende woordenlijst 

Aan de hand van de volgende tabel kunt u bepalen welke hoofdstukken in deze handleiding 

relevant zijn voor uw gebruikersrol. 
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Tabel 1: Relevantie van hoofdstukken 

Hoofdstuk Adminbeheer
der (geen 

hotel) 

Beheerder 
(geen 
hotel) 

Adminbehee
rder (hotel) 

Beheerder 
(hotel) 

Inleiding Ja Ja Ja Ja 

Systeemoverzicht Ja Ja Ja Ja 

Installatie Ja  Ja  

Aan de slag Ja Ja Ja Ja 

Toegangspunten Ja Ja Ja  

Kaarthouders Ja Ja Ja  

Bezoekers Ja Ja Ja  

Hotels   Ja Ja 

Sleutels Ja Ja Ja Ja 

Monitoring Ja Ja Ja  

Configuratie ProAccess SPACE Ja  Ja  

Gereedschappen in ProAccess 
SPACE 

Ja  Ja  

Systeemconfiguratie ProAccess 
SPACE 

Ja Ja Ja  

Algemene opties ProAccess 
SPACE 

Ja Ja Ja  

Randapparatuur Ja  Ja  

Verklarende woordenlijst Ja Ja Ja Ja 
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2. SYSTEEMOVERZICHT 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over ProAccess 

 Onderdelen van het SALTO-netwerk 

 Onderdelen van het ProAccess-systeem 

2. 1. Over ProAccess 
SALTO ProAccess is een toegangsbeheersysteem dat wordt gebruikt voor het beheren van 

online en offline toegangspunten. Een beheerder met administratorrechten configureert items 

zoals toegangspunten en gebruikers zodat daarmee de toegang tot een omgeving kan worden 

beheerd. Andere beheerders kunnen vervolgens toegangsrechten beheren binnen het 

systeem.  

2. 1. 1. SALTO Virtual Network 
SALTO Virtual Network (SVN) maakt gebruik van technologie die speciaal is ontwikkeld voor 

stand-alone toegangsbeheer. De toegangsgegevens worden opgeslagen op een versleutelde 

RFID-kaart (Radio Frequency IDentification) in plaats van op het slot, zoals gebruikelijk. 

Kaarten kunnen vervolgens overal in het pand worden geüpdatet met een SVN-wandlezer. 

Dankzij SVN is het niet langer nodig om elke deur te bekabelen. Dankzij de batterijvoeding 

blijven de sloten ook actief als de verbinding uitvalt.  

2. 1. 2. SALTO Data-on-Card 
SALTO Data-on-Card betekent dat toegangsgegevens worden opgeslagen op de RFID-kaart 

in plaats van op het slot, zoals gebruikelijk in andere toegangsbeheersystemen. In de 

toepassingen en in deze handleiding wordt de RFID-kaart een 'sleutel' genoemd. Het voordeel 

van dit systeem is dat sleutels ook kunnen worden gebruikt om toegangsgegevens te 

verzamelen en te verspreiden wanneer de gebruiker zich door een locatie beweegt. 

Bovendien kunnen op deze manier toegangsrechten voor offline SALTO-toegangspunten 

worden toegevoegd of verwijderd zonder dat u daarvoor naar de deur hoeft. Wanneer een 

gebruiker een sleutel bij een SVN-wandlezer houdt, worden wijzigingen in hun 

toegangsrechten opgehaald uit de SALTO-database en naar de sleutel geschreven.  

2. 1. 3. Toegangsgegevens overdragen en bijwerken 
Wanneer een gebruiker bij een organisatie komt werken, ontvangt deze een sleutel met de 

bijbehorende toegangsrechten. Deze machtigingen kunnen echter regelmatig wijzigen, 

waardoor sleutels al snel niet meer up-to-date zijn.  

In het SALTO-systeem worden toegangsgegevens van de computer van een beheerder 

overgedragen naar een online wandlezer. Wanneer gebruikers een sleutel bij de SVN-

wandlezer houden, worden de meest recente toegangsgegevens automatisch overgedragen 

naar de sleutel. Wanneer deze sleutel vervolgens wordt gebruikt om deuren door het hele 

pand te openen, wordt de blacklist van elke deur bijgewerkt. Zie ook Blacklists voor meer 

informatie. Tegelijkertijd draagt het slot informatie over bijvoorbeeld de deurgeschiedenis en 

de batterijstatus over naar de kaart. Wanneer de gebruiker de sleutel vervolgens bij een online 
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wandlezer houdt, worden deze gegevens automatisch naar het systeem geüpload. Op deze 

manier worden de toegangsgegevens voortdurend geüpdatet en verspreid door de hele site. 

2. 2. Onderdelen van het SALTO-netwerk  
Het SALTO-netwerk bestaat in de meeste gevallen uit de volgende onderdelen: de SALTO-

server, client-pc's, SALTO-randapparatuur en toegangspuntapparaten. Het volgende schema 

toont de relatie tussen deze onderdelen.  
 

 

Afbeelding 1: Relatie tussen onderdelen in het SALTO-netwerk  
 

De onderdelen in het netwerk worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 2: Pictogrammen voor onderdelen 

Pictogram Omschrijving 

 SALTO-server 

Bevat de SALTO Service en de SQL-database (SQL DB). Zie 
SALTO Service en SQL Server met SQL-database voor meer 
informatie. Deze beheert en stuurt alle online SALTO-
apparaten in real-time aan. Denk daarbij aan online deuren op 
basis van RF-technologie (radiogolven). Deze verwerkt 
bovendien verzoeken van SALTO-clients. 

 SALTO-client 

Voert clienttoepassingen uit, zoals ProAccess SPACE en Local 
IO Bridge. Zie ProAccess SPACE en Local IO Bridge voor 
meer informatie.  
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Pictogram Omschrijving 

 Kaartencoder 

Schrijft toegangsrechten naar kaarten (sleutels). Een 
kaartencoder is een extern apparaat dat toegangsgegevens 
leest van en schrijft naar sleutels. Encoders kunnen worden 
verbonden via USB of Ethernet. 

 Stand-alone elektronisch(e)  

           deurbeslag en cilinder 

Hiermee kan toegang worden verleend of geweigerd op basis 
van de rechten van de aangeboden sleutel. Deze 
toegangspuntapparaten zijn in principe offline en werken op 
batterijvoeding. Ze kunnen echter wel worden uitgerust met 
RF-technologie voor online communicatie. 

 PPD (draagbaar 

                    
programmeerapparaat) 

Verstuurt informatie naar het slot, zoals identificatie- en 
configuratiegegevens voor de deur. Dit apparaat kan fysiek 
worden verbonden met een slot en wordt gebruikt om offline 
deuren in te stellen en bij te werken. Zie PPD voor meer 
informatie. 

 Online control unit 
(CU) 

Biedt toegangsbeheer in real-time. De control unit (CU) wordt 
beheerd door de SALTO-server en fungeert tegelijkertijd als 
online IP-deurunit en als kaartschrijver. 

 

2. 3. Onderdelen van het ProAccess-systeem 
Het systeem bestaat uit vijf onderdelen: 

 ProAccess SPACE  

 SQL Server met SQL-database 

 SALTO Service (en ProAccess SPACE Configurator dat deze service aanstuurt) 

 Local IO Bridge  

 Kaart printen 

Het volgende schema toont de verschillende onderdelen van het SALTO-systeem. 
 

 

Afbeelding 2: SALTO-systeem 
 

OPMERKING: Alle onderdelen in deze afbeelding zijn SALTO-onderdelen, behalve het PMS 
(Property Management System) en de software-integratie. De module 
Badging is onderdeel van ProAccess SPACE, maar wordt alleen toegevoegd 
aan de software als deze optie in de licentie is geselecteerd. 

De onderdelen worden beschreven in de volgende paragrafen. 
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2. 3. 1. ProAccess SPACE  
ProAccess SPACE is een toepassing voor online toegangsbeheer. Deze toepassing bevat de 

menu's waarmee adminbeheerders en andere beheerders gebruikersprofielen kunnen 

instellen, toegangspunten kunnen toevoegen en verwijderen, bedrijfsagenda's kunnen 

aanpassen, deurgeschiedenissen kunnen ophalen enzovoorts.  

Deze menu's en functies zijn alleen beschikbaar wanneer de daarvoor vereiste licentieopties 

zijn geselecteerd. Zie Licenties en registratie van SALTO-software voor meer informatie. Als u 

specifieke functies in ProAccess SPACE wilt activeren, kan het zijn dat u ook een specifieke 

parameter in de algemene opties van ProAccess SPACE moet inschakelen. Zie Algemene 

opties voor meer informatie over het inschakelen van parameters. 

De belangrijkste menuopties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 3: belangrijkste menuopties in ProAccess SPACE 

Menu-item Optie 

Toegangspunten  Deuren 

 Kasten 

 Kamers 

 Zones 

 Locaties 

 Functies 

 Uitgangen 

 Noodsluitingszones 

 Parkeerbeheerzones 

 Appèllijstzones 

 Tijdperiodes voor toegangspunten 

 Automatische instellingen voor toegangspunten 

Kaarthouders  Gebruikers 

 Bezoekers 

 Gasten 

 Gebruikersgroepen 

 Bezoekersgroepen 

 Gastengroepen  

 Parkeerbeheergroepen  

 Tijdschema's voor kaarthouders 

Sleutels  Sleutel lezen 

 Bezoeker inchecken 

 Bezoeker uitchecken 

 Sleutel wissen 

 Kastgegevens resetten 

 Automatische sleutelupdate 

Monitoring  Deurgeschiedenis 

 Online monitoring 

 Monitoring noodsluiting 

 Monitoring parkeerbeheer 

 Monitoring appèllijsten 
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Menu-item Optie 

Hotel  Kamerstatus 

 Inchecken 

 Incheckgroepen 

 Uitchecken 

 Gastensleutel kopiëren 

 Verloren gastensleutels annuleren 

 Eenmalige sleutel 

 Programmeer- en reservesleutels  

 Gastwissleutel maken 

 Schoonmaaksleutel maken 

Gereedschappen  Geplande taken 

 Import/synchronisatie 

 Back-up maken van database 

 Eventstreams 

 Kaart printen 

Systeem  Beheergeschiedenis 

 Beheerders 

 Beheerdersgroepen 

 Partities  

 PPD 

 SALTO-netwerk  

 Kalenders 

 Tijdzones 

 Algemene opties 

 SAM- en uitgifteopties 

 PMS-autorisaties 

 Systeembronnen 
 

2. 3. 2. SQL Server met SQL-database 
De SQL-server en SQL-database (SQL DB) worden gebruikt voor het hosten en beheren van 

de SALTO-database. Deze database bevat alle informatie van het toegangsbeheersysteem, 

zoals gebruikersrechten, sluitplannen en sleutelgegevens.  

2. 3. 3. SALTO Service 
De SALTO Service is een Windows-service die de communicatie tussen de randapparatuur, 

ProAccess SPACE, de database en eventuele integratiesoftware beheert. Deze service wordt 

aangestuurd door ProAccess SPACE Configurator. 

ProAccess SPACE Configurator is een desktoptoepassing waarmee de communicatie tussen 

de verschillende onderdelen van het SALTO-systeem kan worden ingesteld. Hiermee kunt u 

de SALTO Service tevens in- en uitschakelen. 

OPMERKING: De SALTO Service blijft op de achtergrond actief. ProAccess SPACE werkt 
niet zonder de SALTO Service. Deze mag dan ook niet worden gestopt, 
behalve voor onderhoudswerkzaamheden. Als de SALTO Service wordt 
uitgeschakeld, blijven randapparaten actief als stand-alone of offline 
apparaten. Deze kunnen echter pas weer communiceren met de database 
nadat de SALTO Service opnieuw is opgestart. 
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2. 3. 4. Local IO Bridge  
Local IO Bridge is een Windows-service. Deze maakt het mogelijk om USB-apparaten te 

gebruiken met ProAccess SPACE door een koppeling te leggen tussen het USB-apparaat en 

de browser. Local IO Bridge moet zijn geïnstalleerd op alle clientcomputers die verbonden 

worden met een USB-encoder of PPD. Zie Encoders en PPD voor meer informatie.  
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3. INSTALLATIE 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Installatie  

 Installatieprocedure 

 Installatievereisten 

 Licenties en registratie van SALTO-software 

 SALTO-software downloaden 

 SALTO-softwareonderdelen installeren 

 SALTO-softwarelicenties bijwerken 

 Configuratie van ProAccess SPACE controleren 

3. 1. Over Installatie  
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de software-onderdelen kunt installeren en 

configureren die nodig zijn om het SALTO-systeem te openen en te gebruiken. U moet de 

volgende twee afzonderlijke installatieprocedures uitvoeren: 

 ProAccess SPACE (omvat tevens de SALTO Service en ProAccess SPACE Configurator) 

 Local IO Bridge (deze kunt u downloaden vanuit ProAccess SPACE) 

 

3. 2. Installatieprocedure 
De installatieprocedure moet door een beheerder met administratorrechten (hierna 

'adminbeheerder') worden uitgevoerd in de opgegeven volgorde: 

1. Installatievereisten controleren 

De adminbeheerder controleert of aan alle hardware- en softwarevereisten is voldaan 

voordat de installatieprocedure wordt gestart.  

SALTO-installatiebestanden downloaden 

a) De adminbeheerder (of een andere gebruiker met voldoende rechten) selecteert de 

gewenste licentieopties tijdens de aanschaf van de SALTO-software.  

b) De adminbeheerder vult het serienummer van de SALTO-software in op de SALTO-

website. 

c) De adminbeheerder downloadt de SALTO-software.  

SALTO-softwareonderdelen installeren  

d) De adminbeheerder installeert ProAccess SPACE.  

e) De adminbeheerder installeert Local IO Bridge. 

 

3. 3. Installatievereisten 
De volgende tabellen geven een overzicht van de minimale hardware- en systeemvereisten 

voor de SALTO-server- en clienttoepassingen. De clienttoepassingen zijn: ProAccess SPACE 

en de Local IO Bridge.  
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Tabel 4: Minimale hardware- en systeemvereisten voor de SALTO-server 

Component Vereiste 

RAM 4 GB, ten minste 8 GB voor grote installaties 

Processor 1 GHz, ten minste 2 GHz voor grote installaties 

Scherm 1024 x 768, 32-bits hoge kleuren  

Vrije schijfruimte Minimaal 5 GB wordt aanbevolen  

10 GB is de aanbevolen hoeveelheid vrije ruimte voor het gebruik 
van een database in een grote organisatie.  

Besturingssysteem Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 
Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2 of Windows Server 
2016 (32-bits en 64-bits) 

MS SQL Server Versie 2005, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 of LocalDB (alle edities, 
inclusief MS-SQL Express). Let op: als de SALTO-database 
oorspronkelijk is gemaakt met MS SQL Server 2000 en later naar 
een hogere versie moet worden gemigreerd, moet u controleren of 
de database een compatibiliteitsniveau 90 (versie 2005) of hoger 
heeft.  

Apparaatnaam-omzetter DNS (Domain Name System) 

Domeinomgeving Een gedeeld netwerk is verplicht en het domein of de werkgroep 
moet door de IT-beheerder van de organisatie worden ingesteld. Dit 
wordt sterk aanbevolen omdat de beveiliging en het toewijzen van 
rechten hierdoor wordt vereenvoudigd.  

.NET Framework Versie 4.6.2 (inbegrepen in het ProAccess SPACE-
installatieprogramma) 

 

Tabel 5: Minimale hardware- en systeemvereisten voor ProAccess SPACE  

Component Vereiste 

RAM 1 GB 

Processor 1 GHz of hoger (x86 of x64) 

Besturingssysteem Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows 
Server 2008 R2 en Windows Server 2012 R2 (32-bits en 64-bits) 

.NET Framework Versie 4.6.2 (inbegrepen in het ProAccess SPACE-
installatieprogramma) 

Plug-in Silverlight 5 of HTML 5 voor SPABASIC-licentie en andere 
specifieke modules: antipassback, automatische updates, kaart 
printen, databasesynchronisatie, mobiele SVN, RF2, SHIP, 
aangepaste SAM-sleutels, hotel 

Webbrowser Microsoft Internet Explorer (11 of hoger). Google Chrome, Mozilla 
Firefox en Windows Edge voor de softwarefuncties die door HTML 
5 worden ondersteund (zie rij hierboven) 

 
 
 

3. 4. Licenties en registratie van SALTO-software  
Voordat u de SALTO-software kunt downloaden, moet u deze aanschaffen met de gewenste 

licentieopties. Vervolgens moet u de licentie registreren op de SALTO-website om de vereiste 

installatiebestanden te kunnen downloaden. Zie SALTO-software downloaden voor meer 

informatie over hoe u de software kunt registreren en downloaden. 
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Neem contact op met uw SALTO-vertegenwoordiger als u de licentieopties na registratie wilt 

wijzigen. U kunt uw installatie vervolgens vanuit ProAccess SPACE bijwerken met de nieuwe 

licentieopties. Zie SALTO-softwarelicenties bijwerken voor meer informatie.  

3. 5. SALTO-software downloaden 
Voordat u de SALTO-software kunt downloaden, moet u het unieke serienummer en het 

wachtwoord voor uw SALTO-software registreren. Dit serienummer ontvangt u bij aanschaf 

van de SALTO-software.  

U kunt de SALTO-software als volgt registreren: 

1. Registreer het serienummer van uw SALTO-software op de SALTO-registratiewebsite: 

http://softwarearea.saltosystems.com/usuarios/inicio_insertar.php?id=en 

2. Geef uw persoonlijk gegevens op in de bijbehorende velden en controleer of alle verplichte 

velden zijn ingevuld.  

3. Noteer uw persoonlijke wachtwoord.  

4. Klik op Verzenden.  

SALTO stuurt een validatie-e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.  

5. Klik op de link in de validatie-e-mail om de SALTO-webpagina voor gebruikerstoegang te 

openen: 

http://softwarearea.saltosystems.com/usuarios/index.php?id=en 

6. Klik op Verzenden.  

7. Download het ZIP-bestand met ProAccess SPACE.  

3. 6. SALTO-softwareonderdelen installeren 
Het SALTO-softwaresysteem bestaat uit drie aparte bestanden die u moet installeren: 

 Setup_ProAccessSpace.exe: Voor installatie van ProAccess SPACE, ProAccess SPACE 

Configurator en de SALTO Service.  

 Setup_SaltoLocalIOBridge: Voor installatie van Local IO Bridge. 

 Setup_CardPrintingSpace.exe: Voor installatie van de functie Kaart printen. 

OPMERKING: Installatie-instructies vindt u ook in de installatiemap van ProAccess SPACE 
(SALTO\ProAccess Space\docs).  

3. 6. 1. ProAccess SPACE installeren 
ProAccess SPACE, ProAccess SPACE Configurator en de SALTO Service worden 

tegelijkertijd geïnstalleerd vanuit één installatiebestand. De installatieprocedure voor 

ProAccess SPACE omvat alle drie deze onderdelen.  

http://softwarearea.saltosystems.com/usuarios/inicio_insertar.php?id=en
http://softwarearea.saltosystems.com/usuarios/index.php?id=en
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U kunt ProAccess SPACE als volgt installeren:  

1. Pak het installatiebestand voor ProAccess SPACE uit. 

2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Setup_ProAccessSpace.exe. 

  

 

Afbeelding 3: Als administrator uitvoeren  
 

3. Selecteer Als administrator uitvoeren.  

4. Klik op Ja wanneer het volgende bericht verschijnt: 

Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan 

deze computer aan te brengen? 

Het eerste dialoogvenster van de installatieprocedure wordt weergegeven. 

5. Klik op Volgende. Het dialoogvenster Licentieovereenkomst wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 4: Dialoogvenster Licentieovereenkomst 
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6. Selecteer Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en klik op Volgende. Het 

dialoogvenster Doelmap wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 5: Dialoogvenster Doelmap 
 

7. Kies een andere locatie of accepteer de aanbevolen doelmap voor installatie.  

8. Klik op Volgende. Het dialoogvenster Back-endconfiguratie wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 6: Dialoogvenster Back-endconfiguratie 
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9. Selecteer SQL LocalDB installeren.  

In deze procedurebeschrijving wordt aangenomen dat ProAccess SPACE voor het eerst 

wordt geïnstalleerd en dat u de standaardoptie met de SQL LocalDB gebruikt. Zie Een 

bestaande SQL Server- voor meer informatie als u van plan bent om tijdens de 

installatieprocedure een alternatieve database op een bestaande SQL-server te selecteren 

(of een nieuwe te maken).  

Zie Gegevens migreren uit een Microsoft Access-database voor meer informatie als u van 

plan bent om tijdens de installatieprocedure gegevens te migreren uit een bestaande 

Microsoft Access-database. 

10. Klik op Volgende. Het dialoogvenster Software activeren wordt weergegeven.  

 

Afbeelding 7: Dialoogvenster Software activeren 
 

11. Geef het e-mailadres en wachtwoord op dat u hebt gebruikt tijdens de registratie.  

Als u al een registratiebestand (.dat) hebt ontvangen, kunt u dit registreren op het tabblad 

Handmatig.  

12. Selecteer het type licentie in de vervolgkeuzelijst.  

13. Geef uw licentienummer op. 

14. Klik op Activeren. Het scherm Gefeliciteerd! wordt weergegeven ter bevestiging dat 

ProAccess SPACE is geïnstalleerd.  
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Afbeelding 8: Installatiebevestiging  
 

U kunt nu op de toegangstegel klikken om ProAccess SPACE te starten.  

3. 6. 1. 1. Een bestaande SQL Server-engine gebruiken  

Nadat u de doelmap voor installatie hebt geselecteerd in stap 7 van ProAccess SPACE 

installeren, wordt het dialoogvenster Back-endconfiguratie getoond.  

Hier kunt u twee manieren kiezen om een bestaande SQL Server-engine te gebruiken:  

 Een bestaande database gebruiken voor de installatie.  

 Een nieuwe database maken voor de installatie.  

Bestaande database gebruiken  

U kunt ProAccess SPACE als volgt installeren met een bestaande database: 

1. Selecteer Bestaande SQL Server-engine gebruiken.  
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Afbeelding 9: Bestaande SQL Server-engine gebruiken 
 

2. Klik op Volgende.  
 

 

Afbeelding 10: Bestaande database upgraden 
 

3. Selecteer Bestaande database upgraden en klik op Volgende.  
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Afbeelding 11: SQL-database selecteren  
 

4. Selecteer de gewenste SQL-database en voer de vereiste gegevens in.  

5. Klik op Volgende.  

6. Ga verder met stap 10 in ProAccess SPACE installeren om de installatieprocedure te 

vervolgen.  

Nieuwe database maken  

U kunt ProAccess SPACE als volgt installeren met een nieuwe database: 

1. Selecteer Bestaande SQL Server-engine gebruiken.  
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Afbeelding 12: Bestaande SQL Server-engine gebruiken 
 

2. Klik op Volgende.  
 

 

Afbeelding 13: Nieuwe database maken 
 

3. Selecteer Nieuwe database maken en klik op Volgende.  
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Afbeelding 14: Gegevens bestaande SQL-database  
 

4. Geef een naam voor de nieuwe SQL-database op en voer de vereiste gegevens in.  

5. Klik op Volgende.  

6. Ga verder met stap 10 in ProAccess SPACE installeren om de installatieprocedure te 

vervolgen.  

3. 6. 1. 2. Gegevens migreren uit een Microsoft Access-database 

Nadat u de doelmap voor installatie hebt geselecteerd in stap 7 van ProAccess SPACE 

installeren, wordt het dialoogvenster Back-endconfiguratie getoond.  

U kunt ProAccess SPACE als volgt installeren met migratie van gegevens uit een MS Access-

database: 

1. Selecteer Migreren uit Microsoft Access.  
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Afbeelding 15: Migreren uit Microsoft Access  
 

2. Klik op Volgende.  
 

 

Afbeelding 16: Bestandslocatie rw.mdb 
 

3. Klik op het mappictogram en blader naar de locatie van het bestand rw.mdb. 

4. Klik op Volgende.  
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5. Ga verder met stap 10 in ProAccess SPACE installeren om de installatieprocedure te 

vervolgen.  
 

3. 6. 2. Local IO Bridge installeren 
Local IO Bridge moet zijn geïnstalleerd op alle clientcomputers die verbonden worden met een 

USB-encoder of PPD. Zie Local IO Bridge voor meer informatie. Local IO Bridge maakt het 

mogelijk om USB-apparaten te gebruiken met ProAccess SPACE door een koppeling te 

leggen tussen het USB-apparaat en de browser.  

Voordat u Local IO Bridge kunt installeren, moet u zich bij ProAccess SPACE aanmelden als 

beheerder met administratorrechten. Zie Inloggen bij ProAccess SPACE voor informatie over 

hoe u kunt inloggen bij ProAccess SPACE. De nieuwste versie van Local IO Bridge kan op 

twee manieren worden geïnstalleerd vanuit ProAccess SPACE: 

 Via het scherm Instellingen  

 Via het dialoogvenster Info  
 

 

Afbeelding 17: Het scherm Beheerdersinstellingen en het dialoogvenster Info openen  
 

3. 6. 2. 1. Installeren via het scherm Instellingen 

U kunt Local IO Bridge als volgt installeren via het scherm Instellingen: 

1. Klik op admin (of de gebruikersnaam van een andere beheerder met de juiste rechten) in 

de rechterbovenhoek van het startscherm. Het scherm Instellingen wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 18: Scherm Instellingen  
 

2. Klik op Local IO Bridge downloaden.  

3. Klik op Opslaan wanneer het volgende bericht verschijnt: 

Wilt u Setup_SaltoLocalIOBridge.exe uitvoeren of opslaan?  
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4. Sla het bestand Setup_SaltoLocalIOBridge.exe op uw computer op en klik vervolgens met 

de rechtermuisknop op het pictogram.  

5. Selecteer Als administrator uitvoeren.  

6. Klik op Ja wanneer het volgende bericht verschijnt: 

Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan 

deze computer aan te brengen?  

Het eerste dialoogvenster van de installatieprocedure wordt weergegeven. 

7. Klik op Volgende. Het dialoogvenster Licentieovereenkomst wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 19: Dialoogvenster Licentieovereenkomst 
 

8. Selecteer Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.  

9. Klik op Volgende. Het dialoogvenster Doelmap wordt weergegeven.  
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Afbeelding 20: Dialoogvenster Doelmap 
 

10. Kies een andere locatie of accepteer de aanbevolen doelmap voor installatie.  

11. Klik op Volgende. Het dialoogvenster Voltooid wordt weergegeven ter bevestiging dat 

Local IO Bridge is geïnstalleerd. 
 

 

Afbeelding 21: Installatiebevestiging  
 

12. Klik op Afsluiten.  
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3. 6. 2. 2. Installeren via het dialoogvenster Info  

U kunt Local IO Bridge als volgt installeren via het dialoogvenster Info: 

1. Klik op het pictogram Info in de rechterbovenhoek van het startscherm. Het dialoogvenster 

Info wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 22: Dialoogvenster Info 
 

2. Klik op Downloaden. 

De tekst van de knop Downloaden kan variëren, afhankelijk van de laatste versie van 

Local IO Bridge.  

3. Klik op Opslaan wanneer het volgende bericht verschijnt: 

Wilt u Setup_SaltoLocalIOBridge.exe uitvoeren of opslaan?  

4. Sla het bestand op op uw computer en ga verder met de stappen in Installeren via het 

scherm Instellingen. 

3. 6. 3. Kaart printen installeren 
U kunt Kaart printen als volgt installeren:  

1. Ga naar Gereedschappen > Kaart printen. Als de functie Kaart printen nog niet 

geïnstalleerd is, geeft het volgende venster aan dat Kaart printen niet is geïnstalleerd. Met 

de link in het venster kunt u deze functie downloaden. 

 

Afbeelding 23: Dialoogvenster Kaart printen 

 

Klik op Opslaan wanneer het volgende bericht verschijnt: 

Wilt u Setup_CardPrintingSpace.exe uitvoeren of opslaan? 
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Sla het bestand Setup_CardPrintingSpace.exe op uw computer op en klik vervolgens 
met de rechtermuisknop op het pictogram.  
Selecteer Als administrator uitvoeren.  

 

Klik op Ja wanneer het volgende bericht verschijnt:  

Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan deze 

computer aan te brengen? 

Het eerste dialoogvenster van de installatieprocedure wordt weergegeven. 

Klik op Volgende. Het dialoogvenster Licentieovereenkomst wordt weergegeven. 

 

Afbeelding 24: Dialoogvenster Licentieovereenkomst 

 
Selecteer Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.  
Klik op Volgende. Het dialoogvenster Doelmap wordt weergegeven. 
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Afbeelding 25: Dialoogvenster Doelmap 

 

Kies een andere locatie of accepteer de aanbevolen doelmap voor installatie. 

Klik op Volgende. Het dialoogvenster Voltooid wordt weergegeven ter bevestiging dat de 

functie Kaart printen is geïnstalleerd. 

 

 

Afbeelding 26: Installatiebevestiging 

Klik op Afsluiten. 
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OPMERKING: Meer informatie over de functie Kaart printen vindt u in de hoofdstukken 
Kaartprintsjablonen en Kaartprintsjablonen gebruiken.  

3. 7. SALTO-softwarelicenties bijwerken 
Bepaalde SALTO-functies, waaronder die voor partities en bezoekers, zijn licentieafhankelijk. 

Dat betekent dat sommige functies standaard niet zijn ingeschakeld in uw SALTO-installatie, 

tenzij deze onder de door u geselecteerde licentieopties vallen. 

U kunt als volgt controleren welke functies er zijn geactiveerd voor uw licentie:  

1. Klik op het pictogram Info in de rechterbovenhoek van het startscherm. Het dialoogvenster 

Info wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 27: Dialoogvenster Info 
 

Klik op Functies bekijken. Het dialoogvenster Functies met een overzicht van alle 

functies wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 28: Dialoogvenster Functies 
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Ingeschakelde functies zijn gemarkeerd met een groene cirkel in de kolom Status. 

Uitgeschakelde functies zijn gemarkeerd met een grijze cirkel.  

In het dialoogvenster Functies kunt u tevens zien welke beperkingen er gelden voor de 

volgende waarden: 

 Maximaal aantal kaarthouders 

 Maximaal aantal toegangspunten 

 Maximaal aantal toegangspunten voor mobiele gastensleutels 

 Maximumaantal toegangspunten voor mobiele SVN-gebruikers die hun sleutels kunnen 

bijwerken met NFC-technologie (Near Field Communication)  

Als u licentieafhankelijke functies wilt activeren, kunt u contact opnemen met uw SALTO-

vertegenwoordiger. Als er wijzigingen zijn aangebracht in uw geregistreerde account, kunt u 

uw installatie op twee manieren bijwerken: 

 Via het dialoogvenster Info  

 Via het dialoogvenster Functies  

3. 7. 1. 1. Licentie bijwerken via het dialoogvenster Info  

U kunt uw licentie als volgt bijwerken via het dialoogvenster Info: 

1. Klik op Licentie bijwerken. Het dialoogvenster Licentie bijwerken wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 29: Dialoogvenster Licentie bijwerken 
 

2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u hebt opgegeven tijdens de registratie.  

Als u al een registratiebestand (.dat) hebt ontvangen, kunt u uw licentie ook daarmee 

bijwerken op het tabblad Handmatig. In de meeste gevallen ontvangt u dit bestand alleen 

van een SALTO-vertegenwoordiger wanneer deze u helpt bij het testen of demonstreren 

van een functie. Dit type licentiegegevensbestand vervalt na een specifieke periode.  

3. Klik op Activeren. ProAccess SPACE controleert de licentiestatus automatisch online en 

activeert de van toepassing zijnde functies in uw database.  

U moet ProAccess SPACE herstarten voordat de wijzigingen van kracht worden. 

3. 7. 1. 2. Licentie bijwerken via het dialoogvenster Functies  

Als u uw licentie wilt bijwerken via het dialoogvenster Functies, klikt u op Licentie bijwerken 

en voert u de stappen in Licentie bijwerken via het dialoogvenster Info uit.  
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3. 8. Configuratie van ProAccess SPACE 
controleren  

U kunt de configuratie van ProAccess SPACE als volgt controleren:  

1. Controleer of de juiste database is ingesteld in ProAccess SPACE. 

2. Dubbelklik op het pictogram van ProAccess SPACE Configurator op uw bureaublad. 

ProAccess SPACE Configurator wordt gestart en het tabblad Database wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 30: Tabblad Database  
 

3. Controleer of de servernaam in het veld Servernaam correct is. Als Microsoft SQL 

Management Studio is geïnstalleerd, kunt u daar de gegevens controleren. 

4. Controleer of de databasenaam in het veld Database correct is. Als Microsoft SQL 

Management Studio is geïnstalleerd, kunt u daar de gegevens controleren. 

5. Controleer als u in een Windows-domein werkt of de optie Windows-authenticatie is 

ingeschakeld. 

Als u niet in een Windows-domein werkt, schakelt u de optie SQL Server-authenticatie 

in. U moet de juiste inloggegevens voor de gewenste SQL Server invoeren.  

6. Klik op Opslaan. 

Voordat u wijzigingen kunt aanbrengen op het tabblad Service-eigenschappen, moet u 

de SALTO Service stoppen. Herstart de service nadat u de wijzigingen hebt aangebracht. 

7. Ga naar het tabblad Service-eigenschappen. 
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Afbeelding 31: Tabblad Service-eigenschappen 
 

8. Controleer of de optie Automatisch is geselecteerd voor Starttype. 

Deze optie is ingeschakeld om te zorgen dat de SALTO Service automatisch wordt gestart 

wanneer de computer opnieuw wordt opgestart. 

9. Controleer of de optie Lokaal systeem is ingeschakeld. 

Als u deze optie selecteert, wordt de SALTO Service gestart met lokale rechten. Als u de 

optie Gebruiker selecteert, wordt de SALTO Service gestart met de rechten van de 

actieve gebruiker. De optie Gebruiker kan nodig zijn als de SALTO Service taken moet 

uitvoeren met bestanden op een andere computer. 

10. Klik op Opslaan. 

11. Ga naar het tabblad Servicepoorten. 
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Afbeelding 32: Tabblad Servicepoorten 
 

12. Schakel het selectievakje Activeer TCP/IP-poorten voor webapplicatie in. 

De standaardpoorten kunnen naar wens worden gewijzigd. In sommige gevallen kan de 

poortinstelling worden beperkt tot één specifieke poort in plaats van een poortbereik. 

Om de beveiligde versie van HTTP te gebruiken, bijvoorbeeld HTTPS, moet u eerst een geldig 

certificaat toewijzen (gebruik 'ProAccess Space Configurator' om er een te selecteren in de lijst 

met certificaten die bij de servercomputer zijn geregistreerd). 

Het geselecteerde certificaat moet ook geldig zijn voor de clientcomputers zodat: 1) het 

waarschuwingsbericht 'niet-vertrouwde verbinding' niet wordt getoond in de browser, en 2) 

browsers realtime meldingen kunnen ontvangen (zoals openingen van deuren) van de server. 

 

Space ondersteunt het protocol TLS 1.1/1.2 van NetFrame versie 4.5 voor HTTPS. Let op: dit 

protocol moet op pc-/serverniveau worden gedefinieerd en niet in Space. 

 

13. Klik op Opslaan. De koppeling naar ProAccess SPACE op dit tabblad zou nu actief 

moeten zijn. 

Zie Inloggen bij ProAccess SPACE voor informatie over hoe u kunt inloggen bij ProAccess 

SPACE en hoe u bladwijzers voor eenvoudige toegang kunt instellen in uw browser. 

OPMERKING: Op het tabblad Geavanceerd kunt u het tracingniveau instellen op Laag, 
Middel of Hoog. Het standaardniveau voor tracing is Laag. Laat het optie 
Tracingniveau ingesteld op Laag tenzij de technische dienst van SALTO u 
aanraadt om deze optie te wijzigen. Als het tracingniveau is ingesteld op 
Hoog, bevat het rapport meer details, maar neemt de omvang van het 
logboekbestand snel toe. Stel het tracingniveau alleen gedurende korte 
periodes in op Hoog, bijvoorbeeld tijdens het oplossen van problemen, en 
stel het daarna weer in op Laag. 
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4. AAN DE SLAG 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Aan de slag 

 Inloggen bij ProAccess SPACE 

 Beheerdersinstellingen configureren 

 ProAccess SPACE gebruiken 

 Uitloggen bij ProAccess SPACE 

 Checklist voor installatie  

4. 1. Over Aan de slag 
In dit hoofdstuk wordt de standaardfunctionaliteit van ProAccess SPACE beschreven. Het 

biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste functies van beide toepassingen. Daarnaast 

bevat het een procesbeschrijving met checklists voor hotel- en niet-hotelomgevingen. 

4. 2. Inloggen bij ProAccess SPACE 
In dit hoofdstuk wordt aangenomen dat u inlogt met een gebruikersnaam met 

administratorrechten (adminbeheerder). Zie Beheerinterface en Hotelinterface voor meer 

informatie. 

U kunt als volgt inloggen bij ProAccess SPACE: 

1. Dubbelklik op het pictogram van ProAccess SPACE Configurator (Windows 7 of XP). 

of 

Selecteer Start > Programma's > ProAccess SPACE Configurator (Windows 7 of XP).  

of  

Zoek naar ProAccess SPACE Configurator (Windows 8).  

Klik op Ja als het volgende bericht verschijnt: 

Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan 

deze computer aan te brengen?  

ProAccess SPACE Configurator wordt gestart en het tabblad Database wordt 

weergegeven. 

Ga naar het tabblad Servicepoorten. 
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Afbeelding 33: Link naar ProAccess SPACE 
 

Klik op de link naar ProAccess SPACE. Het inlogscherm van ProAccess SPACE wordt 

weergegeven in uw browser. 

OPMERKING: U kunt de link naar ProAccess SPACE kopiëren en een snelkoppeling naar 
uw browser maken. Dan hoeft u ProAccess SPACE Configurator niet steeds 
te openen om op de link te kunnen klikken. 

 

 

Afbeelding 34: Inloggen bij ProAccess SPACE  
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De link naar ProAccess SPACE is alleen actief wanneer de SALTO Service wordt 

uitgevoerd. Als deze niet wordt uitgevoerd, gaat u naar het tabblad Service-

eigenschappen en herstart u de SALTO Service indien nodig. 

Geef administrator op in het veld Gebruiker. 

De eerste keer dat u inlogt bij ProAccess SPACE moet u de gebruikersnaam admin 

gebruiken. 

Geef uw wachtwoord op in het veld Wachtwoord. 

OPMERKING: U kunt het veld Wachtwoord de eerste keer dat u inlogt leeg laten. Het wordt 
echter aanbevolen om zo snel mogelijk een wachtwoord in te stellen. Zie 
Wachtwoorden beheren voor meer informatie over het instellen van een 
wachtwoord. 

Klik op Inloggen. Het startscherm van ProAccess SPACE wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 35: Startscherm van ProAccess SPACE 
 

4. 2. 1. Beheerinterface 
De beheerinterface bevat de menuopties die noodzakelijk zijn om een breed scala aan taken 

uit te voeren, waaronder het configureren van toegangspunten en kaarthouders. Deze 

interface kunt u openen door in te loggen met de standaardgebruikersnaam 'admin'. 
 

 

Afbeelding 36: Menuopties beheerinterface 
 

Adminbeheerders kunnen andere gebruikersnamen met beperkte toegang tot de functies van 

ProAccess SPACE maken. Welke menuopties en bijbehorende functies zichtbaar zijn voor 

andere beheerders binnen de ProAccess SPACE-interfaces is afhankelijk van de rechten die 

aan de gebruikersnaam zijn toegewezen door de adminbeheerder. Zie Globale rechten van 

beheerdersgroepen voor meer informatie. 
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4. 2. 2. Hotelinterface 
De hotelinterface bevat een subset van functies uit de beheerinterface en is bedoeld voor 

gebruik door beheerders in hotelomgevingen. De menuopties hebben betrekking op 

gastenactiviteiten, zoals het in- en uitchecken van gasten, het wissen van gastensleutels en 

andere functies voor hotelmanagement. Zie Hotels voor meer informatie. Hierin worden 

tevens de specifieke toegangstegels voor hotelomgevingen getoond. Beheerders kunnen van 

adminbeheerders toegang krijgen tot de hotelinterface. Zie Beheerders en 

Beheerdersgroepen voor meer informatie.  
 

 

Afbeelding 37: Menuopties hotelinterface 
 

4. 3. Beheerdersinstellingen configureren 
Deze paragraaf biedt informatie over standaardbeheerders en beheerdersgroepen. Bovendien 

vindt u hier instructies voor het wijzigen van de standaardweergavetaal en voor het beheren 

van encoder- en PPD-instellingen en wachtwoorden in ProAccess SPACE. 

4. 3. 1. Standaardbeheerders 
Tijdens de installatie wordt er één standaardbeheerder in het systeem gemaakt: 'admin'. Zie 

Beheerders voor meer informatie. 

4. 3. 2. Standaardbeheerdersgroepen 
Tijdens de installatie wordt er één standaardbeheerdersgroep in het systeem gemaakt: 

'Administrator'. Zie Beheerdersgroepen voor meer informatie.  

4. 3. 3. Wachtwoorden beheren  
U kunt als volgt wachtwoorden maken of wijzigen: 

1. Klik op admin (of de gebruikersnaam van een andere beheerder met de juiste rechten) in 

de rechterbovenhoek van het startscherm. Het scherm Instellingen wordt weergegeven.  
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Afbeelding 38: Scherm Instellingen 
 

2. Klik op Wachtwoord wijzigen. Het Dialoogvenster Wachtwoord wijzigen wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 39: Dialoogvenster Wachtwoord wijzigen 
 

3. Geef uw huidige wachtwoord op in het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen.  

Laat het veld Huidig wachtwoord leeg als u nog geen wachtwoord hebt ingesteld.  

4. Geef uw nieuwe wachtwoord op en bevestig dit.  

Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Er gelden geen beperkingen voor 

wachtwoordlengte of -complexiteit.  

5. Klik op Opslaan. 

4. 3. 4. Standaardtaal wijzigen 
U kunt de weergavetaal in ProAccess SPACE instellen op de taal van uw keuze. Zie 

Beheerders toevoegen voor informatie over het instellen van de weergavetaal voor andere 

beheerders. 

4. 3. 4. 1. Standaardtaal wijzigen in ProAccess SPACE 

U kunt de standaardtaal als volgt wijzigen: 

1. Klik op admin (of de gebruikersnaam van een andere beheerder met de juiste rechten) in 

de rechterbovenhoek van het startscherm. Het scherm Instellingen wordt weergegeven.  
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Afbeelding 40: Scherm Instellingen 
 

Selecteer de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst Taal. 

Klik op Opslaan. De weergavetaal in ProAccess SPACE wordt nu gewijzigd in de 

geselecteerde taal. 

4. 3. 5. Lokale opties beheren 
In het scherm Instellingen moet u aangeven hoe uw encoder en PPD zijn verbonden met het 

systeem. Beheerders gebruiken encoders om gegevens op sleutels te zetten en PPD's voor 

het uitvoeren van verschillende onderhoudstaken, zoals het bijwerken van de configuratie van 

offline deuren of het controleren van de batterijstatus van sloten. Zie Encoders en PPD voor 

meer informatie.  

In het scherm Instellingen kunt u ook de datum- en tijdsindeling voor de hele site wijzigen.  

4. 3. 5. 1. Encoderinstellingen  

U kunt encoders op twee manieren aansluiten: 

 Lokaal: Gebruik deze instelling voor encoders die fysiek zijn verbonden met de lokale 

computer. Met deze instelling kunnen encoders gegevens overdragen via een USB-

verbinding of via een seriële COM-poortverbinding. Zorg dat u het juiste type encoder 

selecteert in de vervolgkeuzelijst.  

 Online: Gebruik deze instelling voor encoders met een IP-adres die via IP (Internet 

Protocol) zijn verbonden. Met deze instelling kunnen encoders gegevens overdragen via 

een ethernetverbinding. Zorg dat u de juiste ethernetverbinding selecteert in de 

vervolgkeuzelijst.  

Wanneer u Lokaal of Online selecteert, worden de volgende knoppen actief: 

 Ondersteunde sleutels 

 Firmware bekijken 

Deze worden beschreven in de volgende tabel. 
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Tabel 6: Knoppen voor encoderinstellingen 

Knop Omschrijving 

Ondersteunde sleutels Als u Lokaal hebt geselecteerd, kunt u met deze knop een lijst met 
beschikbare technologieën tonen die door de encoder kunnen 
worden gelezen, zoals Mifare en DESFire. Als u Online hebt 
geselecteerd, kunt u nog steeds op deze knop klikken om een lijst 
met beschikbare technologieën te tonen die door de encoder 
worden gelezen, maar gebruikt de encoder een ethernetverbinding 
om met de lokale computer te communiceren. 

Firmware bekijken Klik op deze knop om de firmwareversie van de encoder te tonen. 
Hier kunt u de firmware tevens updaten. Zie Encoderfirmware 
updaten voor meer informatie. 

 

OPMERKING: Klik op de knop Ondersteunde sleutels in het scherm Instellingen in 
ProAccess SPACE als u lokale encoders wilt SAM'en. Raadpleeg de 
paragrafen SAM- & uitgiftegegevens en Algemene opties. 

4. 3. 5. 2. PPD-instellingen 

PPD's kunnen via USB-verbinding of via een seriële COM-poortverbinding worden 

aangesloten op het systeem. U hoeft de gewenste optie alleen hier te selecteren. 

4. 3. 5. 3. Datum & tijd  

U kunt de datum- en tijdweergave wijzigen met de vervolgkeuzelijsten Datumindeling en 

Tijdsindeling. Als u de datum- en tijdweergave hier wijzigt, wordt deze in alle exemplaren van 

ProAccess SPACE binnen de SALTO-omgeving gewijzigd. 

4. 4. ProAccess SPACE gebruiken 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe u de belangrijkste onderdelen van de ProAccess 

SPACE-interface kunt gebruiken. 

4. 4. 1. Onderdelen van de interface 
De interface is in drie delen verdeeld: 

 Beheerdersvak 

 Hoofdmenubalk 

 Toegangstegels 
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Afbeelding 41: Startscherm van ProAccess SPACE  
 

4. 4. 1. 1. Beheerdersvak 

Het beheerdersvak bevindt zicht in de rechterbovenhoek van het startscherm. De 

pictogrammen worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 7: Pictogrammen in het beheerdersvak 

Pictogram Omschrijving 

 Beheerder  

Hiermee kunt u het wachtwoord wijzigen en lokale instellingen 
bewerken. Dit pictogram kan verschillen, afhankelijk van de 
gebruikersnaam. Als een hotelbeheerder is ingelogd, staat hier 
bijvoorbeeld 'hotel'. Elke beheerder kan zijn eigen instellingen 
aanpassen, zoals de voorkeurstaal of de gebruikte encoder 
(wanneer een ethernet-encoder wordt gebruikt).  

 Meldingen 

Hier worden meldingen getoond bij specifieke 
systeemgebeurtenissen, bijvoorbeeld voor niet-voltooide taken. 

 Uitloggen 

Hiermee kunt u uitloggen bij ProAccess SPACE 

 

4. 4. 1. 2. Hoofdmenubalk 

De opties in de hoofdmenubalk worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 8: Opties in de hoofdmenubalk 

Menu Omschrijving 

Toegangspunten Hiermee kunt u toegangspunten maken en beheren, zoals deuren, 
kasten en kamers. Hiermee kunt u ook zones maken om deze 
toegangspunten te groeperen en beheren. 

Kaarthouders Hiermee kunt u beheren wie recht heeft om sleutels te gebruiken, 
zoals gebruikers en bezoekers. In dit menu kunt u ook aan de hand 
van tijdschema's aangeven waar en wanneer sleutels mogen 
worden gebruikt. 

Sleutels Hiermee kunt u sleutels toevoegen en verwijderen uit het systeem. 
Hier kunt u ook bezoekers in- en uitchecken. 

Monitoring Hiermee kunt u de deurgeschiedenis van de omgeving beheren 
door de activiteit van toegangspunten te volgen.  
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Menu Omschrijving 

Hotel Hiermee kunt u gasten in- en uitchecken en sleutels beheren en 
annuleren in hotels. 

Systeem Hiermee hebt u toegang tot de beheergeschiedenis, met 
overzichten van gebeurtenissen en wijzigingen van objecten. Dit 
menu bevat tevens specifieke beheerfuncties, bijvoorbeeld voor het 
beheren van randapparatuur en geplande taken en het toevoegen 
en verwijderen van beheerders, beheerdersgroepen en partities. Er 
zit ook een kalenderoptie in waarmee u toegang tot verschillende 
geografische gebieden kunt beheren en vakantiedagen en speciale 
dagen kunt configureren. 

 

4. 4. 1. 3. Toegangstegels 

Het startscherm bevat snelkoppelingen voor snelle toegang tot de meest gebruikte opties. 

Welke toegangstegels worden weergegeven is afhankelijk van de interface die u gebruikt: de 

beheerinterface of de hotelinterface.  

De toegangstegels in de beheerinterface worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 9: Toegangstegels in de beheerinterface 

Toegangstegel Alternatieve toegang 

Gebruikers Menu Kaarthouders 

Deurgeschiedenis Menu Monitoring 

Sleutel lezen Menu Sleutels 

Sleutel wissen Menu Sleutels 

Zones Menu Toegangspunten 

Kalenders Menu Systeem 

Gebruikersgroepen Menu Kaarthouders 

Tijdschema's voor 
kaarthouders 

Menu Kaarthouders 

Deuren Menu Toegangspunten 
 

De toegangstegels in de hotelinterface worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 10: Toegangstegels in de hotelinterface 

Toegangstegel Alternatieve toegang 

Inchecken Menu Hotel 

Uitchecken Menu Hotel 

Gastensleutel kopiëren Menu Hotel 

Sleutel lezen Menu Sleutels 

Kamerstatus Menu Hotel 
 

4. 4. 2. Veelvoorkomende bewerkingen in het scherm 
In deze paragraaf worden enkele veelvoorkomende bewerkingen in het scherm beschreven. 

4. 4. 2. 1. Items koppelen met de zijbalk 

Door op de koppelingen in de zijbalk rechts in een informatiescherm te klikken, kunt u 

verschillende items aan andere systeemelementen koppelen, zoals gebruikers, 

gebruikersgroepen en zones. Welke koppelingen er beschikbaar zijn in de zijbalk is 

afhankelijk van het informatiescherm dat wordt weergegeven. 
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Afbeelding 42: Koppelingen in de zijbalk 
 

4. 4. 2. 2. Items in selectielijsten toevoegen en verwijderen 

U kunt de punthaken en pijlknoppen in dialoogvensters Toevoegen/verwijderen gebruiken 

om items van de ene kant van het scherm naar de andere kant te verplaatsen.  
 

 

Afbeelding 43: Eén item toevoegen met de punthaak 
 

Selecteer het gewenste item in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het geselecteerde 

item wordt aan het rechterpaneel toegevoegd. U kunt ook dubbelklikken op een item om het 

aan het andere paneel toe te voegen. Houd de Shift-toets ingedrukt om meerdere 

opeenvolgende items tegelijk te selecteren en toe te voegen. U kunt ook de Ctrl-toets 

ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere losse items te selecteren. 
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Afbeelding 44: Selectielijsten 
 

Klik op de pijlknoppen in het midden van het scherm om alle items in het linkerpaneel toe te 

voegen aan het rechterpaneel of andersom.  

4. 4. 2. 3. Informatie kopiëren met de functie 'Hetzelfde als…' 

Wanneer u items hebt gekoppeld via de zijbalk, kunt u op de knop Hetzelfde als… in een 

informatiescherm klikken om informatie te kopiëren. Als u bijvoorbeeld een deur aan een 

gebruiker koppelt, kunt u de gebruikers die al aan een andere deur zijn gekoppeld naar de 

huidige deur kopiëren door op de knop Hetzelfde als… te klikken.  
 

 

Afbeelding 45: Knop Hetzelfde als… 
 

4. 4. 2. 4. Gegevens filteren op zoekwoorden 

 

Met het trechterpictogram kunt u specifieke gegevens zoeken. Welke filteropties worden 

getoond, is afhankelijk van het informatiescherm dat wordt weergegeven. Veelgebruikte filters 

zijn gebruikersnaam, beheerdernaam, gebeurtenis en locaties.  

 



 54 

U kunt specifieke gegevens zoeken door op het trechterpictogram te klikken en uw 

zoekwoord in te voeren. De volgende afbeelding toont een voorbeeld van het scherm 

Gebruikers waarin het zoekveld wordt getoond.  
 

  

Afbeelding 46: Gegevens filteren met een zoekwoord 

 

4. 4. 2. 5. Meerdere rijen selecteren 

 

Als u op de pijl in de linkerbovenhoek van de lijst met items klikt, worden alle items in de lijst 

geselecteerd, of alleen de items op de huidige pagina, zoals getoond in de afbeelding 

hieronder: 
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U kunt meerdere afzonderlijke onderdelen selecteren in de lijst door de selectievakjes in de 

linkerkolom in te schakelen. Als u onderdelen op verschillende pagina's selecteert, wordt het 

aantal geselecteerde items weergegeven bij het totale aantal onderdelen onderaan de lijst. 

Het venster toont ook het aantal beschikbare pagina's en navigatie-opties om van de huidige 

positie naar de eerste of laatste pagina te bladeren: 
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4. 4. 2. 6. De volgorde van de kolommen in schermen met onderdelenlijsten kan 
worden gewijzigd en de nieuwe volgorde blijft bewaard. 

 

U kunt kolommen in de verschillende onderdelenlijsten verplaatsen en ordenen door op de 

kolom te klikken en de kolom naar de gewenste positie te slepen: 

 

 

 

De nieuwe positie wordt opgeslagen in de database zodat dezelfde indeling wordt getoond 

wanneer de onderdelenlijst opnieuw opent: 

 

 
 

4. 4. 2. 7. Gegevens chronologisch of alfabetisch sorteren 

Met de pijltoetsen omhoog/omlaag kunt u de gegevens in het scherm naar wens alfabetisch of 

chronologisch sorteren.  

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van het lijstscherm Beheerdersgroepen waarin 

de pijl omhoog is aangegeven. De lijst is alfabetisch gesorteerd op de namen van 

beheerdersgroepen.  
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Afbeelding 47: Gegevens alfabetisch sorteren 
 

OPMERKING: Gegevens die zijn gemarkeerd als niet-wisbare objecten, kunnen niet worden 
verwijderd uit het systeem. Zulke items zijn blauw gemarkeerd in 
lijstschermen.  

4. 4. 2. 8. Gegevens afdrukken en exporteren in ProAccess SPACE 

Op verschillende schermen in ProAccess SPACE wordt de knop Afdrukken weergegeven. Dit 

is bijvoorbeeld het geval in het scherm Gebruikers, het informatiescherm Gebruiker en het 

scherm Kalenders. Klik op deze knop om een papieren versie van de gegevens in het scherm 

af te drukken. U kunt bijvoorbeeld de gebruikerslijst afdrukken als u een overzicht van alle 

gebruikers in uw site op papier wilt bewaren. U kunt de gegevens ook exporteren naar de 

volgende bestandsindelingen:  

 PDF-bestand (Acrobat) 

 CSV 

 Excel 97-2003 

 Tekst met opmaak (RTF) 

 TIFF-bestand 

 Webarchief 

 XPS-document 

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u een papieren versie kunt afdrukken van de 

gebruikerslijst of deze kunt exporteren naar een specifieke bestandsindeling: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 
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Afbeelding 48: Scherm Gebruikers 
 

2. Klik op Afdrukken. Het dialoogvenster Gebruikers met het overzicht van gebruikers wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 49: Dialoogvenster Gebruikers 
 

De weergave Afdrukvoorbeeld wordt standaard getoond. Klik op het pictogram Wissel 

naar interactieve modus als u de interactieve modus wilt gebruiken. Als u een gebruiker 

selecteert voordat u op Afdrukken klikt, wordt het dialoogvenster Afdrukken 

weergegeven. Hierin kunt u kiezen of u de volledige gebruikerslijst wilt afdrukken of alleen 

het profiel van de geselecteerde gebruiker.  
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Klik op het pictogram Rapportage afdrukken. Er verschijnt een pop-upvenster met een 

bevestiging dat het document klaar is om af te drukken. 

U kunt ook op het pictogram Exporteren klikken, een bestandsindeling selecteren en 

vervolgens op Opslaan klikken om het bestand te downloaden en op te slaan op de 

gewenste locatie. 

Klik op Afdrukken. Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste afdrukopties en klik op Afdrukken om de gebruikerslijst af te 

drukken. 

4. 4. 2. 9. Meervoudige gebruikersbewerking 

De knop MEERVOUDIG BEWERKEN wordt weergegeven. Met deze knop kunt u de 

gegevens en toegangsrechten van meerdere gebruikers tegelijkertijd bewerken. Zo kunt u 

bijvoorbeeld de opties of de vervaldatum van een sleutel aanpassen en meerdere gebruikers 

toegang geven tot een specifieke deur. 

Als u gegevens van meerdere gebruikers tegelijkertijd wilt bewerken, volgt u de volgende 

stappen: 

1. Selecteer de gebruikers die u wilt bewerken. Als u meerdere gebruikers wilt selecteren, 

houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en selecteert u met de muis de gewenste gebruikers. 

2. Wanneer er meerdere gebruikers geselecteerd zijn, wordt de knop MEERVOUDIG 

BEWERKEN blauw. Klik op MEERVOUDIG BEWERKEN. 
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Afbeelding 50: Dialoogvenster Gebruikers 

 

4. 4. 2. 10. Toegangsconfiguratie van items kopiëren 

Op het configuratiescherm van elk item staat de knop Kopieer van. Hiermee kunt u de 

toegang sneller een eenvoudiger configureren. Items kunnen deuren, kasten of kamers zijn, 

maar ook gebruikers, gasten, bezoekers enzovoorts. 

Als u een item selecteert, zoals een gebruiker, kunt u de toegang van deze gebruiker op de 

tabbladen Toegangspunten, Gebruikersgroepen, Zones, Relaisuitgangen en Locaties/functies 

overnemen van een andere gebruiker. U hoeft alleen op de knop Kopieer van te klikken 

(hieronder rood gemarkeerd): 
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Afbeelding 51: Knop Kopieer van 

 

Zoals beschreven in het voorbeeld hierboven, kan de toegangsconfiguratie op elk van deze 

tabbladen worden overgenomen van een andere gebruiker. Afhankelijk van de bestaande 

toegang, vraagt de software of de volledige configuratie van een andere gebruiker moet 

worden gekopieerd (als er nog geen toegang is geconfigureerd), of welke specifieke toegang 

moet worden gekopieerd, zoals getoond in de afbeelding hieronder: 

 

 

Afbeelding 52: Instructies voor het kopiëren 

 

De software heeft de volgende opties: 

 Bestaande items in de geselecteerde lijst vervangen. 

 Samenvoegen met bestaande items. In dit geval kunt u ervoor kiezen om duplicaten of 

bestaande items te overschrijven of niet. Overschrijven kan gevolgen hebben voor 

toegangsbeperkingen op basis van tijdschema's. 
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4. 5. Uitloggen bij ProAccess SPACE 
Het wordt aanbevolen om handmatig uit te loggen bij ProAccess SPACE als u klaar bent. Zo 

voorkomt u dat andere beheerders onbevoegde wijzigingen kunnen aanbrengen. Het systeem 

kan tevens zo worden geconfigureerd dat u automatisch wordt uitgelogd na een specifieke 

periode van inactiviteit.  

OPMERKING: Na 120 seconden inactiviteit wordt u automatisch uitgelogd bij ProAccess 
SPACE. Als u de wachttijd voor automatisch uitloggen wilt wijzigen, moet u 
de parameter AUTO_LOGOFF_TIMEOUT inschakelen in de algemene 
opties van ProAccess SPACE en de waarde instellen op het gewenste aantal 
seconden. AUTO_LOGOFF_TIMEOUT=240 betekent bijvoorbeeld dat een 
sessie in ProAccess SPACE na vier minuten van inactiviteit verloopt. 
Beheerders moeten dan opnieuw inloggen. Zie Tabblad Geavanceerd voor 
meer informatie. 

U kunt als volgt handmatig uitloggen bij ProAccess SPACE: 

1. Klik op het pictogram Uitloggen in de rechterbovenhoek van het startscherm. Het 

dialoogvenster Bevestiging wordt weergegeven, waarin u wordt gevraagd om te 

bevestigen dat u wilt uitloggen.  

Klik op Ja. 

4. 6. Checklist voor installatie 
Deze paragraaf bevat een lijst met items die de adminbeheerder (of een beheerder met 

administratorrechten) moet maken en configureren in ProAccess SPACE voordat het systeem 

efficiënt kan worden gebruikt. 

OPMERKING: Het kan zijn dat u extra instellingen in de algemene opties van ProAccess 
SPACE moet configureren voordat u bepaalde specialistische functies kunt 
uitvoeren in ProAccess SPACE. Overleg bij het configureren van deze 
instellingen met de technische dienst van SALTO.  

 

Tabel 11: Checklist voor installatie 

Taak Verplicht voor 
niet-

hotelomgevingen?  

Verplicht voor 
hotelomgevingen? 

Opmerkingen J/N 

Systeem 

1. Alle vereiste partities 
maken en configureren 

Ja/Nee Ja/Nee Alleen als partities 
worden gebruikt. 

 

2. Alle vereiste 
beheerders maken en 
configureren 

Ja Ja   

3. Alle vereiste 
beheerdersgroepen 
maken en configureren  

Ja Ja   

4. Alle vereiste kalenders 
maken en configureren 

Ja Ja   

5. Alle vereiste tijdzones 
maken en configureren 

Ja/Nee Ja/Nee Alleen als de 
functie voor 
meerdere tijdzones 
worden gebruikt 
binnen de site. 
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Taak Verplicht voor 
niet-

hotelomgevingen?  

Verplicht voor 
hotelomgevingen? 

Opmerkingen J/N 

6. Alle vereiste SALTO-
netwerkapparaten 
maken en configureren 

Ja Ja   

7. Alle vereiste 
systeemtaken maken 
en configureren, zoals 
automatische 
databaseback-ups 

Ja Ja   

Toegangspunten 

1. Alle vereiste deuren 
maken en configureren 

Ja Ja   

2. Alle vereiste ESD's 
(energiebesparende 
apparaten) maken 

Ja Ja   

3. Alle vereiste uitgangen 
maken en configureren 

Ja Ja   

4. Alle vereiste kasten 
maken en configureren 

Ja/Nee Ja/Nee Alleen als een 
kastensysteem 
wordt gebruikt. 

 

5. Alle vereiste zones 
maken en configureren 

Ja Ja   

6. Alle vereiste locaties 
maken en configureren 

Ja Ja   

7. Alle vereiste functies 
maken en configureren 

Ja Ja   

8. Alle vereiste 
appèllijstzones maken 
en configureren 

Ja/Nee Ja/Nee  Alleen als 
appèllijstzones 
worden gebruikt 

 

9. Alle vereiste 
noodsluitingszones 
maken en configureren 

Ja/Nee Ja/Nee  Alleen als 
noodsluitingszones 
worden gebruikt. 

 

10. Alle vereiste 
parkeerbeheerzones 
maken en 
configureren. 

Ja/Nee Ja/Nee Alleen als deze 
functie wordt 
gebruikt 
(bijvoorbeeld voor 
een 
parkeerterrein). 

 

11. Alle vereiste 
tijdgestuurde periodes 
voor toegangspunten 
maken en configureren 

Ja Ja   

12. Alle vereiste 
automatische 
instellingen 
configureren 

Ja Ja   

Randapparatuur  

Alle vereiste 
randapparatuur 
configureren 

Ja Ja   

Kaarthouders 

1. Alle vereiste Ja Ja   
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Taak Verplicht voor 
niet-

hotelomgevingen?  

Verplicht voor 
hotelomgevingen? 

Opmerkingen J/N 

gebruikersprofielen 
maken en configureren 

2. Alle vereiste 
gebruikersgroepen 
maken en configureren 

Ja Ja   

3. Alle vereiste 
parkeerbeheergroepen 
maken en configureren 

Ja/Nee Ja/Nee Alleen als de 
functie voor 
parkeerbeheer 
wordt gebruikt. 

 

4. Alle vereiste 
tijdschema's voor 
kaarthouders maken 
en configureren 

Ja Ja   

5. Alle vereiste 
gebruikerssleutels 
toewijzen 

Ja Ja   

Bezoekers 

Alle vereiste 
bezoekersgroepen maken 
en configureren 

Ja Ja   

Hotels 

1. Alle vereiste kamers 
maken en configureren 

2. Alle vereiste suites 
maken en configureren 

3. Alle vereiste sleutels 
voor hotelmedewerkers 
en gasten maken en 
configureren 

4. Alle vereiste 
gastengroepen maken 
en configureren 

Nee  Ja   
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5. TOEGANGSPUNTEN 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Toegangspunten beheren 

 Over toegangspunten 

 Deuren 

 Energiebesparende apparaten (ESD) 

 Kasten 

 Zones 

 Locaties 

 Functies 

 Relaisuitgangen 

 Noodsluitingszones 

 Parkeerbeheerzones 

 Appèllijstzones 

 Tijdperiodes voor toegangspunten 

 Automatische instellingen voor toegangspunten 

5. 1. Toegangspunten beheren 
Over het algemeen worden toegangspunten gemaakt en beheerd door een beheerder met 

administratorrechten. In dit hoofdstuk wordt regelmatig naar de adminbeheerder verwezen. 

Die verwijzingen hebben echter ook betrekking op elke andere beheerder aan wie 

administratorrechten zijn toegekend. 

Het volgende voorbeeld toont hoe deze procedure eenvoudig kan worden voltooid: 

1. Deuren maken en configureren 

De adminbeheerder maakt deuren en configureert de bijbehorende opties. 

Deuren koppelen 

De adminbeheerder koppelt gebruikers, gebruikersgroepen, zones, automatische 

uitgangen en/of locaties/functies aan de geselecteerde deuren. 

ESD's maken en configureren  

De adminbeheerder maakt ESD's en configureert de bijbehorende opties. 

ESD's koppelen  

De adminbeheerder koppelt gebruikers en/of gebruikersgroepen aan de geselecteerde 

ESD's en aan de uitgangen ESD_#1 en ESD_#2. 

Kasten maken en configureren 

De adminbeheerder maakt kasten en configureert de bijbehorende opties.  

Kasten koppelen 

De adminbeheerder koppelt gebruikers, gebruikersgroepen en/of zones aan de 

geselecteerde kast. De adminbeheerder kan bovendien een zone met vrije kastkeuze 

maken en definiëren. Zie Zones met vrije kastkeuze maken voor meer informatie. 

Zones maken en configureren 

De adminbeheerder maakt zones en configureert de bijbehorende opties.  
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Zones koppelen 

De adminbeheerder koppelt toegangspunten, gebruikers en/of gebruikersgroepen aan de 

geselecteerde zones. 

Locaties maken en configureren 

De adminbeheerder maakt locaties en configureert de bijbehorende opties.  

Locaties koppelen 

De adminbeheerder koppelt gebruikers en/of toegangspunten aan de geselecteerde 

locaties.  

Functies maken en configureren 

De adminbeheerder maakt functies en configureert de bijbehorende opties.  

Functies koppelen 

De adminbeheerder koppelt gebruikers en/of toegangspunten aan de geselecteerde 

functies.  

Uitgangen maken en configureren 

De adminbeheerder maakt relaisuitgangen en configureert de bijbehorende opties.  

Uitgangen koppelen 

De adminbeheerder koppelt gebruikers, gebruikersgroepen en/of toegangspunten aan de 

geselecteerde uitgangen. 

Appèllijstzones maken en configureren 

De adminbeheerder maakt appèllijstzones en configureert de bijbehorende opties.  

Appèllijstzones koppelen 

De adminbeheerder koppelt lezers aan de geselecteerde appèllijstzones.  

Noodsluitingszones maken en configureren 

De adminbeheerder maakt noodsluitingszones en configureert de bijbehorende opties. 

Noodsluitingszones koppelen 

De adminbeheerder koppelt toegangspunten aan de geselecteerde noodsluitingszones.  

Parkeerbeheerzones maken en configureren 

De adminbeheerder maakt parkeerbeheerzones en configureert de bijbehorende opties.  

Parkeerbeheerzones koppelen 

De adminbeheerder koppelt toegangspunten en/of parkeerbeheergroepen aan de 

geselecteerde parkeerbeheerzones.  

Tijdperiodes voor toegangspunten maken 

De adminbeheerder maakt tijdperiodes voor toegangspunten.  

Automatische instellingen voor toegangspunten maken en configureren 

De adminbeheerder maakt automatische instellingen voor toegangspunten en configureert 

de bijbehorende opties.  

5. 2. Over Toegangspunten 
Toegangspunten is de algemene term die binnen het SALTO-systeem gebruikt wordt om te 

verwijzen naar deuren, kasten, zones, locaties, functies en relaisuitgangen. In dit hoofdstuk 

wordt beschreven hoe u toegangspunten kunt gebruiken om al deze elementen te maken en 
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beheren. Daarnaast wordt er beschreven hoe u appèllijstzones, noodsluitingszones, 

parkeerbeheerzones, tijdperiodes voor toegangsbeheer en ESD's maakt. 

De informatie in dit hoofdstuk is niet van toepassing op hotelomgevingen. Zie Over 

Toegangspunten voor hotels voor informatie over toegangspunten in hotels. 

5. 3. Deuren 
Een deur is een toegangspunt tot een bepaalde zone, zoals een kantoor, een vergaderruimte 

of ontspanningsruimte. Elke deur is voorzien van een elektronisch apparaat dat het slot 

beheert. Het slot kan mechanisch, elektrisch of magnetisch zijn. Wanneer een deur aan het 

systeem wordt toegevoegd, kunnen de gegevens met een PPD naar het elektronische 

apparaat worden verstuurd. Zie PPD voor meer informatie.  

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u een deur maakt en configureert in 

ProAccess SPACE.  

5. 3. 1. Deuren maken 
U kunt als volgt een deur maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Deuren. Het scherm Deuren wordt weergegeven.  

 

Afbeelding 53: Scherm Deuren 
 

Klik op Voeg deur toe. Het informatiescherm Deur wordt weergegeven. 
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Afbeelding 54: Informatiescherm Deur 
 

OPMERKING: Het informatieveld Geldig tot wordt weergegeven op de informatieschermen 
van toegangspunten als er gegevens zijn die binnenkort verlopen, zoals 
accustatus of kalenders. 

Geef in het veld Naam een naam op voor de deur.  

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de deur. 

Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Partities zorgen ervoor dat verschillende beheerders gemakkelijker verschillende delen 

van een site kunnen beheren. Zo kan de faculteit geesteswetenschappen van een 

universiteit bijvoorbeeld worden ingesteld als partitie. Beheerders met toegang tot deze 

partitie kunnen de bijbehorende items beheren (zoals bepaalde toegangspunten, 

gebruikers, gebruikersgroepen etc.), afhankelijk van de partitierechten die de 

adminbeheerder heeft ingesteld. Beheerders die geen toegang hebben tot een partitie, 

kunnen de bijbehorende items niet beheren. Zie Partities voor meer informatie. Let op: de 

functionaliteit voor partities is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-

software voor meer informatie. 

Selecteer de gewenste configuratie- en beheeropties.  
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De configuratie- en beheervelden worden beschreven in Deuren configureren.  

Klik op Opslaan.  

U kunt desgewenst extra velden voor het informatiescherm Deur activeren in de algemene 

opties van ProAccess SPACE. Als u het veld Ext. ID wilt activeren, moet u de parameter 

SHOW_EXT_ID inschakelen. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. Het veld Ext. 

ID toont de unieke ID van de deur. Deze waarde wordt automatisch door het systeem 

gegenereerd. Deze ID kunt u desgewenst wijzigen. 

Daarnaast kunt u maximaal twee vrije velden toevoegen en benoemen in de algemene opties 

van ProAccess SPACE. Als u een vrij veld wilt activeren, moet u het selectievakje Activeer 

veld inschakelen in Systeem > Algemene opties > tabblad Toegangspunten in ProAccess 

SPACE. U kunt het veld vervolgens een naam geven die past bij de gegevens die u wilt 

vastleggen. 

OPMERKING: Met de optie Meerdere toevoegen kunt u meerdere deuren tegelijk maken. 
Daarnaast kunt u meerdere deuren tegelijk bewerken met de optie 
Meervoudig bewerken. De knop Meervoudig bewerken wordt 
ingeschakeld wanneer u meer dan één deur selecteert in het scherm 
Deuren. Hiermee kunt u de gewenste identificatie- en configuratiegegevens 
invoeren in het venster Meervoudig bewerken, inclusief toegangsrechten. 
De gegevens worden vervolgens toegepast op alle geselecteerde items. Zie 
Deuren configureren voor meer informatie over het configureren van deuren. 

5. 3. 2. Deuren configureren  
In de volgende paragrafen worden de verschillende velden voor het configureren van deuren 

beschreven. 

5. 3. 2. 1. Verbindingstypen 

Op het paneel Verbindingstype kunt u het verbindingstype van de deur instellen. Deze optie 

is standaard ingesteld op Offline. Als u een van de andere (online) verbindingstypen 

selecteert in de vervolgkeuzelijst Verbindingstype, wordt de knop Configureren getoond op 

het informatiescherm Deur. Zie Online verbindingstypen configureren voor meer informatie 

over het configureren van verbindingstypen. 

Aanvullende panelen worden ook getoond op het informatiescherm Deur, afhankelijk van het 

verbindingstype dat u selecteert. 

De opties voor verbindingstypen worden beschreven in de volgende tabel.  
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Tabel 12: Opties voor verbindingstypen 

Optie Omschrijving 

Offline Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die niet verbonden zijn 
met het SALTO-netwerk en die moeten worden geüpdatet met een 
PPD. Zie PPD voor meer informatie over PPD's. 

Online IP (CU5000) Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die via een kabel met het 
SALTO-netwerk zijn verbonden en die worden beheerd via het 
Ethernet TCP/IP-protocol. Zie SALTO-netwerk voor meer 
informatie. Als u deze optie selecteert, worden de panelen 
Noodsluitingszone en Parkeerbeheerzone getoond op het 
informatiescherm Deur. Bij een online control unit kunt u de deur 
desgewenst toevoegen aan een noodsluitingszone en/of een 
parkeerbeheerzone. Zie Noodsluitingszones en 
Parkeerbeheerzones voor meer informatie. Ook het selectievakje 
Verlengde vervaldatum (offline) wordt getoond. Als u deze optie 
selecteert, worden alle aangeboden sleutels gehervalideerd voor 
een bepaalde periode, zelfs als de control unit offline is. Zie 
Gebruikers- en sleutelvervaldatum voor meer informatie. 

Online IP (CU4200)  Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die via een kabel met het 
SALTO-netwerk zijn verbonden en die worden beheerd via het 
Ethernet TCP/IP-protocol. Zie SALTO-netwerk voor meer 
informatie. Gegevens en voeding worden overgedragen via een 
PoE-verbinding (Power over Ethernet). Als u deze optie selecteert, 
worden de panelen Parkeerbeheerzone en Noodsluitingszone 
getoond op het informatiescherm Deur. Ook het selectievakje 
Verlengde vervaldatum (offline) wordt getoond. Zie hierboven 
voor meer informatie over deze opties. De functionaliteit voor 
CU4200-connectiviteit is licentieafhankelijk. Zie Licenties en 
registratie van SALTO-software voor meer informatie. 

Online RF (SALTO) Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die via RF-technologie 
verbonden zijn met het SALTO-netwerk. Als u deze optie selecteert, 
wordt het paneel Noodsluitingszone getoond op het 
informatiescherm Deur. Dit betekent dat u de deur desgewenst kunt 
toevoegen aan een noodsluitingszone. Zie Noodsluitingszones voor 
meer informatie. De functionaliteit voor RF-connectiviteit is 
licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-software 
voor meer informatie. 

Online RF (GBS) Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die verbonden zijn met 
een gebouwbeheersysteem (GBS) dat is geïntegreerd in het 
SALTO-netwerk. Controleer voordat u deze optie inschakelt of uw 
GBS-integratie in de algemene opties van ProAccess SPACE 
volledig is geconfigureerd. Zie Tabblad GBS in Algemene opties 
voor meer informatie. Als u deze optie selecteert, wordt het paneel 
Noodsluitingszone getoond op het informatiescherm Deur. Zie 
Noodsluitingszones voor meer informatie. De functionaliteit voor 
RF-connectiviteit is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie 
van SALTO-software voor meer informatie. 

 

5. 3. 2. 2. Openingsstanden en tijdperiodes 

De vervolgkeuzelijst Openingsstand bepaalt de bedrijfsmodus van het slot.  

OPMERKING: Wanneer u bepaalde openingsstanden selecteert, worden er aanvullende 
informatievelden en vervolgkeuzelijsten getoond. 

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
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Tabel 13: Opties deuropeningsstanden 

Optie Omschrijving 

Standaard Het slot ontgrendelt alleen als een geautoriseerde sleutel wordt 
gebruikt.  

Loopstand Iedere gebruiker waarvoor de optie Loopstand is geselecteerd in 
zijn gebruikersprofiel en die toegang heeft tot de deur, kan het slot 
open laten staan. Zie Sleutelopties voor meer informatie. U kunt de 
loopstand activeren door de deurklink aan de binnenzijde naar 
beneden gedrukt te houden terwijl u de sleutel bij het slot houdt. 
Herhaal deze procedure om de loopstand weer uit te schakelen.  

Loopstand handm. (periode) Deze modus is hetzelfde als de loopstand die hierboven is 
beschreven, met de beperking dat de loopstand alleen kan worden 
gebruikt gedurende de ingestelde tijdperiodes (bijvoorbeeld van 
08.00 tot 15.00). De tijdperiodes moeten vooraf worden ingesteld. 
Zie Tijdperiodes voor toegangspunten voor meer informatie. Aan 
het einde van elke periode wordt het slot automatisch ingesteld op 
de standaardmodus.  

Autom. openingsmodus Het slot ontgrendelt automatisch op specifieke tijden en blijft 
ontgrendeld gedurende een ingestelde tijdperiode (bijvoorbeeld van 
08.00 tot 18.00). Het slot wordt automatisch gesloten en ingesteld 
op de standaardmodus aan het einde van elke tijdperiode. Het is 
voor deze modus essentieel dat er een tijdperiode wordt ingesteld. 

Toggle Iedere gebruiker met een geldige sleutel kan het slot open laten 
staan. Het is niet nodig om de klink naar beneden te drukken. De 
deur sluit wanneer de volgende geautoriseerde sleutel bij de deur 
wordt gehouden. Iedere keer dat er een geldige sleutel bij de deur 
wordt gehouden, gebeurt deze schakeling (toggle). 

Toggle (periode) Deze modus werkt op dezelfde manier als de togglemodus die 
hierboven is beschreven. U kunt de loopstand echter alleen in- en 
uitschakelen binnen de ingestelde tijdperiodes voor het 
toegangspunt. 

Pincode Het slot kan op ieder moment worden geopend door een geldige 
pincode op te geven met het keypad. De pincode van het keypad 
moet bestaan uit minimaal één en maximaal acht cijfers en is 
hetzelfde voor elke gebruiker. Wanneer u de optie Pincode 
selecteert in de vervolgkeuzelijst Openingsstand, wordt het veld 
Keypad-pincode getoond zodat u de pincode kunt opgeven. Het slot 
kan ook worden ontgrendeld met een geldige sleutel. 

Pincode (periode) Deze modus is hetzelfde als de stand Pincode die hierboven is 
beschreven, met de beperking dat de stand Pincode alleen kan 
worden gebruikt gedurende een ingestelde tijdperiode. Het slot kan 
op ieder moment worden geopend met een sleutel. 

Sleutel + pincode Het slot kan alleen worden geopend door een geldige sleutel bij de 
deur te houden en een geldige pincode op te geven op het keypad. 
Zodoende is er een dubbele beveiliging. Zonder geldige pincode 
wordt er geen toegang gegeven. De pincode moet in het 
gebruikersprofiel worden opgegeven. Zie Pincodes voor meer 
informatie. 

Sleutel + pincode (periode) Deze modus is hetzelfde als de modus Sleutel + pincode die 
hierboven is beschreven, maar hierbij kan de modus Sleutel + 
pincode alleen worden gebruikt gedurende specifieke tijdperiodes. 
Het slot is buiten deze tijdperiodes ingesteld op de 
standaardmodus. 
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Optie Omschrijving 

Autom. openingsmodus + 
loopstand 

Het slot bevindt zich in de loopstand. Als de deur is gesloten, wordt 
deze automatisch ontgrendeld op specifieke tijden en blijft deze 
ontgrendeld gedurende een ingestelde tijdperiode (bijvoorbeeld van 
08.00 tot 18.00 uur). Als aan het einde van elke tijdperiode de deur 
is geopend, wordt het slot wordt automatisch gesloten en blijft deze 
ingesteld op de loopstand. Het is voor deze modus essentieel dat er 
een tijdperiode wordt ingesteld. 

Autom. openingsmodus + 
toggle 

Het slot bevindt zich in de togglemodus. Als de deur is gesloten, 
wordt deze automatisch ontgrendeld op specifieke tijden en blijft 
deze ontgrendeld gedurende een ingestelde tijdperiode 
(bijvoorbeeld van 08.00 tot 18.00 uur). Als aan het einde van elke 
tijdperiode de deur is geopend, wordt het slot wordt automatisch 
gesloten en blijft deze ingesteld op de togglemodus. Het is voor 
deze modus essentieel dat er een tijdperiode wordt ingesteld. 

Automatische instellingen  Deze 'modus' doet dienst als indicator dat het slot gedurende de 
dag en tijdens bepaalde tijdperiodes op verschillende modi kan zijn 
ingesteld. De combinatie van openingsstanden moet u opgeven in 
een vermelding voor automatische instellingen, bijvoorbeeld 
Automatische instelling#001. U kunt een vermelding voor 
automatische instellingen selecteren in de vervolgkeuzelijst in het 
veld Automatische instellingen. Zie Automatische instellingen 
voor toegangspunten voor meer informatie. 

Bij verlaten, blijft open Het slot blijft ontgrendeld wanneer de deur van binnenuit wordt 
geopend, totdat een geldige sleutel bij de deur wordt gehouden. Als 
u deze openingsmodus wilt activeren, moet u de parameter 
EXIT_LEAVES_OPEN inschakelen in de algemene opties van 
ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer 
informatie. Hiermee worden ook de modi Toggle + bij verlaten, 
blijft open en Pincode + bij verlaten, blijft open geactiveerd in de 
vervolgkeuzelijst Openingsstand. 

Toggle + bij verlaten, blijft 
open 

Deze modus is een combinatie van de modus Toggle en de modus 
Bij verlaten, blijft open. Het slot wordt ontgrendeld wanneer een 
geautoriseerde sleutel bij de deur wordt gehouden en weer 
vergrendeld bij de volgende geautoriseerde sleutel. Het slot wisselt 
telkens wanneer een geldige sleutel bij de deur wordt gehouden 
tussen vergrendeld en ontgrendeld. Het slot wordt echter altijd 
ontgrendeld wanneer de binnenste klink omlaag gedrukt wordt. Als 
u deze openingsmodus wilt activeren, moet u de parameter 
EXIT_LEAVES_OPEN inschakelen in de algemene opties van 
ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer 
informatie.  

Pincode + bij verlaten, blijft 
open 

Deze modus is een combinatie van de modi Pincode en Bij verlaten, 
blijft open. Het slot wordt ontgrendeld wanneer een geautoriseerde 
sleutel bij de deur wordt gehouden of wanneer de ingestelde 
pincode van de deur wordt ingetoetst. Deze code moet bestaan uit 
minimaal één en maximaal acht cijfers en is hetzelfde voor elke 
gebruiker. 
In deze openingsstand blijft het slot ontgrendeld wanneer de deur 
van binnenuit wordt geopend, totdat een geldige sleutel bij de deur 
wordt gehouden of de pincode wordt ingevoerd bij het deurbeslag. 
Als u deze openingsmodus wilt activeren, moet u de parameter 
EXIT_LEAVES_OPEN inschakelen in de algemene opties van 
ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer 
informatie. 

 

http://lphq0115:8100/ProAccessSpace/Manual/index.html#_Advanced_Tab_14
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5. 3. 2. 3. Openingstijden 

Op het paneel Openingstijd kunt u instellen hoelang een deur open moet blijven nadat deze 

is ontgrendeld. 

De opties worden beschreven in de volgende tabel.  
 

Tabel 14: Openingstijden voor deuren 

Optie Omschrijving 

Openingstijd Hiermee kunt u instellen hoelang de klink actief moet blijven. De 
deur wordt vergrendeld zodra de klink wordt losgelaten, zelfs als de 
ingestelde tijdsduur nog niet verstreken is. De tijdsduur is standaard 
ingesteld op zes seconden. Deze duur kan worden ingesteld van 0 
tot 255 seconden. 

Verlengde openingstijd Hiermee kunt u een langere openingstijd instellen. Deze optie is 
bedoeld voor gebruikers met een beperking of die hun handen vol 
hebben. De tijdsduur is standaard ingesteld op 20 seconden. Deze 
duur kan worden ingesteld van 0 tot 255 seconden. U moet deze 
optie inschakelen in het gebruikersprofiel. Zie Sleutelopties voor 
meer informatie. 

 

5. 3. 2. 4. Kalenders en tijdzones 

In de vervolgkeuzelijst Kalender kunt u instellen welke kalender van toepassing is op de deur. 

Zie Kalenders voor meer informatie. 

Op het paneel Tijdzone (wereld) kunt u instellen welke van de systeemtijdzones van 

toepassing is op de deur. Als u dit paneel wilt weergeven in ProAccess SPACE, moet u de 

functie voor meerdere tijdzones inschakelen in het systeem van ProAccess SPACE. Zie 

Meerdere tijdzones activeren en Tijdzones voor meer informatie. 

5. 3. 2. 5. Deuropties 

Op het paneel Deuropties kunt u instellen hoe de deuractiviteit moet worden bijgehouden.  

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 15: Deuropties 

Optie Omschrijving 

Geschiedenis van openingen 
op sleutel 

Hiermee kunt u monitoren waar en wanneer sleutels zijn gebruikt. U 
moet deze functie inschakelen op zowel het toegangspunt als de 
gebruikerssleutel. Wanneer deze optie is geselecteerd, kunt u de 
deurgeschiedenis op de sleutel te plaatsen zolang er nog ruimte 
beschikbaar is in het sleutelgeheugen. Daarnaast wordt het 
selectievakje Openingen opslaan op sleutel ingeschakeld op het 
informatiescherm Gebruiker. Als u een online verbindingstype 
selecteert in het paneel Verbindingstype, is het selectievakje 
Geschiedenis van openingen op sleutel niet beschikbaar. De 
reden is dat online deuren rechtstreeks verbonden zijn met het 
systeem en deurgegevens daarom direct naar het systeem kunnen 
sturen. 

Detectie I-Button-sleutel: 
pulsmodus 

De pulsmodus verlaagt het batterijverbruik van de I-Button-lezer en 
verkleint de kans op roestvorming op de contacten, aangezien er 
niet continu naar sleutels gezocht wordt. Als u deze optie wilt 
activeren, moet u de parameter SHOW_KEY_DETECT_MODE 
inschakelen in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie 
Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. Alleen PPD's met 
firmwareversie 1.02 of hoger kunnen gebruikmaken van deze optie. 
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Optie Omschrijving 

Opening van binnenuit 
registreren 

Hiermee kunt u monitoren wanneer een gebruiker een ruimte 
verlaat. De gegevens van RF-deuren worden automatisch verstuurd 
en weergegeven in de deurgeschiedenis.  

Verlopen sleutels toelaten Hiermee kunt u gebruikers met een verlopen sleutel gedurende een 
bepaald aantal dagen toegang geven. Het tijdsbereik ligt tussen de 
0 en 255 dagen. Deze instelling is bedoeld voor offline deuren met 
lage beveiligingseisen die zich voor een SVN-wandlezer bevinden. 
Zo krijgen gebruikers toegang tot de SVN-wandlezer om hun 
sleutels te updaten.  
Als deze optie wordt geactiveerd en ingesteld op de waarde '0', 
behouden gebruikers met een verlopen sleutel toegang tot de deur 
tot 24.00 uur op de dag dat de sleutel vervalt. 

Niet opslaan in 
deurgeschiedenis 

Hiermee zorgt u ervoor dat het slot niet in de deurgeschiedenis 
opslaat wanneer het is geopend. Het slot kan echter nog steeds 
informatie opslaan op de sleutel. Als u deze optie wilt activeren, 
moet u het selectievakje Verbod op deurgeschiedenis toestaan 
inschakelen in Systeem > Algemene opties > tabblad 
Toegangspunt in ProAccess SPACE. 

Beperk gebruikerstoegang Hiermee beperkt u de toegang tot het aantal gebruikers dat wordt 
weergegeven in het veld Beperk gebruikerstoegang. Als u 
bijvoorbeeld 5 selecteert in het veld Beperk gebruikerstoegang, 
krijgen slechts vijf individuele gebruikers toegang tot de deur. Deze 
beperking is niet van toepassing op gebruikers in een 
gebruikersgroep die is gekoppeld aan de deur, noch op gebruikers 
die toegang hebben tot een zone waaraan de deur is gekoppeld. 
Als u deze optie wilt activeren, moet u de parameter 
LIMITED_USER_ACCESS inschakelen in de algemene opties van 
ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer 
informatie. 

Buiten bereik Hiermee kunt u sleutels ongeldig maken (maar niet annuleren) 
wanneer deze bij het verlaten voor een SVN-wandlezer worden 
gehouden, en daarnaast een korte standaardvervalperiode instellen 
voor het updaten van de sleutels bij terugkeer. Deze optie is alleen 
van toepassing op online IP-deuren (CU5000 en CU4200) met 
dubbele lezer. Als u deze optie wilt activeren, moet u het 
selectievakje Zet modus 'buiten bereik' aan inschakelen in 

Systeem > Algemene opties > Toegangspunten in ProAccess 

SPACE. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u bovendien de 
strikte modus 'buiten bereik' in de algemene opties van ProAccess 
SPACE inschakelen. Daarbij worden ook de toegangsrechten van 
sleutels verwijderd wanneer ze bij vertrek voor een SVN-wandlezer 
worden gehouden. Zie Tabblad Apparaten voor meer informatie. 

 

5. 3. 2. 6. Antipassback gebruiken 

Als u het selectievakje Antipassback gebruiken inschakelt op het paneel Antipassback, 

zorgt u ervoor dat een gebruiker niet meerdere keren door dezelfde deur naar binnen kan 

komen zonder eerst naar buiten te zijn geweest (of pas nadat een bepaalde tijd is verstreken). 

Hiermee kan worden voorkomen dat een sleutel door meerdere gebruikers wordt gebruikt. De 

functionaliteit voor Antipassback is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-

software voor meer informatie.  

Bij stand-alone deuren moet u de richting voor de antipassbackfunctie selecteren:  

 Van buiten naar binnen 

 Van binnen naar buiten 
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OPMERKING: Bij een CU50xx hoeft u de richting voor de antipassbackfunctie niet te 
selecteren omdat die CU twee lezers heeft: lezer 1 en lezer 2. Lezer 1 is voor 
van binnen naar buiten en lezer 2 is voor van buiten naar binnen. Stand-
alone deuren beschikken over slechts één lezer. 

Als u de antipassbackfunctie volledig wilt inschakelen, moet u deze optie selecteren wanneer 

u een gebruiker maakt en configureert in het informatiescherm Gebruiker. Zie Gebruikers 

maken voor meer informatie.  

Daarnaast kunt u desgewenst een strikte antipassbackfunctie inschakelen. Deze functie kunt 

u gebruiken als u wilt dat het systeem moet voorkomen dat een gebruiker een ruimte kan 

verlaten als niet bekend is dat deze gebruiker de ruimte binnenging. Als u deze functionaliteit 

wilt activeren, moet u het selectievakje Activeer vaste antipassback inschakelen in Systeem 

> Algemene opties > Toegangspunten in ProAccess SPACE. Zie Tabblad Apparaten voor 

meer informatie. 

Als u wilt dat deze functie beschikbaar is voor online deuren, moet er een wandlezer zijn 

geïnstalleerd bij de in- én uitgang. Voor offline deuren moet u de richting voor de 

antipassbackfunctie selecteren:  

 Van buiten naar binnen 

 Van binnen naar buiten 

5. 3. 2. 7. Openingsstanden voor deuren toevoegen of wijzigen 

U kunt als volgt een openingsstand voor een deur toevoegen of wijzigen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Deuren. Het scherm Deuren wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de gewenste deur. Het informatiescherm Deur wordt weergegeven. 
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Afbeelding 55: Informatiescherm Deur  
 

Selecteer de gewenste modus in de vervolgkeuzelijst Openingsstand. 

Klik op Opslaan. 

OPMERKING: In het voorbeeld hierboven is het waarschuwingsvenster Update vereist 
rood omdat de offline deur geüpdatet moet worden met een PPD. Online 
deuren worden automatisch geüpdatet. Zie PPD voor meer informatie. De 
knop Productgegevens wordt weergegeven nadat u een deur hebt gemaakt 
en opgeslagen. Productgegevens zijn productspecifieke gegevens zoals de 
productiedatum en de firmwareversie. Deze knop is alleen ingeschakeld als u 
een PPD op uw computer aansluit nadat de PPD verbinding heeft gemaakt 
met een slot en er informatie is doorgestuurd. 

5. 3. 3. Deuren koppelen  
Nadat u een deur hebt gemaakt en geconfigureerd, moet u gebruikers, gebruikersgroepen, 

zones, automatische relaisuitgangen en/of locaties/functies aan de deur koppelen. In de 

volgende paragrafen wordt beschreven hoe u deuren aan de verschillende items kunt 

koppelen. 
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OPMERKING: U moet voor elke deur een tijdschema en tijdperiodes selecteren. Zie 
Tijdschema's voor kaarthouders en Tijdperiodes voor toegangspunten voor 
meer informatie. 

5. 3. 3. 1. Gebruikers 

Als u een gebruiker toegang wilt geven tot een deur, moet u de deur aan een gebruiker 

koppelen. Zie Gebruikers voor een definitie en informatie over hoe u een gebruiker kunt 

maken en configureren. 

U kunt als volgt een gebruiker aan een deur koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Deuren. Het scherm Deuren wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de deur die u aan een gebruiker wilt koppelen. Dit betekent dat u de 

gebruiker toegangsrechten geeft voor die deur. Het informatiescherm Deur wordt 

weergegeven. 

Klik op Gebruikers in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikers aan deze specifieke deur 

hebt gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikers wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruiker wordt toegevoegd aan het rechterpaneel.  

Klik op Accepteren. De geselecteerde gebruiker heeft nu toegangsrechten voor die deur. 

Selecteer de gebruiker in het dialoogvenster Gebruikers als u een kaarthouderstijdzone 

wilt gebruiken. Zie Tijdschema's voor kaarthouders voor meer informatie. 
 

 

Afbeelding 56: Dialoogvenster Gebruikers 
 

Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Bewerken wordt weergegeven. 
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Afbeelding 57: Dialoogvenster Bewerken 
 

Selecteer het gewenste tijdschema in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook de optie Altijd of 

Nooit selecteren in de vervolgkeuzelijst. 

De optie Altijd is standaard geselecteerd. Dit betekent dat de gebruiker altijd toegang tot 

de deur heeft als u geen tijdschema hebt geselecteerd. Let op: als de optie Altijd is 

geselecteerd, worden de systeemkalenders niet toegepast. Als u Nooit selecteert, hebben 

de gebruikers nooit toegang tot het deur. 

Klik op OK. 

5. 3. 3. 2. Gebruikersgroepen 

Zie Gebruikersgroepen, Bezoekersgroepen, en Gastengroepen voor informatie over hoe u 

gebruikersgroepen kunt maken en configureren. 

U kunt als volgt een deur aan een gebruikersgroep koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Deuren. Het scherm Deuren wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de deur die u aan een gebruikersgroep wilt koppelen. Het informatiescherm 

Deur wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikersgroepen in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikersgroepen aan deze specifieke 

deur hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikersgroepen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruikersgroep in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruikersgroep wordt toegevoegd aan het rechterpaneel.  

Klik op Accepteren. De deur is nu aan de gebruikersgroep gekoppeld. 

U kunt ook selecteren welk tijdschema voor kaarthouders moet worden gebruikt. Zie 

Gebruikers voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

5. 3. 3. 3. Zones 

Zie Zones voor een definitie en informatie over hoe u een zone kunt maken en configureren. 

U kunt als volgt een deur aan een zone koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Deuren. Het scherm Deuren wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de deur die u aan een zone wilt koppelen. Het informatiescherm Deur wordt 

weergegeven. 

Klik op Zones in de zijbalk. Het dialoogvenster Zones wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen zone aan deze specifieke deur hebt 

gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met zones wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste zone in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De geselecteerde 

zone wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De deur is nu aan de zone gekoppeld. 

5. 3. 3. 4. Automatische relaisuitgangen 

Zie Automatische relaisuitgangen voor een definitie en informatie over hoe u een 

automatische relaisuitgang kunt maken en configureren. 
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U kunt als volgt een deur aan een automatische relaisuitgang koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Deuren. Het scherm Deuren wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de deur die u aan een automatische relaisuitgang wilt koppelen. Het 

informatiescherm Deur wordt weergegeven. 

Klik op Automatische relaisuitgangen in de zijbalk. Het dialoogvenster Automatische 

relaisuitgangen wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen relaisuitgangen aan deze specifieke 

deur hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met automatische relaisuitgangen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste automatische relaisuitgangen in het linkerpaneel en klik op de 

punthaak. De geselecteerde automatische relaisuitgang wordt toegevoegd aan het 

rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De deur is nu aan de automatische relaisuitgang gekoppeld. 

Selecteer de relaisuitgang in het dialoogvenster Automatische relaisuitgangen als u de 

tijdperiode voor het toegangspunt wilt wijzigen. Zie Tijdperiodes voor toegangspunten voor 

meer informatie. 
 

 

Afbeelding 58: Dialoogvenster Automatische relaisuitgangen 
 

Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Bewerken wordt weergegeven. Tijdperiode 001 is 

standaard geselecteerd. 
 

 

Afbeelding 59: Dialoogvenster Bewerken 
 

Selecteer de gewenste tijdperiode voor toegangspunten in de vervolgkeuzelijst. 

Klik op OK. 
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5. 3. 3. 5. Locaties/functies  

Zie Locaties en Functies voor definities en informatie over hoe u locaties en functies kunt 

maken en koppelen.  

De functionaliteit voor locaties en functies is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie. 

U kunt als volgt een deur aan een locatie/functie koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Deuren. Het scherm Deuren wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de deur die u aan een locatie/functie wilt koppelen. Het informatiescherm 

Deur wordt weergegeven. 

Klik op Locaties/functies in de zijbalk. Het dialoogvenster Locaties/functies wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 60: Dialoogvenster Locaties/functies 
 

Het dialoogvenster is leeg als u nog geen locaties of functies hebt gemaakt. Zie Locaties 

en Functies voor informatie over hoe u locaties en functies kunt maken en koppelen. Zie 

Tabblad Locaties/functies voor informatie over hoe u groepen aan locaties en functies kunt 

toevoegen.  

Selecteer de gewenste locatie in het paneel Locaties in het dialoogvenster. De deur is nu 

aan de locatie gekoppeld.  

Selecteer de gewenste functie in het paneel Functies van het dialoogvenster. De deur is 

nu aan de functie gekoppeld. 

 

2. In systemen met een groot aantal functies en/of locaties is het mogelijk om te filteren op 

de locatie- of functienaam en op status 'Geselecteerd' of 'niet Geselecteerd'. 
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5. 3. 4. Pictogrammen voor deuren 
Wanneer u een deur maakt, worden er verschillende pictogrammen weergegeven op het 

scherm Deuren. Deze pictogrammen variëren afhankelijk de batterijstatus van de deuren en 

of de deur moeten worden geüpdatet. 

De pictogrammen worden in de volgende tabel beschreven. 

Tabel 16: Pictogrammen voor deuren 

Pictogram Omschrijving 

Update nodig 

Geeft aan dat een deur moet worden geüpdatet. 
Dit pictogram wordt weergegeven in de kolom 
Update vereist. 

Onbekend 

Geeft aan dat de batterijstatus van een deur 
onbekend is. Dit pictogram wordt weergegeven 
in de kolom Batterij. 

Batterijstatus 

Geeft de batterijstatus van een deur aan. De 
volgende statussen zijn mogelijk: normaal, laag 
en leeg. 

 

5. 3. 5. Afdrukken 
U kunt de deurinformatie afdrukken door op de knop Afdrukken te klikken. Wanneer het 

document is gemaakt, kunt u een kopie op papier afdrukken of het document opslaan in 
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verschillende indelingen, zoals PDF, Excel en meer. Er zijn 3 verschillende soorten rapporten: 

Selectie gegroepeerd afdrukken, Selectie met details afdrukken en Alles afdrukken. 

Selectie gegroepeerd afdrukken en Selectie met details afdrukken geven de 

deurinformatie weer, zoals de ID, de deuropties, het verbindingstype, de status, de 

openingsstand en de tijdperiodes. 

 

Afbeelding 61: Keuzevenster afdrukdetails 

 

Selectie gegroepeerd afdrukken toont een lijst met de Zones waarin de deur is opgenomen, 

een lijst met Gebruikers die directe toegang hebben tot de deur en een lijst met de 

Gebruikersgroepen waarin de deur is opgenomen. De tabellen met gebruikers en 

gebruikersgroepen geven de tijdschema's, dagperiode en partitie weer. 

Selectie met details afdrukken toont een lijst met de Zones waarin de deur is opgenomen 

en een lijst met Kaarthouders die directe toegang hebben tot de deur. De tabel Gebruiker 

geeft een lijst weer met gebruikers en gasten die toegang hebben tot de deur via de 

gebruikersgroepen en zones die in de tabel worden weergegeven. Onder Tijdschema ziet u 

het tijdschema van de kaarthouder en onder Dagperiode ziet u voor welke dagen de 

kaarthouder toegang heeft tot de deur. 

Alles afdrukken geeft een lijst weer van alle deuren in de deurenlijst. 

5. 4. Energiebesparende apparaten (ESD) 
Energiebesparende apparaten (ESD's) worden gebruikt voor het beheren van elektrische 

apparatuur in een specifieke zone. Deze worden veelal gebruikt in hotelomgevingen (met 

name in hotelkamers). In hotelomgevingen worden ze automatisch gemaakt wanneer u ESD's 

inschakelt op het tabblad Hotel in de algemene opties van ProAccess SPACE. Voor andere 

omgevingen kunt u handmatig ESD's maken in het systeem. De procedure daarvoor is 

hetzelfde als die voor het maken van deurtoegangen. 

Zie ESD's voor meer algemene informatie over ESD's. Zie tevens Lijsten met gekoppelde 

apparaten voor meer informatie over het gebruik van ESD's in hotelomgevingen. 

Het volgende voorbeeld toont hoe de installatieprocedure voor ESD's eenvoudig kan worden 

uitgevoerd:  

1. ESD's maken en configureren  

De adminbeheerder maakt ESD's op dezelfde manier als deurprofielen in ProAccess 

SPACE en configureert de bijbehorende opties. 
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ESD's koppelen 

a) De adminbeheerder koppelt gebruikers en/of gebruikersgroepen aan de geselecteerde 

ESD's.  

b) De adminbeheerder koppelt gebruikers en/of gebruikersgroepen aan de 

relaisuitgangen ESD_#1 en ESD_#2. 

De relaisuitgangen ESD_#1 en ESD_#2 worden automatisch gegenereerd door het systeem. 

Ze kunnen niet worden verwijderd. Deze relaisuitgangen activeren de relais voor ESD's. U 

kunt deze desgewenst instellen voor het bedienen van verschillende elektrische systemen in 

uw omgeving. De relaisuitgang ESD_#1 kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het bedienen 

van elektrische verlichting en de relaisuitgang ESD_#2 voor het bedienen van 

airconditioningssystemen. Voordat een gebruiker de ESD met zijn sleutel kan inschakelen, 

moet deze aan de relaisuitgangen ESD_#1 en ESD_#2 en aan de gewenste ESD zijn 

gekoppeld.  

OPMERKING: Wanneer u een ESD inschakelt, moet u deze initialiseren met een PPD. Zie 
Kamers en ESD's initialiseren voor meer informatie. 

5. 4. 1. ESD's maken 
Voor niet-hotelomgevingen is de procedure voor het maken van een ESD in het systeem 

hetzelfde als die voor het maken van een deur. Slechts enkele opties in het informatiescherm 

Deur zijn echter van toepassing op ESD's. Zie Deuren maken voor meer informatie.  

U kunt als volgt een ESD maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Deuren. Het scherm Deuren wordt weergegeven. 

2. Klik op Voeg deur toe. Het informatiescherm Deur wordt weergegeven. 

3. Geef in het veld Naam een naam op voor de ESD.  

4. Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de ESD. 

5. Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie.  

6. Selecteer de gewenste waarden in de velden Openingstijd en Verlengde openingstijd in 

het paneel Openingstijd. 

Zie Openingstijden voor meer informatie over deze opties. 

U kunt desgewenst het selectievakje Geschiedenis van openingen op sleutel 

inschakelen in het paneel Deuropties. 

Zie Deuropties voor meer informatie over deze optie. 

Klik op Opslaan.  

5. 4. 2. ESD's koppelen aan gebruikers 
U kunt ESD's koppelen aan individuele gebruikers of gebruikersgroepen. De procedure voor 

het koppelen van een ESD aan een gebruiker is hetzelfde als die voor het koppelen van een 

deur aan een gebruiker. Zie Gebruikers voor meer informatie en een beschrijving van de te 

volgen stappen. U kunt een ESD ook koppelen aan een gebruikersgroep.  

5. 4. 3. ESD's koppelen aan gebruikersgroepen  
De procedure voor het koppelen van een ESD aan een gebruikersgroep is hetzelfde als die 

voor het koppelen van een deur aan een gebruikersgroep. Zie Gebruikersgroepen voor meer 

informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 
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5. 4. 4. Gebruikers koppelen aan de relaisuitgangen ESD_#1 en 
ESD_#2 

U kunt de relaisuitgangen ESD_#1 en ESD_#2 koppelen aan individuele gebruikers of 

gebruikersgroepen. De procedure voor het koppelen van een gebruiker aan deze 

relaisuitgangen is hetzelfde als die voor andere relaisuitgangen. Zie Relaisuitgangen of 

Gebruikers voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen.  

5. 4. 5. Gebruikersgroepen koppelen aan de relaisuitgangen 
ESD_#1 en ESD_#2  

De procedure voor het koppelen van een gebruikersgroep aan de relaisuitgangen ESD_#1 en 

de ESD_#2 is hetzelfde als die voor andere relaisuitgangen. Zie Relaisuitgangen of 

Gebruikersgroepen voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

OPMERKING: Voor ESD's in bijvoorbeeld een kamer of kantoor wordt aanbevolen om ze te 
koppelen aan dezelfde zone als de kamer- of kantoordeur. Zo wordt het 
eenvoudiger om ze te beheren in het systeem. Zie Zones voor meer 
informatie over zones. 

5. 5. Kasten 
De term 'kast' kan binnen het SALTO-systeem verwijzen naar kluisjes, kasten, vitrines, kisten 

of behuizingen die voorzien zijn van een elektronisch apparaat dat het slot bedient. De functie 

voor kasten in SALTO wordt vaak gebruikt in bedrijven, universiteiten en sportscholen. De 

functionaliteit voor kasten is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-

software voor meer informatie. 

U moet een kast initialiseren met een PPD voordat u deze kunt gebruiken. De procedure voor 

het initialiseren van kasten is hetzelfde als die voor het initialiseren van sloten. Zie Deuren 

initialiseren voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u een kast kunt maken en configureren. 

5. 5. 1. Kasten maken 
U kunt als volgt een kast maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kasten. Het scherm Kasten wordt weergegeven.  
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Afbeelding 62: Scherm Kasten 
 

OPMERKING: Met de knop Zet kaststatus op geopend kunt u de status van beschikbare 
kasten in het systeem resetten. Deze optie is van toepassing op alle kasten 
in het systeem en hiermee wordt van elke kast de status in het 
informatiescherm gewijzigd in Open. De fysieke kasten blijven echter 
ongewijzigd. Deze optie wordt meestal alleen gebruikt in omgevingen zoals 
sportscholen of badplaatsen waar alleen kastjes met vrije kastkeuze in 
gebruik zijn. Als u deze knop wilt activeren, moet u het selectievakje 
Controle van gesloten kasten toestaan inschakelen in Systeem > 
Algemene opties > Toegangspunten in ProAccess SPACE. Zie Tabblad 
Toegangspunten voor meer informatie. 

Klik op Voeg kast toe. Het informatiescherm Kast wordt weergegeven. 
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Afbeelding 63: Informatiescherm Kast 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de kast.  

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de kast. 

Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie.  

Selecteer de gewenste configuratie- en beheeropties. 

De configuratie- en beheervelden worden beschreven in Kasten configureren.  

Klik op Opslaan. 

U kunt desgewenst extra velden in het informatiescherm Kast activeren in de algemene opties 

van ProAccess SPACE. Als u het veld Ext. ID wilt activeren, moet u de parameter 

SHOW_EXT_ID inschakelen. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. Het veld Ext. 

ID toont een unieke identificatie voor de kast, die automatisch wordt gegenereerd door het 

systeem. Deze ID kunt u desgewenst wijzigen. 

U kunt bovendien maximaal twee vrije velden toevoegen en benoemen. Als u een vrij veld wilt 

activeren, moet u het selectievakje Activeer veld inschakelen via Systeem > Algemene 

opties > Toegangspunt in ProAccess SPACE. U kunt het veld vervolgens een naam geven 

die past bij de gegevens die u wilt vastleggen. 

OPMERKING: U kunt meerdere kasten tegelijkertijd maken met de optie Meervoudig 
toevoegen. Daarnaast kunt u meerdere kasten tegelijkertijd bewerken met 
de optie Meervoudig bewerken. De knop Meervoudig bewerken wordt 
ingeschakeld wanneer u meer dan één kast selecteert in het scherm Kasten. 
Hiermee kunt u de gewenste identificatie- en configuratiegegevens invoeren 
in het venster Meervoudig bewerken, inclusief toegangsrechten. De 
gegevens worden vervolgens toegepast op alle geselecteerde items. Zie 
Kasten configureren voor meer informatie over het configureren van kasten. 
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5. 5. 2. Kasten configureren  
In de volgende paragrafen worden de verschillende velden voor het configureren van kasten 

beschreven. 

5. 5. 2. 1. Openingsstanden en tijdperiodes  

De vervolgkeuzelijst Openingsstand bepaalt de bedrijfsmodus van het slot. Er zijn twee 

openingsstanden beschikbaar voor kasten.  

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 17: Opties openingsstanden kasten 

Optie Omschrijving 

Standaard Kan alleen worden geopend met een geautoriseerde sleutel. 

Autom. openingsmodus Kan gedurende de tijdperiode voor automatische opening worden 
geopend zonder sleutel. Buiten die periode is een sleutel 
noodzakelijk. Voor deze optie moet u een tijdschema selecteren. 

 

5. 5. 2. 2. Openingstijden en tijdzones  

Op het paneel Openingstijd kunt u instellen hoelang het draaislot van een kast actief moet 

blijven na ontgrendeling. 

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 18: Openingstijden voor kasten 

Optie Omschrijving 

Openingstijd Hiermee kunt u instellen hoelang een draaislot van een kast actief 
blijft na ontgrendeling. De tijdsduur is standaard ingesteld op 6 
seconden. Deze duur kan worden ingesteld van 0 tot 255 seconden. 

Verlengde openingstijd Hiermee kunt u een langere openingstijd instellen. Deze optie is 
bedoeld voor gebruikers met een beperking of die hun handen vol 
hebben. De tijdsduur is standaard ingesteld op 20 seconden. Deze 
duur kan worden ingesteld van 0 tot 255 seconden. U moet deze 
optie inschakelen in het gebruikersprofiel. Zie Sleutelopties voor 
meer informatie. 

 

Op het paneel Tijdzone (Wereld) kunt u instellen welke van de systeemtijdzones wordt 

gebruikt voor de kast. Als u dit paneel wilt weergeven, moet u de functie voor meerdere 

tijdzones inschakelen in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad Algemeen 

en Tijdzones voor meer informatie. 

5. 5. 2. 3. Kastopties  

Op het paneel Kastopties kunt de opties voor de werking van kasten instellen, zoals het 

bijhouden van kastactiviteit, het toestaan dat gebruikers een kast kunnen sluiten zonder 

sleutel en het verlagen van het batterijverbruik.  

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 19: Kastopties 

Optie Omschrijving 

Geschiedenis van openingen 
op sleutel 

Hiermee kunt u monitoren waar en wanneer sleutels zijn gebruikt. U 
moet deze functie inschakelen op zowel de kast als de 
gebruikerssleutel. 
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Optie Omschrijving 

Met vrije kastkeuze Hiermee kunt u instellen of er vrije kastkeuze geldt voor een kast 
binnen een zone of dat er met vaste toewijzing wordt gewerkt. Als u 
deze optie wilt activeren, moet u de parameter 
FREE_ASSIGNMENT_LOCKER inschakelen in de algemene opties 
van ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer 
informatie. 

Sluit kast zonder kaart Hiermee kan een gebruiker of een groep gebruikers de kast 
afsluiten zonder sleutel. Dit is een handige functie voor 
gemeenschappelijke kasten die worden gebruikt door een klein 
aantal gebruikers, zoals medicijnkastjes of voorraadkasten.  

Detectie I-Button-sleutel: 
pulsmodus 

De pulsmodus verlaagt het batterijverbruik van de I-Button-lezer en 
verkleint de kans op roestvorming op de contacten, aangezien er 
niet continu naar sleutels gezocht wordt. Als u deze optie wilt 
activeren, moet u de parameter SHOW_KEY_DETECT_MODE 
inschakelen in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie 
Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. Alleen PPD's met 
firmwareversie 1.02 of hoger kunnen gebruikmaken van deze optie. 

Verlopen sleutels toelaten Hiermee kunt u gebruikers met een verlopen sleutel toestaan om 
gedurende een specifiek aantal dagen een kast te ontgrendelen. 
Het bereik ligt tussen de 0 en 255 dagen. Hiermee krijgen 
gebruikers tevens toegang tot een SVN-wandlezer om hun sleutels 
te updaten. 
Als deze optie wordt geactiveerd en ingesteld op de waarde '0', 
behouden gebruikers met een vervallen sleutel toegang tot de kast 
tot 24.00 uur op de dag dat de sleutel vervalt. 

Niet opslaan in 
deurgeschiedenis 

Hiermee kunt u instellen dat het slot niet in de deurgeschiedenis 
opslaat wanneer het is geopend. Het slot kan nog steeds gegevens 
naar de sleutel schrijven. Als u deze optie wilt activeren, moet u het 
selectievakje Verbod op deurgeschiedenis toestaan inschakelen 

in Systeem > Algemene opties > Toegangspunt in ProAccess 

SPACE. 
 

5. 5. 3. Kasten koppelen  
Wanneer u een kast hebt gemaakt, moet u gebruikers, gebruikersgroepen en/of zones aan 

deze kast koppelen. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u kasten aan de 

verschillende items kunt koppelen. 

5. 5. 3. 1. Gebruikers 

Als u een gebruiker toegangsrechten wilt geven voor een kast, moet u deze kast aan de 

gebruiker koppelen. Zie Gebruikers voor een definitie en informatie over hoe u een gebruiker 

kunt maken en configureren. 

U kunt als volgt een gebruiker aan een kast koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kasten. Het scherm Kasten wordt weergegeven.  

Dubbelklik op de kast die u aan een gebruiker wilt koppelen. Het informatiescherm Kast 

wordt weergegeven. 
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Afbeelding 64: Informatiescherm Kast 
 

OPMERKING: Als u in het systeem de status van de beschikbare kasten met de knop Zet 
kaststatus op geopend hebt gewijzigd in 'open', wordt het informatieveld 
Status open getoond in het informatiescherm Kast. Deze knop is 
beschikbaar in het lijstscherm Kasten. Zie Kasten maken voor meer 
informatie. De status van kasten wordt bovendien geüpdatet wanneer 
gebruikerssleutels worden geüpdatet met een encoder. 

Klik op Gebruikers in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikers aan deze specifieke kast 

hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikers wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruiker wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde gebruiker heeft nu toegangsrechten voor de kast. 

U kunt ook selecteren welk tijdschema voor kaarthouders moet worden gebruikt. Zie 

Gebruikers voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

5. 5. 3. 2. Gebruikersgroepen 

Zie Gebruikersgroepen, Bezoekersgroepen, en Gastengroepen voor informatie over hoe u 

gebruikersgroepen kunt maken en configureren.  



 90 

U kunt als volgt een kast aan een gebruikersgroep koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kasten. Het scherm Kasten wordt weergegeven.  

Dubbelklik op de kast die u aan een gebruikersgroep wilt koppelen. Het informatiescherm 

Kast wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikersgroepen in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikersgroepen aan deze specifieke 

kast hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikersgroepen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruikersgroep in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruikersgroep wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De kast is nu aan de geselecteerde gebruikersgroep gekoppeld. 

U kunt ook selecteren welk tijdschema voor kaarthouders moet worden gebruikt. Zie 

Gebruikers voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

5. 5. 3. 3. Zones 

Zie Zones voor een definitie en informatie over hoe u een zone kunt maken en configureren. 

U kunt als volgt een kast aan een zone koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kasten. Het scherm Kasten wordt weergegeven.  

Dubbelklik op de kast die u aan een zone wilt koppelen. Het informatiescherm Kast wordt 

weergegeven. 

Klik op Zones in de zijbalk. Het dialoogvenster Zones wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen zones aan deze specifieke kast hebt 

gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met zones wordt weergegeven. 

Klik op de gewenste zone in het rechterpaneel. 

Klik op de punthaak die wijst naar het rechterpaneel. De geselecteerde zone wordt 

toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De kast is nu aan de zone gekoppeld. 

5. 5. 4. Pictogrammen voor kasten 
Wanneer u een kast maakt, worden er verschillende pictogrammen getoond in het scherm 

Kasten. Deze pictogrammen zijn dezelfde als die voor deuren. Zie Pictogrammen voor deuren 

voor meer informatie. 

5. 5. 5. Kasten en bezoekers 

Bezoekers kunnen alleen toegang krijgen tot kasten als ze zijn gekoppeld aan een zone die 

kasten bevat. Ze kunnen geen toegang krijgen tot één specifieke kast. Zie Bezoekers voor 

meer informatie. 

Als een bezoeker een kast open of gesloten achterlaat (waardoor andere gebruikers de kast 

niet kunnen gebruiken), kunt u ervoor kiezen dat te tonen zodra de bezoeker uitcheckt. Als u 

deze optie wilt activeren, moet u het selectievakje Controle van gesloten kasten toestaan 

inschakelen in Systeem > Algemene opties > Toegangspunt in ProAccess SPACE. Zie 

Tabblad Gebruiker voor meer informatie. 
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5. 6. Zones 
Een zone bevat een reeks specifieke toegangspunten die worden gegroepeerd om het 

eenvoudiger te maken ze in het systeem te beheren. Een zone kan bijvoorbeeld bestaan uit 

de deuren op de eerste verdieping, alle kluisjes in de fitnessruimte of alle deuren van de 

afdeling financiën.  

Wanneer een offline toegangspunt wordt toegevoegd aan een zone, moet de informatie op het 

toegangspunt worden geüpdatet met een PPD. Zie PPD voor meer informatie. In het systeem 

kunnen in totaal 64.000 deuren en hoge zones, en 96 lage zones worden gemaakt (ongeacht 

of het online of offline deuren betreft). Als het systeem bijvoorbeeld 50.000 deuren bevat, 

kunnen er maximaal 14.000 zones gemaakt worden. 

 

Afbeelding 65: Informatiescherm Kast 

OPMERKING: Door zones te maken, bespaart u ruimte op het geheugen van een sleutel 
omdat de toegangsrechten voor individuele toegangspunten niet apart 
opgeslagen hoeven te worden. In plaats daarvan hoeft alleen de 
rechteninformatie met betrekking tot een of meer zones te worden 
opgeslagen. 

5. 6. 1. Zones maken 
U kunt als volgt een zone maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Zones. Het scherm Zones wordt weergegeven.  
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Afbeelding 66: Scherm Zones 
 

Klik op Zone toevoegen. Het informatiescherm Zone wordt weergegeven. 

 

 

Afbeelding 67: Informatiescherm Zone 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de zone. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de zone. 

Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie. 
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Selecteer desgewenst de optie Lage zone. 

Zie Zones configureren voor meer informatie over deze optie. 

Selecteer desgewenst de optie Is vrijekeuzezone. 

De optie Is vrijekeuzezone is alleen van toepassing op kasten. Zie Zones configureren en 

Zones met vrije kastkeuze maken voor meer informatie over deze optie. 

Klik op Opslaan. 

U kunt desgewenst het veld Ext. ID in het informatiescherm Zone activeren in de algemene 

opties van ProAccess SPACE. Als u het veld Ext. ID wilt activeren, moet u de parameter 

SHOW_EXT_ID inschakelen. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. 

5. 6. 2. Zones configureren  
De opties voor het configureren van zones worden beschreven in de volgende tabel.  
 

Tabel 20: Opties voor zones 

Optie Omschrijving 

Lage zone Zones worden aangeduid als hoog of laag, afhankelijk van de 
manier waarop de zone-informatie wordt opgeslagen in een slot. U 
kunt maximaal 96 lage zones maken, en een totaalaantal hoge 
zones en deuren van 65.439. Een deur kan gekoppeld zijn aan 
maximaal 116 zones, waarvan er 96 lage zones zijn en 20 hoge 
zones voor sloten. 

Wanneer u 96 lage zones hebt gemaakt, krijgt u een bericht om u te 
informeren dat u vanaf dan hoge zones moet maken. Zodra u het 
selectievakje Lage zone inschakelt en deze wijziging opslaat, kunt 
u deze waarde niet meer wijzigen. Als u een hoge zone moet 
maken, kunt u de lage zone verwijderen en een nieuwe hoge zone 
maken. Hoge en lage zones werken op dezelfde manier, waardoor 
u normaal gesproken lage zones maakt totdat u de limiet bereikt. 

Is vrijekeuzezone Schakel dit selectievakje in als u een kastzone maakt waarin 
gebruikers vrij kunnen kiezen uit alle beschikbare kasten. Als u 
deze optie wilt activeren, moet u de geavanceerde parameter 
FREE_ASSIGNMENT_LOCKER inschakelen in de algemene opties 
van ProAccess SPACE. Zie Zones met vrije kastkeuze maken voor 
meer informatie. 

Kastengroep #1 Als u extra opties voor de kastzone wilt activeren, moet u de 
geavanceerde parameters FREE_ASSIGNMENT_LOCKER en 
FAL_MULTIPLE in de algemene opties van ProAccess SPACE 
inschakelen. Als u de parameter FAL_MULTIPLE inschakelt, 
worden de opties Kastengroep #1 en Kastengroep #2 getoond in 
het informatiescherm Zone. U moet het selectievakje Is 
vrijekeuzezone inschakelen voordat u een groep kunt selecteren. 
Zie Zones met vrije kastkeuze maken voor meer informatie. 

Kastengroep #2 Zie hierboven. 
 

5. 6. 3. Zones koppelen 
Nadat u een zone hebt gemaakt, moet u toegangspunten, gebruikers en/of gebruikersgroepen 

koppelen aan de geselecteerde zone. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u 

zones aan de verschillende items kunt koppelen. 

5. 6. 3. 1. Toegangspunten 

Zie Over Toegangspunten voor meer informatie. 
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U kunt een zone als volgt aan een toegangspunt koppelen:  

1. Selecteer Toegangspunten > Zones. Het scherm Zones wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de zone die u aan een toegangspunt wilt koppelen. Het informatiescherm 

Zone wordt weergegeven. 

Klik op Toegangspunten in de zijbalk. Het dialoogvenster Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen toegangspunten aan deze specifieke 

zone hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel.  

Klik op Accepteren. De zone is nu aan het toegangspunt gekoppeld.  

5. 6. 3. 2. Gebruikers 

Als u een gebruiker toegangsrechten wilt geven voor de toegangspunten in een zone, moet u 

die gebruiker aan de desbetreffende zone koppelen.  

U kunt als volgt een gebruiker aan een zone koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Zones. Het scherm Zones wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de zone die u aan een gebruiker wilt koppelen. Het informatiescherm Zone 

wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikers in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikers aan deze specifieke zone 

hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikers wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruiker wordt toegevoegd aan het rechterpaneel.  

Klik op Accepteren. De geselecteerde gebruiker heeft nu toegang tot de zone. 

U kunt ook selecteren welk tijdschema voor kaarthouders moet worden gebruikt. Zie 

Gebruikers voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 
 

5. 6. 3. 3. Gebruikersgroepen 

Zie Gebruikersgroepen, Bezoekersgroepen, en Gastengroepen voor informatie over hoe u 

gebruikersgroepen kunt maken en configureren.  

U kunt als volgt een zone aan een gebruikersgroep koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Zones. Het scherm Zones wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de zone die u aan een gebruikersgroep wilt koppelen. Het informatiescherm 

Zone wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikersgroepen in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikersgroepen aan deze specifieke 

zone hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikersgroepen wordt weergegeven. 
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Selecteer de gewenste gebruikersgroep in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruikersgroep wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De zone is nu aan de gebruikersgroep gekoppeld. 

U kunt ook selecteren welk tijdschema voor kaarthouders moet worden gebruikt. Zie 

Gebruikers voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

5. 6. 4. Zones met vrije kastkeuze maken 
Een vrijekeuzezone is een zone waarin gebruikers zelf een kast mogen kiezen. Kasten 

worden niet vooraf toegewezen.  

Vrijekeuzezones worden meestal in deze volgorde gemaakt en geconfigureerd: 

1. Parameters voor vrijekeuzezone inschakelen en toevoegen 

De adminbeheerder schakelt in de algemene opties van ProAccess SPACE de gewenste 

parameters en opties in. Zie hieronder voor meer informatie.  

Nieuwe zone maken en instellen als vrijekeuzezone 

De adminbeheerder maakt een zone in ProAccess SPACE en schakelt het selectievakje Is 

vrijekeuzezone in. Zie Zones maken voor informatie over hoe u een zone kunt maken.  

Nieuwe kasten maken en instellen met vrije kastkeuze  

De adminbeheerder maakt kasten en schakelt het selectievakje Met vrije kastkeuze in. 

Kasten toevoegen aan de zone 

De adminbeheerder voegt de vrijekeuzekast toe aan de zone met vrije kastkeuze. Zie 

Zones voor informatie over hoe u kasten aan een zone kunt toevoegen. 

Sleutels voor kasten kunnen op twee manieren worden geprogrammeerd. Statische sleutels 

worden gebruikt wanneer gebruikers toegang hebben tot een specifieke kast. Dynamische 

sleutels worden gebruikt in vrijekeuzezones waar gebruikers uit alle kasten in de zone mogen 

kiezen. Zie Tabblad Gebruiker voor meer informatie.  

Er zijn verschillende configuratietaken voor vrijekeuzezones beschikbaar in de algemene 

opties: 

 Als u een zone als vrijekeuzezone wilt aanwijzen, moet u de parameter 

FREE_ASSIGNMENT_LOCKER inschakelen. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer 

informatie. 

 Als u extra opties voor de kastzone wilt activeren, moet u de geavanceerde parameter 

FAL_MULTIPLE inschakelen. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. Hiermee 

kunt u gebruikers met dezelfde sleutel toegang geven tot kasten in twee verschillende 

vrijekeuzezones.  

 Als u wilt beperken hoelang een vrijekeuzekast gebruikt kan worden, moet u het 

selectievakje Tijdbegrensd gebruik na ingebruikname inschakelen in Systeem > 

Algemene opties > Toegangspunten. Zie Tabblad Gebruiker voor meer informatie. 

5. 7. Locaties 
In het SALTO-systeem is een locatie een grote zone met ingestelde toegangspunten. Zo zou 

een bedrijf in Australië voor elk kantoor in Sydney, Melbourne en Perth een aparte locatie 

kunnen toevoegen. U kunt per locatie toegangsrechten toewijzen.  

Het volgende voorbeeld toont hoe deze procedure eenvoudig kan worden voltooid: 

1. Locatiegroepen toevoegen 
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De adminbeheerder voegt de locatiegroep toe in de algemene opties van ProAccess 

SPACE. Zie Tabblad Locaties/functies voor informatie over hoe u een locatiegroep kunt 

toevoegen.  

Locaties maken en configureren 

De adminbeheerder maakt locaties en configureert de bijbehorende opties in ProAccess 

SPACE.  

Locaties koppelen 

De adminbeheerder koppelt gebruikers en/of toegangspunten aan de geselecteerde 

locaties in ProAccess SPACE.  

5. 7. 1. Locaties maken 
U kunt als volgt een locatie maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Locaties. Het scherm Locaties wordt weergegeven.  
 

 

 

Afbeelding 68: Scherm Locaties 
 

OPMERKING: Het aantal locaties dat u in ProAccess SPACE maakt, neemt een vaste 
hoeveelheid geheugen op de sleutels in beslag. De tekst Minimaal 
benodigd geheugen (zonder tijdschema's voor kaarthouders): geeft de 
grootte van de gereserveerde opslagruimte aan. 

 

Klik op Locatie toevoegen. Het informatiescherm Locatie wordt weergegeven. 
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Afbeelding 69: Informatiescherm Locatie 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de locatie. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de locatie. 

Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie. 

Klik op Opslaan. 

OPMERKING: Het veld ID wordt automatisch ingevuld, maar indien gewenst kunt u de 
nummers 1 tot 1024 wijzigen. SALTO reserveert standaard geheugenruimte 
voor ID-nummers die u overslaat, bijvoorbeeld van 5 tot 125, ook als deze ID-
nummers niet zijn gemaakt. SALTO raadt u aan deze standaardinstelling te 
handhaven. ProAccess SPACE geeft een foutmelding als u een waarde 
invoert die hoger is dan 1024.  

5. 7. 2. Locaties koppelen  
Wanneer u een locatie hebt gemaakt, moet u gebruikers en toegangspunten koppelen aan die 

locatie. Een gebruiker is bijvoorbeeld een personeelslid dat altijd op die locatie werkt. Zo kunt 

u voor een locatie in bijvoorbeeld Sydney een IT-manager toevoegen met toegangsrechten tot 

alle IT-zones op die locatie. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u locaties aan 

de verschillende items kunt koppelen.  

5. 7. 2. 1. Gebruikers  

U kunt als volgt een gebruiker aan een locatie koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Locaties. Het scherm Locaties wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de locatie die u aan een gebruiker wilt koppelen. Het informatiescherm 

Locatie wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikers in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikers aan deze specifieke locatie 

hebt gekoppeld.  
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Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikers wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruiker wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde gebruiker heeft nu toegangsrechten voor die 

locatie. 

5. 7. 2. 2. Toegangspunten 

Zie Over Toegangspunten voor meer informatie. 

U kunt een locatie als volgt aan een toegangspunt koppelen:  

1. Selecteer Toegangspunten > Locaties. Het scherm Locaties wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de locatie die u aan een toegangspunt wilt koppelen. Het informatiescherm 

Locatie wordt weergegeven. 

Klik op Toegangspunten in de zijbalk. Het dialoogvenster Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen toegangspunten aan deze specifieke 

locatie hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. Die locatie is nu aan dat toegangspunt gekoppeld.  

5. 8. Functies 
Een functie is een specifieke categorie van toegangsrechten binnen een SALTO-locatie. Een 

bedrijf kan bijvoorbeeld een locatie maken voor elk kantoor in een land, en aan elke locatie 

functies toewijzen zoals ingangen en onderhoud. Het bedrijf kan voor de locatie in Melbourne 

bijvoorbeeld de functie Ingang toewijzen aan alle gebouwingangen op die locatie.  

Het volgende voorbeeld toont hoe deze procedure eenvoudig kan worden voltooid: 

1. Functiegroepen toevoegen 

De adminbeheerder voegt de functiegroep toe in de algemene opties van ProAccess 

SPACE. Zie Tabblad Locaties/functies voor informatie over hoe u een functiegroep kunt 

toevoegen.  

Functies maken en configureren 

De adminbeheerder maakt functies en configureert de bijbehorende opties in ProAccess 

SPACE.  

Functies koppelen 

De adminbeheerder koppelt gebruikers en/of toegangspunten aan de geselecteerde 

functies in ProAccess SPACE.  

5. 8. 1. Functies maken 
U kunt als volgt een functie maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Functies. Het scherm Functies wordt weergegeven.  
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Afbeelding 70: Scherm Functies 

OPMERKING: Het aantal functies dat u in ProAccess SPACE maakt, neemt een vaste 
hoeveelheid geheugen op de sleutels in beslag. De tekst Minimaal 
benodigd geheugen (zonder tijdschema's voor kaarthouders): geeft de 
grootte van de gereserveerde opslagruimte aan. 

 

Klik op Functie toevoegen. Het informatiescherm Functies wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 71: Informatiescherm Functies 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de functie. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de functie. 

Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie.  

Klik op Opslaan. 
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5. 8. 2. Functies koppelen  
Wanneer u een functie hebt gemaakt, moet u gebruikers en toegangspunten aan die functie 

koppelen. U kunt bijvoorbeeld een elektricien koppelen aan een onderhoudsfunctie. In de 

volgende paragrafen wordt beschreven hoe u functies aan de verschillende items kunt 

koppelen.  

5. 8. 2. 1. Gebruikers  

U kunt als volgt een gebruiker aan een functie koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Functies. Het scherm Functies wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de functie die u aan een gebruiker wilt koppelen. Het informatiescherm 

Functies wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikers in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikers aan deze specifieke functie 

hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikers wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruiker wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde gebruiker heeft nu toegangsrechten voor die 

functie. 

5. 8. 2. 2. Toegangspunten 

Zie Over Toegangspunten voor meer informatie. 

U kunt een functie als volgt aan een toegangspunt koppelen:  

1. Selecteer Toegangspunten > Functies. Het scherm Functies wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de functie die u aan een toegangspunt wilt koppelen. Het informatiescherm 

Functies wordt weergegeven. 

Klik op Toegangspunten in de zijbalk. Het dialoogvenster Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen toegangspunt aan deze specifieke 

functie hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De functie is nu aan het toegangspunt gekoppeld.  

5. 9. Relaisuitgangen 
In het SALTO-systeem is een relaisuitgang een elektronische toestemming of autorisatie 

waarmee apparatuur zoals ESD's of liften wordt ingeschakeld.  

Zo kunt u met relaisuitgangen bijvoorbeeld de toegang tot een lift beperken tot specifieke 

verdiepingen. Als een CU met een relaisbesturingskaart verbonden is, kunt u met 

relaisuitgangen instellen dat alleen specifieke gebruikers één of meerdere relais in een lift 

kunnen activeren. Als u in de toegangsrechten bijvoorbeeld alleen de eerste en derde 
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verdieping toevoegt, heeft die gebruiker alleen toegang tot die verdiepingen en niet tot de 

tweede.  

Door een relaisuitgang te maken, kunt u op dezelfde manier het energieverbruik van een 

kamer of verdieping regelen. Als u bijvoorbeeld voor kamer 101 een ESD inschakelt, kunnen 

de elektrische apparaten in die kamer alleen worden ingeschakeld met een geautoriseerde 

sleutel. 

De informatie over het maken van relaisuitgangen in de volgende paragrafen is alleen van 

toepassing op niet-hotelomgevingen. Zie ESD's voor meer algemene informatie over ESD's. 

Zie Lijsten met gekoppelde apparaten voor meer informatie over het gebruik van ESD's in 

hotelomgevingen. 

5. 9. 1. Relaisuitgangen maken 
U kunt als volgt een relaisuitgang maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Relaisuitgangen. Het scherm Relaisuitgangen wordt 

weergegeven.  
 

 

Afbeelding 72: Scherm Relaisuitgangen 
 

Klik op Relaisuitgang toevoegen. Het informatiescherm Uitgang wordt weergegeven. 
 



 102 

 

Afbeelding 73: Informatiescherm Uitgang  
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de relaisuitgang.  

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de relaisuitgang. 

Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie. 

Klik op Opslaan. 

OPMERKING: Het veld ID wordt automatisch ingevuld, maar indien gewenst kunt u de 
nummers 1 tot 128 wijzigen. Het ID-nummer van elke relaisuitgang komt 
overeen met één relais. Bijvoorbeeld: relaisuitgang 1 is relais 1. 

5. 9. 2. Relaisuitgangen koppelen 
Wanneer u een relaisuitgang hebt gemaakt, moet u gebruikers, gebruikersgroepen en/of 

toegangspunten koppelen aan de relaisuitgang. In de volgende paragrafen wordt beschreven 

hoe u relaisuitgangen aan de verschillende items kunt koppelen.  

5. 9. 2. 1. Gebruikers 

U kunt als volgt een relaisuitgang aan een gebruiker toewijzen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Relaisuitgangen. Het scherm Relaisuitgangen wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de relaisuitgang die u aan een gebruiker wilt toewijzen. Het 

informatiescherm Uitgang wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikers in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikers aan deze specifieke 

relaisuitgang hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikers wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruiker wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De relaisuitgang is nu aan de gebruiker gekoppeld.  
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5. 9. 2. 2. Gebruikersgroepen 

Zie Gebruikersgroepen, Bezoekersgroepen, en Gastengroepen voor informatie over hoe u 

gebruikersgroepen kunt maken en configureren. 

U kunt als volgt een relaisuitgang aan een gastengroep koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Relaisuitgangen. Het scherm Relaisuitgangen wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de relaisuitgang die u aan een gebruikersgroep wilt koppelen. Het 

informatiescherm Uitgang wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikersgroepen in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikersgroep aan deze specifieke 

relaisuitgang hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikersgroepen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruikersgroep in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruikersgroep wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De relaisuitgang is nu aan de gebruikersgroep gekoppeld. 

5. 9. 2. 3. Toegangspunten 

Zie Over Toegangspunten voor informatie over toegangspunten. 

U kunt als volgt een relaisuitgang aan een toegangspunt koppelen:  

1. Selecteer Toegangspunten > Relaisuitgangen. Het scherm Relaisuitgangen wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de relaisuitgang die u aan een toegangspunt wilt koppelen. Het 

informatiescherm Uitgang wordt weergegeven. 

Klik op Toegangspunten in de zijbalk. Het dialoogvenster Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen toegangspunten aan deze specifieke 

relaisuitgang hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De relaisuitgang is nu aan het toegangspunt gekoppeld.  

U kunt instellen welke tijdperiode voor toegangspunten wordt gebruikt. Zie Automatische 

relaisuitgangen voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

5. 9. 3. Automatische relaisuitgangen 

Als u een CU50xx gebruikt en toegangspunten die zijn gekoppeld aan een deur alleen 

gedurende een bepaalde tijdperiode in de automatische openingsmodus wilt laten werken, 

moet u een tijdperiode voor toegangspunten toewijzen aan de relaisuitgang. Dit kunt u 

instellen wanneer u een automatische relaisuitgang koppelt aan een deur. U kunt maximaal 

vier automatische relaisuitgangen koppelen aan dezelfde deur. Zie Automatische 

relaisuitgangen voor meer informatie over dit onderwerp. Zie ook Tijdperiodes voor 

toegangspunten voor meer informatie. 
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Deze beperking geldt niet voor CU42x0, aangezien een tijdperiode aan een relais kan worden 

gekoppeld zonder gerelateerd te zijn aan een toegangspunt. 

5. 10. Noodsluitingszones 
Een noodsluitingszone is een specifieke zone waarin alle toegangspunten in een noodsituatie 

kunnen worden gesloten of geopend. Een noodsluitingszone kan bijvoorbeeld bestaan uit alle 

toegangspunten in het natuurkundegebouw van een universiteitsterrein. Als er zich ooit een 

veiligheidsrisico (of ander soort noodsituatie) in dat gebouw voordoet, kunt u naar keus alle 

deuren sluiten of openen.  

De functionaliteit voor noodsluiting is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie. 

Zie Monitoring noodsluiting voor informatie over hoe u lockdownzones kunt openen en sluiten. 

OPMERKING: U kunt Monitoring noodsluiting in ProAccess SPACE niet gebruiken om 
offline deuren te openen en te sluiten in een noodsituatie. Als de offline 
deuren zijn voorzien van AMOK-sloten (met twee lezers) kunt u gebruikers 
echter wel toestemming geven om een handmatige noodsluiting uit te 
voeren. Hiervoor moet u de optie Noodsluiting activeren selecteren in het 
informatiescherm Gebruiker. Dit betekent dat gebruikers de 
noodsluitingsmodus voor de deuren kunnen in- en uitschakelen door de 
sleutel bij de binnenlezer van de deur te houden. U kunt gebruikers 
bovendien toestemming geven om zowel online als offline deuren in 
noodsluitingsmodus te openen door het selectievakje Negeer noodsluiting 
in te schakelen in het informatiescherm Gebruiker in ProAccess SPACE. Zie 
Sleutelopties voor meer informatie. 

5. 10. 1. Noodsluitingszones maken 
U kunt als volgt een noodsluitingszone maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Noodsluitingszones. Het scherm Noodsluitingszones 

wordt weergegeven.  
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Afbeelding 74: Scherm Noodsluitingszones 
 

Klik op Noodsluitingszone toevoegen. Het informatiescherm Noodsluitingszone wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 75: Informatiescherm Noodsluitingszone 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de locatie. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de locatie. 

Klik op Opslaan. 
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5. 10. 2. Noodsluitingszones koppelen  
Wanneer u een noodsluitingszone hebt gemaakt, moet u toegangspunten koppelen aan die 

noodsluitingszone. In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe u noodsluitingszones kunt 

koppelen aan toegangspunten.  

5. 10. 2. 1. Toegangspunten  

U kunt als volgt een online toegangspunt aan een noodsluitingszone koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Noodsluitingszones. Het scherm Noodsluitingszones 

wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de noodsluitingszone die u aan een toegangspunt wilt koppelen. Het 

informatiescherm Noodsluitingszone wordt weergegeven. 

Klik op Toegangspunten in de zijbalk. Het dialoogvenster Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen toegangspunten aan deze specifieke 

noodsluitingszone hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De noodsluitingszone is nu aan het toegangspunt gekoppeld.  

5. 11. Parkeerbeheerzones  
Een parkeerbeheerzone is in het SALTO-systeem een zone met een specifiek 

maximumaantal toegestane gebruikers. Het systeem kan bijvoorbeeld voor een parkeerterrein 

met 20 plaatsen bijhouden hoeveel plaatsen er al bezet zijn. Wanneer er 20 plaatsen in 

gebruik zijn, krijgt de volgende gebruiker geen toegang, zelfs als deze een geldige sleutel 

heeft. 

Met de functionaliteit voor parkeerbeheerzones in ProAccess SPACE kunt u de gewenste 

zone als parkeerbeheerzone aanduiden en het aantal toegelaten gebruikers instellen. 

Vervolgens kunt u met de optie Monitoring parkeerbeheer in ProAccess SPACE een overzicht 

genereren met de individuele gebruikersnamen in elke parkeerbeheerzone. Zie Monitoring 

parkeerbeheer voor meer informatie. 

De functionaliteit voor parkeerbeheer is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie. 

5. 11. 1. Parkeerbeheerzones maken  
U kunt als volgt een noodsluitingszone maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Parkeerbeheerzones. Het scherm Parkeerbeheerzones 

wordt weergegeven.  
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Afbeelding 76: Scherm Parkeerbeheerzones 
 

Klik op Parkeerbeheerzone toevoegen. Het informatiescherm Parkeerbeheerzone wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 77: Informatiescherm Parkeerbeheerzone 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de parkeerbeheerzone. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de parkeerbeheerzone. 

Klik op Opslaan. 

5. 11. 2. Parkeerbeheerzones koppelen 
Wanneer u een parkeerbeheerzone hebt gemaakt, moet u toegangspunten en 

parkeerbeheergroepen aan die parkeerbeheerzone koppelen. In de volgende paragrafen 

wordt beschreven hoe u parkeerbeheerzones aan de verschillende items kunt koppelen.  
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5. 11. 2. 1. Toegangspunten  

U kunt als volgt een toegangspunt aan een parkeerbeheerzone koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Parkeerbeheerzones. Het scherm Parkeerbeheerzones 

wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de parkeerbeheerzone die u aan een toegangspunt wilt koppelen. Het 

informatiescherm Parkeerbeheerzone wordt weergegeven. 

Klik op Toegangspunten in de zijbalk. Het dialoogvenster Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen toegangspunten aan deze specifieke 

parkeerbeheerzone hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De parkeerbeheerzone is nu aan het toegangspunt gekoppeld.  

5. 11. 2. 2. Parkeerbeheergroepen  

Een parkeerbeheergroep is een groep gebruikers die toegang nodig heeft tot een specifieke 

parkeerbeheerzone. Een gebruiker kan maar tot één groep behoren en die groep kan toegang 

hebben tot meerdere parkeerbeheerzones. Zie Parkeerbeheergroepen voor meer informatie.  

U kunt als volgt een parkeerbeheergroep aan een parkeerbeheerzone koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Parkeerbeheerzones. Het scherm Parkeerbeheerzones 

wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de parkeerbeheerzone die u aan een parkeerbeheergroep wilt koppelen. 

Het informatiescherm Parkeerbeheerzone wordt weergegeven. 

Klik op Parkeerbeheergroepen in de zijbalk. Het dialoogvenster Parkeerbeheergroepen 

wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen parkeerbeheergroep aan deze 

specifieke parkeerbeheerzone hebt gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met parkeerbeheergroepen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste parkeerbeheergroep in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde parkeerbeheergroep wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De parkeerbeheerzone is nu aan de parkeerbeheergroep gekoppeld. 

5. 12. Appèllijstzones 
Een appèllijst wordt gebruikt om een overzicht te krijgen van de gebruikers die zich op een 

bepaalde tijd in een specifieke zone bevinden. Zo kunt u met een appèllijst een rapport maken 

wanneer er een brandalarm afgaat. Daarmee kunt u controleren of alle gebruikers de zone 

veilig hebben verlaten. Het systeem genereert de appèllijst door specifieke toegangspunten te 

monitoren. Door te traceren wanneer kaarthouders naar binnen en naar buiten gaan via deze 

toegangspunten, kunt u precies zien wie zich binnen en wie zich buiten de appèllijstzone 

bevindt.  

De functionaliteit voor appèllijsten is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie.  



 109 

Zie Monitoring voor informatie over hoe u een lijst met afzonderlijke gebruikersnamen in een 

appèllijstzone kunt maken in ProAccess SPACE. Met de functie Monitoring appèllijsten in 

ProAccess SPACE kunt u nog meer taken op basis van appèllijsten uitvoeren, zoals het 

zoeken van een gebruiker in alle appèllijstzones, evenals de tijd en datum waarop elke 

gebruiker de appèllijstzone binnenging. Zie Monitoring voor meer informatie. 

5. 12. 1. Appèllijstzones maken 
U kunt als volgt een appèllijstzone maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Appèllijstzones. Het scherm Appèllijstzones wordt 

weergegeven.  
 

 

Afbeelding 78: Scherm Appèllijstzones 
 

OPMERKING: De knop Bekijk toegangspunten lijst toont een lijst met toegangspunten die 
zijn gekoppeld aan de verschillende appèllijstzones.  

Klik op Appèllijstzone toevoegen. Het informatiescherm Appèllijstzone wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 79: Informatiescherm Appèllijstzone 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de locatie. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de locatie. 

Klik op Opslaan. 

5. 12. 1. 1. Buitenzones voor appèllijsten maken  

Appèllijstzones geven een overzicht van welke individuele gebruikers zich op een specifiek 

moment in een bepaalde zone bevinden. Voor een overzicht van de individuele gebruikers op 

een locatie die zich niet in een van de aangewezen appèllijstzones bevinden, moet u een 

aparte buitenzone maken, bijvoorbeeld een verzamelpunt. Dit is belangrijk om te overwegen 

wanneer u een appèllijstzone maakt.  
 

 

Afbeelding 80: Toegewezen appèllijstzones en buitenzones 
 

In het bovenstaande voorbeeld zijn er drie standaard appèllijstzones: A1, A2 en A3. De 

buitenzone is A0 en daarin staan alle gebruikers die niet in A1, A2 of A3 voorkomen.  

Een gebruiker in A1, A2 of A3 moet zijn sleutel bij de wandlezer houden om die appèllijstzone 

te verlaten. Wanneer een gebruiker zijn sleutel bij de deur houdt, stelt het systeem vast dat de 
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gebruiker de zone heeft verlaten en buitenzone A0 is binnengegaan. Door de buitenzone kan 

het systeem accurate appèllijsten maken, waarop alle aanwezige gebruikers staan. 

5. 12. 2. Appèllijstzones koppelen  
Wanneer u een appèllijstzone hebt gemaakt, moet u wandlezers koppelen aan die 

appèllijstzone. Elke appèllijstzone moet twee wandlezers hebben: een om de gebruikers te 

volgen die de zone binnengaan en een om gebruikers te volgen die de zone verlaten. In de 

volgende paragraaf wordt beschreven hoe u appèllijstzones kunt koppelen aan lezers.  

5. 12. 2. 1. Lezers  

U kunt als volgt een lezer aan een appèllijstzone koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Appèllijstzones. Het scherm Appèllijstzones wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de appèllijstzone die u aan een lezer wilt koppelen. Het informatiescherm 

Appèllijstzone wordt weergegeven. 

Klik op Lezers in de zijbalk. Het dialoogvenster Lezers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen toegangspunten aan deze specifieke 

appèllijstzone hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

Deze lijst bevat alleen online CU's met twee fysieke wandlezers.  

Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De appèllijstzone is nu aan het toegangspunt gekoppeld.  

5. 13. Tijdperiodes voor toegangspunten 
Een tijdperiode voor toegangspunten bepaalt wanneer een toegangspunt een specifieke 

openingsstand gebruikt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat een kantinedeur om 12.00 uur 

automatisch opengaat en om 14.00 uur weer sluit. Buiten deze tijdperiode wordt het slot weer 

ingesteld op de standaardmodus en is er een sleutel nodig om de deur te openen.  

U kunt de openingsstand instellen wanneer u deuren en/of kasten maakt. Zie Deuren 

configureren enKasten configureren voor meer informatie. Wanneer u de openingsstand van 

een toegangspunt selecteert, moet u de gewenste tijdsperiode instellen in het scherm 

Tijdsperiodes zoals beschreven in Tijdperiodes voor toegangspunten maken.  

Er zijn drie parameters waarmee u een tijdperiode voor toegangspunten instelt: 

 Begintijd 

 Eindtijd  

 Dag van de week  

Er zijn vier dagtypen: 

 Maandag tot en met zondag 

 Vakantiedag 

 Speciale dag 1 

 Speciale dag 2 
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OPMERKING: Voordat u tijdperiodes voor toegangspunten kunt maken, moet u de 
systeemkalender configureren. Zie Kalenders voor meer informatie.  

5. 13. 1. Tijdperiodes voor toegangspunten maken 
U kunt als volgt een tijdperiode voor toegangspunten maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Tijdperiodes voor toegangspunten. Het 

informatiescherm Tijdperiodes voor toegangspunten wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 81: Informatiescherm Tijdperiodes voor toegangspunten 
 

Selecteer een tijdperiode in het paneel Naam.  

U kunt de tijdperiode een naam geven die relevanter is voor uw organisatie, zoals 

'Maandag tot en met vrijdag'. 

Tijdperiode 001 wordt automatisch geselecteerd. Als u deze tijdperiode al hebt 

geconfigureerd, selecteert u de volgende tijdperiode. U kunt maximaal 1024 tijdperiodes 

maken. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de tijdperiode voor 

toegangspunten. 

Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie.  

Klik op Voeg toe. Het paneel Tijdperiodes voor toegangspunten wordt weergegeven. 

Geef een begintijd voor de tijdperiode op in het veld Van.  

Geef een eindtijd voor de tijdperiode op in het veld Tot. 

Selecteer de gewenste dagen in het paneel Dagen. 

Naast de dagen van de week kunt u periodes maken voor vakantiedagen (H1) en speciale 

dagen (S1 en S2). U kunt maximaal acht verschillende periodes per tijdperiode instellen 

door te klikken op Voeg toe. Zie Kalenders voor meer informatie over vakantiedagen en 

speciale dagen. 

Klik op Opslaan.  
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5. 14. Automatische instellingen voor 
toegangspunten 

Met automatische instellingen voor toegangspunten kunt u automatisch schakelen tussen een 

aantal verschillende openingsstanden en wisselen tussen verschillende tijdperiodes. U kunt 

de openingsstand instellen wanneer u deuren en/of kasten maakt. Zie Deuren configureren 

enKasten configureren voor meer informatie.  

Zo kan de openingsstand van een deur automatisch wisselen tussen: 

 00.00 - 08.00 Loopstand  

 08.00 - 18.00 Automatisch  

 18.00 - 00.00 Standaard  

Een automatische instelling bestaat uit drie parameters: begintijd, eindtijd en openingsstand. 

Per geselecteerde dag kunt u maximaal acht verschillende automatische instellingen 

definiëren. Het systeem bevat 1024 tabellen voor automatische instellingen, waardoor 

verschillende combinaties mogelijk zijn. In elke tabel staan de volgende vier dagtypes: 

 Maandag tot en met zondag 

 Vakantiedag 

 Speciale dag 1 

 Speciale dag 2 

Zie Openingsstanden en tijdperiodes voor meer informatie over de gedefinieerde 

openingsstanden. 

Voordat u automatische instellingen kunt maken, moet u de systeemkalender configureren. 

Zie Kalenders voor meer informatie. 

OPMERKING: Het verschil tussen een automatische instelling voor toegangspunten en een 
tijdperiode voor toegangspunten is dat bij de tijdperiode maar één 
openingsstand mogelijk is voor een toegangspunt. Met automatische 
instellingen zijn meerdere openingsstanden mogelijk voor een toegangspunt. 
Zie Tijdperiodes voor toegangspunten voor meer informatie. 

5. 14. 1. Automatische instellingen voor toegangspunten maken 
U kunt als volgt een automatische instelling voor toegangspunten maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Automatische instellingen. Het informatiescherm 

Automatische instellingen voor toegangspunten wordt weergegeven. 
 



 114 

 

Afbeelding 82: Scherm Automatische instellingen 
 

Selecteer een periode voor de automatische instelling in het paneel Naam. 

Automatische instelling #001 wordt automatisch geselecteerd. U kunt de automatische 

instelling een naam geven die relevanter is voor uw organisatie. Als u deze automatische 

instelling al hebt geconfigureerd, selecteert u de volgende periode voor automatische 

instelling.  

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de automatische instelling. 

Klik op het potloodpictogram rechts naast de gewenste dag. Het dialoogvenster 

Verander automatische instelling wordt weergegeven. 
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Afbeelding 83: Dialoogvenster Verander automatische instelling 
 

Geef in het paneel Voeg toe een begintijd en een eindtijd op voor de periode voor 

automatische instellingen. 

Selecteer een openingsstand in de vervolgkeuzelijst in het paneel Voeg toe. 

Naast de modi voor het beheren van deuren bevat de vervolgkeuzelijst met 

openingsstanden een extra modus. Deze extra modus heet de Vierogenregel en kan 

alleen worden ingeschakeld in dit dialoogvenster. Wanneer deze modus wordt 

ingeschakeld, moeten twee gebruikers een geldige sleutel bij de deur houden om die te 

openen.  

Klik op het plusteken rechts in het paneel Voeg toe. De automatische instelling wordt 

toegevoegd. 

Klik op het vinkje rechts van de laatste automatische instelling om een andere instelling 

toe te voegen die wordt ingeschakeld wanneer de laatste eindigt.  

Klik op Accepteren wanneer u alle automatische instellingen voor de gewenste dag hebt 

toegevoegd.  

Het scherm Automatische instellingen wordt weergegeven, met daarin de toegevoegde 

automatische instellingen. 
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Afbeelding 84: Automatische instellingen maken 
 

Klik op Opslaan. 

5. 14. 2. Automatische instellingen voor toegangspunten beheren 
U kunt opgeslagen automatische instellingen van de ene naar de andere gewenste dag 

kopiëren. Daarnaast kunt u de gegevens van de ene opgeslagen automatische instelling 

kopiëren naar een andere. 

5. 14. 2. 1. Automatische instellingen kopiëren – van dag naar dag 

Het volgende voorbeeld toont hoe u de opgeslagen automatische instellingen voor de 

maandag in Automatische instelling #002 kopieert naar de maandag in Automatische instelling 

#003: 

1. Selecteer Toegangspunten > Automatische instellingen voor toegangspunten. Het 

informatiescherm Automatische instellingen voor toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Selecteer Automatische instelling #003 in het paneel Naam. De gegevens van deze 

automatische instelling worden weergegeven. 
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Afbeelding 85: Automatische instellingen #003 
 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op. 

Klik op het pictogram Kopiëren rechts van maandag. Het dialoogvenster Kopieer 

automatische instellingen wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 86: Dialoogvenster Kopieer automatische instellingen 
 

Selecteer Maandag in de vervolgkeuzelijst Kopieer van.  

Selecteer Automatische instelling #002 in de vervolgkeuzelijst Naar. 

Klik op Accepteren. De automatische instellingen voor de maandag van Automatische 

instelling #002 worden gekopieerd naar de maandag van Automatische instelling #003. 
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Afbeelding 87: Automatische instellingen #003 gemaakt 
 

Klik op Opslaan.  

5. 14. 2. 2. Automatische instellingen kopiëren – volledig 

Het volgende voorbeeld toont hoe u alle gegevens van Automatische instelling #003 kunt 

kopiëren naar Automatische instelling #004: 

1. Selecteer Toegangspunten > Automatische instellingen voor toegangspunten. Het 

informatiescherm Automatische instellingen voor toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Selecteer Automatische instelling #004 in het paneel Naam. De gegevens van deze 

automatische instelling worden weergegeven. 
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Afbeelding 88: Automatische instellingen #004 
 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op. 

Klik op Hetzelfde als. Het dialoogvenster Hetzelfde als… wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 89: Dialoogvenster Hetzelfde als 
 

Selecteer Automatische instelling #003.  

Klik op Accepteren. De gegevens van Automatische instelling #003 worden gekopieerd 

naar Automatische instelling #004. 
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Afbeelding 90: Automatische instellingen #004 gemaakt 
 

Klik op Opslaan. 
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6. KAARTHOUDERS 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Kaarthouders 

 Kaarthouders beheren 

 Gebruikers 

 Gebruikersgroepen 

 Parkeerbeheergroepen 

 Tijdschema's voor kaarthouders 

6. 1. Over Kaarthouders 
De term 'kaart' is een universele term in het SALTO-systeem die kan verwijzen naar een 

sleutel, armband, horloge of telefoon. Een kaarthouder is een persoon die toegang krijgt tot 

een SALTO-site met een van deze toegangsmiddelen. Een kaarthouder kan een gebruiker 

zijn (in veel gevallen een personeelslid), een bezoeker (iemand die maar één keer of af en toe 

toegang nodig heeft) of een gast (iemand die tijdelijk in een hotel verblijft en die voor een 

vaste periode een kamer toegewezen heeft gekregen). 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u gebruikers kunt maken. Het bevat bovendien een 

omschrijving van de beheeropties voor kaarthouders. Zie Bezoekers  voor informatie over 

bezoekers en Hotels voor informatie over hotelgasten.  

De informatie in dit hoofdstuk is niet van toepassing op hotelomgevingen. Zie Hotels voor 

informatie over hotelgasten die ook sleutels gebruiken. Houd er rekening mee dat gasten 

anders worden behandeld dan andere typen kaarthouders. 

OPMERKING: Keycards of sleutelkaarten worden meestal sleutels genoemd, zowel in deze 
handleiding als in het systeem zelf. 

6. 1. 1. Over Kaarthouders configureren  
Sommige configuratietaken voor kaarthouders moet u uitvoeren in de algemene opties van 

ProAccess SPACE.  

Op het tabblad Gebruiker kunt u de volgende taken uitvoeren:  

 Opties voor gebruikers en gebruikerssleutels inschakelen en wijzigen 

 Gebruikers permanent verwijderen 

 Gebruikers-ID's configureren  

Zie Tabblad Gebruikers voor meer informatie.  

Op het tabblad Gebruikers kunt u ook tracering van gebruikerssleutels inschakelen en 

configureren. 

6. 2. Kaarthouders beheren  
Over het algemeen worden kaarthouders gemaakt en beheerd door een beheerder met 

administratorrechten. In dit hoofdstuk wordt regelmatig verwezen naar de adminbeheerder. 
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Die verwijzingen hebben echter ook betrekking op elke andere beheerder aan wie 

administratorrechten zijn toegekend. 

Het volgende voorbeeld toont hoe deze procedure eenvoudig kan worden voltooid: 

1. Gebruikers maken en configureren 

De beheerder maakt gebruikersprofielen en configureert de gebruikersopties.  

Gebruikers koppelen  

De adminbeheerder koppelt toegangspunten, gebruikersgroepen, zones, relaisuitgangen 

en locaties/functies aan de geselecteerde gebruikers.  

Gebruikersgroepen maken en configureren 

De adminbeheerder maakt gebruikersgroepen en configureert de bijbehorende opties.  

Gebruikersgroepen koppelen 

De adminbeheerder koppelt toegangspunten, zones, gebruikers en relaisuitgangen aan de 

geselecteerde gebruikersgroep.  

Parkeerbeheergroepen maken en configureren 

De adminbeheerder maakt parkeerbeheergroepen en configureert de bijbehorende opties. 

Parkeerbeheergroepen koppelen  

De adminbeheerder koppelt gebruikers en parkeerbeheerzones aan de geselecteerde 

parkeerbeheergroepen.  

Tijdschema's voor kaarthouders maken en configureren 

De adminbeheerder maakt tijdschema's voor kaarthouders en configureert de 

bijbehorende opties.  

6. 3. Gebruikers 
Gebruikers zijn veelal personeelsleden die toegang nodig hebben tot en binnen de gebouwen 

van de site. Ze onderscheiden zich van andere kaarthouders doordat ze regelmatig toegang 

nodig hebben in plaats van incidentele toegang. Gewoonlijk hebben ze bovendien meer 

toegangsrechten dan andere typen kaarthouders, zoals bezoekers. 

6. 3. 1. Gebruikers maken 
U kunt als volgt een gebruiker maken: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 
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Afbeelding 91: Scherm Gebruikers 
 

Klik op Gebruiker toevoegen. Het informatiescherm Gebruiker wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 92: Informatiescherm Gebruiker 
 

Geef in het paneel Identificatie een titel, voornaam en achternaam voor de gebruiker op.  
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OPMERKING: U kunt systeembeperkingen voor gebruikersnamen inschakelen door de 
parameter INHIBIT_USER_NAME_CHANGE in Systeem > Algemene 
opties > Geavanceerd te activeren. Als u deze parameter inschakelt, is het 
niet langer mogelijk om de velden Titel, Voornaam en Achternaam in het 
informatiescherm Gebruiker te wijzigen als u op enig moment een sleutel 
hebt toegewezen aan de gebruiker. Als u toch probeert om wijzigingen in 
deze velden op te slaan, wordt het pop-upvenster Fout weergegeven. Op 
deze manier wordt gezorgd dat de deurgeschiedenisgegevens voor de 
gebruiker gewaarborgd blijven. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer 
informatie. 

 

Voer indien nodig een Wiegand-code in. Zie Indeling Wiegand-code voor meer informatie. 

Voer indien nodig een Autorisatiecode in. 

OPMERKING: Alleen de Wiegand-interface wordt ondersteund en er is een ROM-codelezer 
van een derde partij nodig. De gebruikerstoegang is gebaseerd op een witte 
lijst met ROM-codes in de database van Salto. CU42x0 is vereist. Zie 
Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. 

Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie.  

Selecteer de gewenste beheeropties. 

De configuratie- en beheervelden worden beschreven in Gebruikers configureren. 

Klik op Opslaan. 

OPMERKING: De knop Meervoudig bewerken wordt ingeschakeld wanneer u meer dan 
één gebruiker selecteert in het scherm Gebruikers. Hiermee kunt u de 
gewenste opties en configuratiegegevens invoeren in het venster 
Meervoudig bewerken, inclusief toegangsrechten. De gegevens worden 
vervolgens toegepast op alle geselecteerde items. Zie Gebruikers 
configureren voor meer informatie over het configureren van gebruikers. 

 

6. 3. 1. 1. Aanvullende gegevens toevoegen  

In de algemene opties van ProAccess SPACE kunt u desgewenst tot vijf vrije velden 

toevoegen aan de schermen in Gebruiker. Met behulp van deze velden kunt u extra 

gegevens vastleggen, zoals kentekens of paspoortnummers. Als u een vrij veld wilt activeren, 

moet u het selectievakje Activeer veld inschakelen in Systeem > Algemene opties > 

Gebruiker. U kunt het veld vervolgens een naam geven die past bij de gegevens die u wilt 

vastleggen. 

6. 3. 1. 2. Sleutels toewijzen 

Nadat u een gebruiker hebt gemaakt en geconfigureerd, kunt u op Sleutel toewijzen klikken 

in het informatiescherm Gebruiker om een sleutel toe te wijzen. Zie Gebruikerssleutels 

toewijzen voor meer informatie. 

Wanneer u sleutels toewijst aan gebruikers, worden er verschillende pictogrammen 

weergegeven in de kolom Sleutelstatus in het scherm Gebruikers, afhankelijk van de 

sleutelstatus. Zie Pictogrammen voor de sleutelstatus voor meer informatie. De sleutelstatus 

wordt bovendien weergegeven in het informatiescherm Gebruiker. De geldigheidsduur van de 
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sleutel wordt getoond in het informatiescherm Gebruiker en in de kolom Sleutelvervaldatum 

op het scherm Gebruikers. 

OPMERKING: De knop Sleutel toewijzen is pas beschikbaar in het informatiescherm 
Gebruiker als het gebruikersprofiel is gemaakt en opgeslagen.  

 

 

Afbeelding 93: Informatiescherm Gebruiker 
 

6. 3. 1. 3. Gebruikers blokkeren  

Nadat u een gebruiker hebt gemaakt en geconfigureerd, kunt u de toegang tot de site 

blokkeren door de sleutel ongeldig te maken. De toegang van een personeelslid kan 

bijvoorbeeld worden geblokkeerd terwijl deze op vakantie is. Als u de gebruiker deblokkeert 

wanneer deze terugkomt van vakantie, wordt de oorspronkelijke toegang van de sleutel 

hersteld (nadat de sleutel bij een SVN-wandlezer is gehouden).  

OPMERKING: Het blokkeren van gebruikers is niet hetzelfde als het annuleren van sleutels. 
De sleutel van een gebruiker kan bijvoorbeeld worden geannuleerd als deze 
kwijt is geraakt. Zie Sleutels annuleren voor meer informatie. De blacklist 
bevat een overzicht van geannuleerde sleutels. Geblokkeerde gebruikers 
worden niet toegevoegd aan de blacklist. Zie Blacklists voor meer informatie.  
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U kunt als volgt een gebruiker blokkeren: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 
 

 

 

Afbeelding 94: Lijst met gebruikers 
 

Dubbelklik op de gebruiker die u wilt blokkeren. Het informatiescherm Gebruiker wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 95: Informatiescherm Gebruiker 
 

Klik op Blokkeer gebruiker. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om 

te bevestigen dat u de gebruiker wilt blokkeren.  
 

 

Afbeelding 96: Pop-upvenster voor bevestiging van blokkering 
 

Klik op Ja. De gebruiker is geblokkeerd.  

 

Afbeelding 97: Informatiescherm Gebruiker 
 

U kunt als volgt een gebruiker deblokkeren: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruiker die u wilt deblokkeren. Het informatiescherm Gebruiker wordt 

weergegeven. 

Klik op Deblokkeer gebruiker. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd 

om te bevestigen dat u de gebruiker wilt deblokkeren.  

Klik op Ja. De gebruiker is gedeblokkeerd.  

6. 3. 1. 4. Gebruikersfoto's toevoegen 

Voor identificatie van gebruikers kunt u in ProAccess SPACE foto's toevoegen aan 

gebruikersprofielen. U kunt deze foto's uploaden van opslagapparaten zoals USB-sticks en 

geheugenkaarten of via een camera. Het is ook mogelijk om foto's te nemen met een 

webcam: 
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Afbeelding 98: Informatiescherm Gebruiker 

 

ProAccess SPACE ondersteunt de volgende bestandsindelingen voor afbeeldingen: 

 JPEG  

 PNG 

U kunt als volgt een gebruikersfoto toevoegen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

2. Dubbelklik op de gebruiker waarvoor u een foto wilt toevoegen. Het informatiescherm 

Gebruiker wordt weergegeven. 

3. Houd de muisaanwijzer boven de afbeelding in het paneel Identificatie en klik op het 

pictogram Selecteer foto. Het dialoogvenster Open wordt weergegeven. 

4. Selecteer de gewenste foto en klik op Open. De geselecteerde foto wordt nu 

weergegeven in het informatiescherm Gebruiker. 

Let op: de foto mag maximaal 200 kB groot zijn. 

5. Klik op Opslaan. 

U kunt de muisaanwijzer boven de foto houden en desgewenst op het pictogram 

Verwijder foto klikken om de foto te verwijderen. 

OPMERKING: Gebruikersfoto's kunnen ook geïmporteerd worden door te synchroniseren. 
Zie Automatische CSV-bestandssynchronisatie, Automatische synchronisatie 
databasetabel en Handmatige synchronisatie voor meer informatie. 

 

6. 3. 1. 5. Gebruikersprofielen afdrukken 

U kunt gebruikersprofielen afdrukken door te klikken op Afdrukken in het informatiescherm 

Gebruiker. Zie Gegevens afdrukken en exporteren in ProAccess SPACE voor meer 

informatie. Wanneer u gebruikersprofielen afdrukt, worden de velden datum en handtekening 

automatisch toegevoegd. Zo kunt u gebruikers bijvoorbeeld vragen om de afdruk te dateren 

en te ondertekenen als bewijs van ontvangst van hun sleutels. 

6. 3. 1. 6. Gebruikers verwijderen 

U kunt gebruikers verwijderen door de gewenste gebruiker te selecteren in het scherm 

Gebruikers en vervolgens op Verwijderen te klikken. Als u dit doet, wordt het profiel 

verwijderd en wordt de gebruiker niet meer weergegeven in het scherm Gebruikers. Als er 

aan de verwijderde gebruiker een sleutel was toegewezen, wordt deze sleutel automatisch 

ook geannuleerd. 
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6. 3. 2. Gebruikers configureren 
In de volgende paragrafen worden de verschillende opties in de panelen voor het configureren 

van gebruikers beschreven.  

6. 3. 2. 1. Identificatie 

Het paneel Identificatie bevat de gegevens van de gebruiker. De meeste velden in dit paneel 

worden beschreven in Gebruikers maken.  

Het veld ROM wordt meestal ingevuld tijdens synchronisatie, maar kan ook handmatig worden 

ingevuld. Deze code wordt gebruikt voor automatische toewijzing van sleutels. Let op: de 

functionaliteit voor automatische toewijzing van sleutels is licentieafhankelijk. Als deze functie 

niet beschikbaar is in uw licentieopties, wordt het veld ROM niet weergegeven. Zie Licenties 

en registratie van SALTO-software voor meer informatie.  

Als u de weergave van ROM-codes wilt beheren bij het lezen van sleutels of het exporteren 

van audittrailgegevens, moet u de parameter SHOW_ROM_CODE inschakelen in de 

algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. 

OPMERKING: In de meeste gevallen is het in het systeem niet toegestaan om twee 
kaarthouders met dezelfde naam te maken. U kunt de gebruikersnaam van 
elke gebruiker uniek maken door de standaardindeling voor gebruikers-ID's 
in de algemene opties van ProAccess SPACE te wijzigen. Zie Gebruikers-
ID's configureren voor meer informatie. 

6. 3. 2. 2. Mobiele-telefoongegevens 

In het paneel Mobiele-telefoongegevens wordt bepaald welke mobiele applicaties de 

gebruiker gebruikt. 

Tabel 21: Opties mobiele-telefoongegevens 

Optie Omschrijving 

Internationaal telefoonnummer 
(+..) 

Mobiele telefoonnummer van gebruiker. Voer eerst het landnummer 
in van het land waar het mobiele telefoonnummer is geregistreerd. 

Mobiele applicatie: JustIN 
mSVN 

Bepaalt welke mobiele applicatie de gebruiker gebruikt. Met JustIN 
mSVN kan de gebruiker de mobiele telefoon gebruiken om sleutels 
bij te werken. Momenteel is deze optie alleen compatibel met 
DESFire Evolution 1-sleutels en Android-telefoons.  

Mobiele applicatie: JustIN 
Mobile 

Bepaalt welke mobiele applicatie de gebruiker gebruikt. Met JustIN 
Mobile kan de mobiele telefoon gebruikt worden voor toegang. De 
communicatie tussen de lezer en de telefoon verloopt via bluetooth. 

Let op: de slotlezer moet geschikt zijn voor BLE (Bluetooth Low 
Energy). 

 

6. 3. 2. 3. Sleutelopties 

Het paneel Sleutelopties bevat de toegangsgegevens voor de gebruiker. 
 

Tabel 22: Sleutelopties voor gebruikers 

Optie Omschrijving 

Gebruik verlengde 
openingstijd 

Hiermee kan de verlengde openingstijd voor deuren worden 
toegepast wanneer een gebruiker een handicap heeft en meer tijd 
nodig heeft om een deur door te gaan. 

Negeer privacy Hiermee kan de gebruiker toegang krijgen tot een deur die aan de 
binnenzijde op slot is gedaan.  
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Optie Omschrijving 

Negeer noodsluiting Hiermee kan de gebruiker deuren openen die zijn gesloten tijdens 
noodsluiting. Deze optie is van toepassing op zowel online als 
offline deuren met AMOK-sloten. Zie Noodsluitingszones voor meer 
informatie. 

Noodsluiting activeren Hiermee kan de gebruiker de noodsluitingsmodus van een deur in- 
of uitschakelen. Dit kan worden gedaan door een geldige sleutel bij 
de binnenlezer van een deur te houden. Deze optie is alleen van 
toepassing op offline deuren met AMOK-sloten. Zie 
Noodsluitingszones voor meer informatie. 

Loopstand Hiermee kan de gebruiker de modus Loopstand instellen. Zie 
Openingsstanden en tijdperiodes voor meer informatie. 

Antipassback gebruiken Deze functie zorgt ervoor dat een gebruiker niet meerdere keren 
door dezelfde deur naar binnen kan komen zonder eerst naar buiten 
te zijn geweest (of pas nadat een bepaalde tijd is verstreken). 
Hiermee kan worden voorkomen dat een sleutel door meerdere 
gebruikers wordt gebruikt. Zie Antipassback gebruiken en Tabblad 
Toegangspunten voor meer informatie. De functionaliteit voor 
Antipassback is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 
SALTO-software voor meer informatie. 

Openingen opslaan op sleutel Hiermee kunt u de deurgeschiedenis met de activiteit van de 
gebruiker bij toegangspunten bijhouden op de sleutel. Als deze 
optie is uitgeschakeld, schrijven sloten geen 
deurgeschiedenisgegevens naar de sleutel. U moet deze functie 
ook inschakelen op de gewenste toegangspunten door de optie 
Geschiedenis van openingen op sleutel te selecteren. Zie 
Deuropties and Kastopties voor meer informatie. 

Nieuwe sleutel kan 
geannuleerd worden via 
blacklist 

Hiermee kunt u zorgen dat de sleutel van een gebruiker op de 
blacklist wordt gezet als deze is geannuleerd. Als u deze optie wilt 
activeren, moet u de parameter MORE_THAN_64K_USERS 
inschakelen in de algemene opties van ProAccess SPACE. Dit 
selectievakje is standaard ingeschakeld voor gebruikers. Als u het 
selectievakje uitschakelt, wordt de sleutel van de gebruiker niet aan 
de blacklist toegevoegd als deze wordt geannuleerd. Zie Tabblad 
Geavanceerd voor meer informatie. 

 

6. 3. 2. 4. Pincodes 

Het paneel Pincode bevat de opties voor pincodes van gebruikers. In sommige gevallen 

wordt naast de sleutel ook een pincode gevraagd voordat gebruikers toegang krijgen tot 

bepaalde delen van de site. 
 

Tabel 23: Opties voor pincodes 

Optie Omschrijving 

Pincode uitgeschakeld Hiermee kunt u de pincode uitschakelen. Als u dat doet, heeft deze 
gebruiker geen toegang tot toegangspunten waarvoor een pincode 
vereist is.  

Geen ingave pincode Hiermee kan een gebruiker toegang krijgen met alleen hun sleutel 
wanneer de deur is ingesteld op de modus Sleutel + pincode. Zie 
Openingsstanden en tijdperiodes voor meer informatie. 

Pincode geactiveerd Hiermee kan de gebruiker een combinatie van een kaart en pincode 
gebruiken. 

Pincode Hiermee kunt u de pincode voor de gebruiker instellen. Deze optie 
is alleen beschikbaar als de optie Pincode geactiveerd is 
ingeschakeld. 
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Optie Omschrijving 

Bevestiging Hiermee kunt u de pincode voor de gebruiker bevestigen. Deze 
optie is alleen beschikbaar als de optie Pincode geactiveerd is 
ingeschakeld. 

 

6. 3. 2. 5. Gebruikers- en sleutelvervaldatum 

Op het paneel Gebruikers- en sleutelvervaldatum kunt u de geldigheid van de sleutel 

instellen. 
 

Tabel 24: Opties voor gebruikers- en sleutelverval 

Optie Omschrijving 

Gebruiker geactiveerd op Hiermee kunt u datum en tijd instellen waarop de sleutel van de 
gebruiker actief wordt en toegangsrechten krijgt. De begindatum is 
standaard de dag waarop de gebruikerssleutel wordt gecodeerd. 

Gebruiker vervalt op Hiermee kunt u de vervaldatum van de gebruikersgegevens en 
toegangsrechten op de lange termijn instellen. Sleutels die zijn 
toegewezen aan een gebruiker, zullen nooit langer geldig zijn dan 
deze datum. Het is mogelijk om de vervaldatum voor een gebruiker 
leeg te laten. Dit betekent dat ze hun kaart indien nodig kunnen 
hervalideren. 

Kalender Hiermee kunt u instellen welke kalender van toepassing is voor de 
gebruiker. Zie Kalenders voor meer informatie. 

Activeer updaten van sleutel Hiermee kunt u instellen dat de gebruikerssleutel steeds wordt 
gehervalideerd, zelfs wanneer de sleutel niet is vervallen. Als de 
updateperiode voor de gebruiker bijvoorbeeld is ingesteld op zeven 
dagen, wordt de sleutel telkens voor zeven dagen gehervalideerd 
wanneer de sleutel bij een SVN-wandlezer wordt gehouden, zelfs 
als dat de dag daarvoor ook al is gebeurd. 

Update periode Hiermee kunt u het interval voor gebruikersvalidatie instellen. Als 
deze optie is ingesteld op nul, vervalt de gebruikerssleutel om 
middernacht van de dag dat deze is geüpdatet. De sleutel kan 
echter wel elke dag weer worden geüpdatet. Als u 30 dagen 
selecteert, blijft de gebruikerssleutel 30 dagen geldig en hoeft deze 
pas te worden gehervalideerd nadat die periode is verlopen. U kunt 
de standaard updateperiode wijzigen door een andere waarde te 
selecteren in het veld Standaardgeldigheidsduur in Systeem > 
Algemene opties > Gebruikers in ProAccess SPACE. Zie 

Tabblad Gebruiker voor meer informatie. 
 

6. 3. 2. 6. Slaapzaaldeuren  

U kunt gebruikers in uw organisatie toestaan om de pincode van een keypad te wijzigen. Voor 

een slaapzaal met een bezetting die regelmatig wisselt, kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn 

om de toegangscode regelmatig te wijzigen om onbevoegde toegang te voorkomen.  

Als u deze functie wilt activeren, moet u de parameter DORM_KEYPAD inschakelen in de 

algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. 

Wanneer deze parameter is ingeschakeld, wordt het paneel Slaapzaaldeur toegevoegd aan 

het informatiescherm Gebruiker en kunt u een deur selecteren in de vervolgkeuzelijst.  

U moet de pincode voor het keypad wijzigen met het veld Keypad pincode in het 

informatiescherm Deur. Zie Openingsstanden en tijdperiodes voor meer informatie. De 

nieuwe pincode voor het keypad wordt overgezet op de gebruikerssleutel wanneer deze bij 

een SVN-wandlezer wordt gehouden. Wanneer de gebruiker de sleutel bij de deur houdt, 

wordt de deur geüpdatet met de nieuwe pincode van het keypad en vervalt de vorige pincode.  
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6. 3. 2. 7. Parkeerbeheergroepen 

U kunt een gebruiker toevoegen aan een parkeerbeheergroep door de gewenste 

parkeerbeheergroep te selecteren op het paneel Parkeerbeheergroep. 

Parkeerbeheergroepen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de toegang tot beheerde 

parkeerterreinen te beperken.  Zie Parkeerbeheergroepen maken voor meer informatie. Zie 

Monitoring parkeerbeheer voor meer informatie over het beheren van parkeerbeheergroepen.  

6. 3. 2. 8. Kaartprintsjablonen 

U kunt kaartsjablonen maken voor verschillende typen gebruikers in uw organisatie. Zo kunt u 

een sjabloon maken voor dagpersoneel en een ander sjabloon voor nachtpersoneel. Wanneer 

u kaartprintsjablonen maakt, worden deze toegevoegd aan de vervolgkeuzelijst 

Kaartprintsjabloon. De sjabloon die u selecteert in het paneel Kaartprintsjabloon, wordt 

gebruikt wanneer u de sleutelkaart voor de gebruiker afdrukt. Als u de kaart wilt afdrukken, 

selecteert u het gewenste sjabloon in de vervolgkeuzelijst en klikt u op de knop 

AFDRUKKEN. 

Kaartprintsjablonen moeten worden gemaakt in ProAccess SPACE via Gereedschappen > 

Kaart printen. Zie Kaart printen en Afgedrukte kaartsjablonen gebruiken voor meer 

informatie. 

6. 3. 3. Gebruikers koppelen 
Nadat u een gebruiker hebt gemaakt, moet u toegangspunten, gebruikersgroepen, zones, 

relaisuitgangen en locaties/functies aan deze gebruiker koppelen. In de volgende paragrafen 

wordt beschreven hoe u gebruikers aan de verschillende items kunt koppelen. 

6. 3. 3. 1. Toegangspunten 

Zie Toegangspunten voor definities en informatie over hoe u toegangspunten kunt maken en 

configureren. 

OPMERKING: Normaal gesproken koppelt u individuele gebruikers alleen met 
toegangspunten als de gebruiker niet tot een specifieke gebruikersgroep 
behoort. Met gebruikersgroepen kunt u gebruikers met dezelfde 
toegangsrechten groeperen, voor eenvoudiger toegangsbeheer. Zie 
Gebruikersgroepen voor meer informatie. In sommige gevallen kan het 
echter noodzakelijk zijn om individuele gebruikers toegang te geven tot 
deuren of zones die niet zijn gekoppeld aan hun gebruikersgroep.  

U kunt een gebruiker als volgt aan een toegangspunt koppelen:  

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruikersnaam die u aan een toegangspunt wilt koppelen. Het 

informatiescherm Gebruiker wordt weergegeven. 

Klik op Toegangspunten in de zijbalk. Het dialoogvenster Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikers aan dit specifieke 

toegangspunt hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. Het toegangspunt is nu gekoppeld aan de gebruiker.  
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Selecteer het toegangspunt in het dialoogvenster Toegangspunten als u een 

kaarthouderstijdzone wilt gebruiken. Zie Tijdschema's voor kaarthouders voor meer 

informatie. 
 

 

Afbeelding 99: Dialoogvenster Gebruikers 
 

Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Bewerken wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 100: Dialoogvenster Bewerken 
 

Selecteer het gewenste tijdschema in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook de optie Altijd of 

Nooit selecteren in de vervolgkeuzelijst. 

De optie Altijd is standaard geselecteerd. Dit betekent dat de gebruiker altijd toegang tot 

het toegangspunt heeft als u geen tijdschema hebt geselecteerd. Let op: als de optie 

Altijd is geselecteerd, worden de systeemkalenders niet toegepast. Als u Nooit selecteert, 

heeft de gebruiker nooit toegang tot het toegangspunt. 

Voor Dagperiode is Zelfde als sleutel standaard geselecteerd. Dit betekent dat de 

gebruiker toegang heeft tot de deur zolang de sleutel geldig is. 
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Selecteer Gebruik de volgende dagperiode als u wilt dat de gebruiker alleen toegang 

heeft tot die specifieke deur gedurende een bepaalde periode. Selecteer een Startdatum 

en een Einddatum. 

OPMERKING: De geldigheid van de sleutel is belangrijker dan de deurtoegang. Als de 
toegang tot de deur is ingesteld op een latere datum dan de datum waarop 
de sleutel vervalt, heeft de gebruiker geen toegang meer op de dag dat de 
sleutel vervalt. 

 

Afbeelding 101: Dialoogvenster Bewerk dagperiode 

 
6. 3. 3. 2. Gebruikersgroepen 

Zie Gebruikersgroepen voor een definitie en informatie over hoe u een gebruikersgroep kunt 

maken en configureren. 

U kunt als volgt een gebruiker aan een gebruikersgroep koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruikersnaam die u aan een gebruikersgroep wilt koppelen. Het 

informatiescherm Gebruiker wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikersgroepen in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikersgroepen aan deze specifieke 

gebruiker hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikersgroepen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruikersgroep in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruikersgroep wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Markeer de Gebruikersgroep en klik op Bewerken. Voor Dagperiode is Zelfde als 

sleutel standaard geselecteerd. Dit betekent dat de gebruiker toegang heeft tot de 

gebruikersgroep zolang de sleutel geldig is. 

Selecteer Gebruik de volgende dagperiode als u wilt dat de gebruiker alleen toegang 

heeft tot dat specifieke toegangspunt gedurende een bepaalde periode. Selecteer een 

Startdatum en een Einddatum. 
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Klik op Accepteren. De gebruikersgroep is nu aan de gebruiker gekoppeld.  

OPMERKING: De geldigheid van de sleutel is belangrijker dan de Gebruikersgroep. Als de 
toegang tot de gebruikersgroep is ingesteld op een latere datum dan de 
datum waarop de sleutel vervalt, heeft de gebruiker geen toegang meer op 
de dag dat de sleutel vervalt. 

6. 3. 3. 3. Zones 

Zie Zones voor een definitie en informatie over hoe u een zone kunt maken en configureren. 

U kunt als volgt een gebruiker aan een zone koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruikersnaam die u aan een zone wilt koppelen. Het informatiescherm 

Gebruiker wordt weergegeven. 

Klik op Zones in de zijbalk. Het dialoogvenster Zones wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen zones aan deze specifieke gebruiker 

hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met zones wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste zone in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De geselecteerde 

zone wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Markeer de Zone en klik op Bewerken. Voor Dagperiode is Zelfde als sleutel standaard 

geselecteerd. Dit betekent dat de gebruiker toegang heeft tot de zone zolang de sleutel 

geldig is. 

Selecteer Gebruik de volgende dagperiode als u wilt dat de gebruiker alleen toegang 

heeft tot dat specifieke toegangspunt gedurende een bepaalde periode. Selecteer een 

Startdatum en een Einddatum. 

Klik op Accepteren. De zone is nu aan de gebruiker gekoppeld.  

U kunt ook selecteren welk tijdschema voor kaarthouders moet worden gebruikt. Zie 

Toegangspunten voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

OPMERKING: De geldigheid van de sleutel is belangrijker dan de toegang tot de Zone. Als 
de toegang tot de zone is ingesteld op een latere datum dan de datum 
waarop de sleutel vervalt, heeft de gebruiker geen toegang meer op de dag 
dat de sleutel vervalt. 

6. 3. 3. 4. Relaisuitgangen 

Zie Relaisuitgangen voor een definitie en informatie over hoe u een relaisuitgang kunt maken 

en configureren. 

U kunt als volgt een gebruiker aan een relaisuitgang koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruikersnaam die u aan een relaisuitgang wilt koppelen. Het 

informatiescherm Gebruiker wordt weergegeven. 

Klik op Relaisuitgangen in de zijbalk. Het dialoogvenster Relaisuitgangen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen relaisuitgangen aan deze specifieke 

gebruiker hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met relaisuitgangen wordt weergegeven. 
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Selecteer de gewenste relaisuitgang in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde relaisuitgang wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De relaisuitgang is nu aan de gebruiker gekoppeld. 

6. 3. 3. 5. Locaties/functies  

Zie Locaties en Functies voor definities en informatie over hoe u locaties en functies kunt 

maken en configureren. 

U kunt als volgt een gebruiker aan een locatie/functie koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruikersnaam die u aan een locatie/functie wilt koppelen. Het 

informatiescherm Gebruiker wordt weergegeven. 

Klik op Locaties/functies in de zijbalk. Het dialoogvenster Locaties/functies wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 102: Dialoogvenster Locaties/functies 
 

Schakel in het paneel Locaties het selectievakje voor de gewenste locatie in. 

Schakel in het paneel Functies het selectievakje voor de gewenste functie in.  

Selecteer het gewenste tijdschema voor kaarthouders in de vervolgkeuzelijst Tijdschema. 

U kunt ook de optie Altijd of Nooit selecteren in de vervolgkeuzelijst.  

De optie die u selecteert, wordt toegepast op zowel de geselecteerde locatie als de 

geselecteerde functie. Het is niet mogelijk om voor een van beide een andere optie te 

selecteren. De optie Altijd is standaard geselecteerd. Dit betekent dat de gebruiker altijd 

toegang tot de locatie en functie heeft als u geen tijdschema hebt geselecteerd. Als u 

Nooit selecteert, heeft de gebruiker nooit toegang tot de locatie of functie.  

 

In systemen met een groot aantal functies en/of locaties is het mogelijk om te filteren op 

de locatie- of functienaam en op status 'Geselecteerd' of 'niet Geselecteerd'. 
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6. 4. Gebruikersgroepen 
Gebruikersgroepen worden gebruikt om gebruikers met dezelfde toegangsrechten te 

groeperen. Denk daarbij aan personeel van dezelfde afdeling of alle managers. Hiermee kunt 

u, bij het configureren van deurtoegang in het informatiescherm Deur, toegangsrechten tot die 

deur instellen voor alle gebruikers die tot een specifieke gebruikersgroep behoren. Zonder 

gebruikersgroepen zou u elke afzonderlijke gebruiker apart aan de geselecteerde deur 

moeten koppelen. 

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u een gebruikersgroep kunt maken en 

configureren.  

OPMERKING: Met gebruikersgroepen kunt u gebruikers groeperen, voor eenvoudiger 
toegangsbeheer. In tegenstelling tot zones besparen gebruikersgroepen 
geen geheugenruimte op sleutels. 

6. 4. 1. Gebruikersgroepen maken 
U kunt als volgt een gebruikersgroep maken: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikersgroepen. Het scherm Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 103: Scherm Gebruikersgroepen 
 

Klik op Gebruikersgroep toevoegen. Het informatiescherm Gebruikersgroep wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 104: Informatiescherm Gebruikersgroep 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de gebruikersgroep. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de gebruikersgroep. 

Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie.  

Klik op Opslaan. 

6. 4. 2. Gebruikersgroepen koppelen 
Nadat u een gebruikersgroep hebt gemaakt, moet u toegangspunten, zones, gebruikers en 

relaisuitgangen aan de geselecteerde gebruikersgroep koppelen. In de volgende paragrafen 

wordt beschreven hoe u gebruikersgroepen aan de verschillende items kunt koppelen. 
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6. 4. 2. 1. Toegangspunten 

Zie Toegangspunten voor definities en informatie over hoe u verschillende typen 

toegangspunten kunt maken en configureren. 

U kunt als volgt een gebruikersgroep aan een toegangspunt koppelen:  

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikersgroepen. Het scherm Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruikersgroep die u aan een toegangspunt wilt koppelen. Het 

informatiescherm Gebruikersgroep wordt weergegeven. 

Klik op Toegangspunten in de zijbalk. Het dialoogvenster Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen toegangspunten aan deze specifieke 

gebruikersgroep hebt gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De gebruikersgroep is nu aan het toegangspunt gekoppeld. 

U kunt ook selecteren welk tijdschema voor kaarthouders moet worden gebruikt. Zie 

Toegangspunten voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

6. 4. 2. 2. Zones 

Zie Zones voor een definitie en informatie over hoe u een zone kunt maken en configureren. 

U kunt als volgt een gebruikersgroep aan een zone koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikersgroepen. Het scherm Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruikersgroep die u aan een zone wilt koppelen. Het informatiescherm 

Gebruikersgroep wordt weergegeven. 

Klik op Zones in de zijbalk. Het dialoogvenster Zones wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen zones aan deze specifieke 

gebruikersgroep hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met zones wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste zone in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De geselecteerde 

zone wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De gebruikersgroep is nu aan de zone gekoppeld. 

U kunt ook selecteren welk tijdschema voor kaarthouders moet worden gebruikt. Zie 

Toegangspunten voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

6. 4. 2. 3. Gebruikers 

Zie Gebruikers voor een definitie en informatie over hoe u een gebruiker kunt maken en 

configureren. 

U kunt als volgt een gebruikersgroep aan een gebruiker koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikersgroepen. Het scherm Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruikersgroep die u aan een gebruiker wilt koppelen. Het 

informatiescherm Gebruikersgroep wordt weergegeven. 
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Klik op Gebruikers in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikers aan deze specifieke 

gebruikersgroep hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikers wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruiker wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De gebruikersgroep is nu aan de gebruiker gekoppeld. 

6. 4. 2. 4. Relaisuitgangen 

Zie Relaisuitgangen voor een definitie en informatie over hoe u een relaisuitgang kunt maken 

en configureren. 

U kunt als volgt een gebruikersgroep aan een relaisuitgang koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikersgroepen. Het scherm Gebruikersgroepen wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de gebruikersgroep die u aan een relaisuitgang wilt koppelen. Het 

informatiescherm Gebruikersgroep wordt weergegeven. 

Klik op Relaisuitgangen in de zijbalk. Het dialoogvenster Relaisuitgangen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen relaisuitgangen aan deze specifieke 

gebruikersgroep hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met relaisuitgangen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste relaisuitgang in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde relaisuitgang wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De gebruikersgroep is nu aan de relaisuitgang gekoppeld. 

6. 5. Parkeerbeheergroepen  
Een parkeerbeheergroep is een groep gebruikers die toegang nodig heeft tot een speciale 

parkeerbeheerzone, zoals een beheerd parkeerterrein. Zie Parkeerbeheerzones voor 

informatie over parkeerbeheerzones. 

De functionaliteit voor parkeerbeheer is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie. 

6. 5. 1. Parkeerbeheergroepen maken 
U kunt als volgt een parkeerbeheergroep maken: 

1. Selecteer Kaarthouders > Parkeerbeheergroepen. Het scherm Parkeerbeheergroepen 

wordt weergegeven.  
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Afbeelding 105: Scherm Parkeerbeheergroepen 
 

Klik op Parkeerbeheergroep toevoegen. Het informatiescherm Parkeerbeheergroep 

wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 106: Informatiescherm Parkeerbeheergroep 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de parkeerbeheergroep. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de parkeerbeheergroep. 

Klik op Opslaan. 

6. 5. 2. Parkeerbeheergroepen koppelen 
Wanneer u een parkeerbeheergroep hebt gemaakt, moet u gebruikers en 

parkeerbeheerzones aan de parkeerbeheergroep koppelen. In de volgende paragrafen wordt 

beschreven hoe u parkeerbeheergroepen aan de verschillende items kunt koppelen. 
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6. 5. 2. 1. Gebruikers 

U kunt als volgt een gebruiker aan een parkeerbeheergroep koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Parkeerbeheergroepen. Het scherm Parkeerbeheergroepen 

wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de parkeerbeheergroep die u aan een gebruiker wilt koppelen. Het 

informatiescherm Parkeerbeheergroep wordt weergegeven. 

Klik op Gebruikers in de zijbalk. Het dialoogvenster Gebruikers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gebruikers aan deze specifieke 

parkeerbeheergroep hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gebruikers wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruiker wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De parkeerbeheergroep is nu aan de gebruiker gekoppeld.  

OPMERKING: U kunt gebruikers ook aan parkeerbeheergroepen toevoegen door de 
gewenste parkeerbeheergroep te selecteren in het paneel 
Parkeerbeheergroep in het informatiescherm Gebruiker. 

6. 5. 2. 2. Parkeerbeheerzones 

U kunt als volgt een parkeerbeheerzone aan een parkeerbeheergroep koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Parkeerbeheergroepen. Het scherm Parkeerbeheergroepen 

wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de parkeerbeheergroep die u aan een parkeerbeheerzone wilt koppelen. 

Het informatiescherm Parkeerbeheergroep wordt weergegeven. 

Klik op Parkeerbeheerzones in de zijbalk. Het dialoogvenster Parkeerbeheerzones 

wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen parkeerbeheerzones aan deze 

specifieke parkeerbeheergroep hebt gekoppeld.  

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met parkeerbeheerzones wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste parkeerbeheerzone in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde parkeerbeheerzone wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De parkeerbeheergroep is nu aan de parkeerbeheerzone gekoppeld.  

Als u het maximumaantal toegestane gebruikers in de zone wilt wijzigen, selecteert u de 

parkeerbeheerzone in het dialoogvenster Parkeerbeheerzones. Het standaardaantal 

gebruikers is 1.  



 143 

 

Afbeelding 107: Dialoogvenster Parkeerbeheerzones  
 

Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Bewerken wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 108: Dialoogvenster Bewerken  
 

Stel met de pijlen omhoog en omlaag het maximumaantal toegestane gebruikers in. U 

kunt het gewenste aantal ook opgeven in het veld Maximaal aantal toegestane 

gebruikers. 

Klik op OK. 

6. 6. Tijdschema's voor kaarthouders 
Met tijdschema's voor kaarthouders kunt u bepalen gedurende welke tijdperiodes een 

gebruikerssleutel kan worden gebruikt voor de toegangspunten van een site. Een gebruiker 

die vier dagen per week twaalfuursdiensten werkt, kan bijvoorbeeld het volgende tijdschema 

hebben: 

 Maandag van 08.00 tot 20.00 

 Dinsdag van 08.00 tot 20.00 

 Woensdag van 08.00 tot 20.00 

 Donderdag van 08.00 tot 20.00 

Door een tijdschema in te stellen, zorgt u dat de gebruikerssleutel buiten deze tijden niet 

geldig is en niet kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot de site. 

Wanneer u tijdschema's voor kaarthouders maakt, kunt u kiezen welke tijdzones worden 

gebruikt voor toegangspunten voor afzonderlijke gebruikers en welke voor gebruikersgroepen. 
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Dit kunt u doen door de gewenste kaarthouderstijdzone te selecteren in de dialoogvensters 

voor toegangspunten in de zijbalk van de informatieschermen Gebruiker en 

Gebruikersgroep. Zie Toegangspunten en Zones voor meer informatie en een beschrijving 

van de te volgen stappen. U kunt tijdschema's voor kaarthouders ook instellen voor toegang 

tot toegangspunten op basis van gastengroepen en bezoekersgroepen. Zie Zones, 

Toegangspunten en Zones voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen 

stappen.  

OPMERKING: Voordat u tijdschema's voor kaarthouders kunt maken, moet u de 
systeemkalender configureren. De kalender bepaalt op welke dagen of 
weken gebruikers toegang krijgen: bijvoorbeeld van maandag tot en met 
vrijdag. Zie Kalender voor meer informatie. Tijdschema's voor kaarthouders 
bepalen de tijdperiode waarin gebruikers toegang krijgen, bijvoorbeeld van 
08.00 tot 20.00 uur. 

6. 6. 1. Tijdschema's voor kaarthouders maken 
U kunt als volgt een tijdschema voor kaarthouders maken: 

1. Selecteer Kaarthouders > Tijdschema's voor kaarthouders. Het scherm Tijdschema's 

voor kaarthouders wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 109: Scherm Tijdschema's voor kaarthouders 
 

Klik op Voeg toe. Het paneel Tijdschema's voor kaarthouders wordt weergegeven. 
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Afbeelding 110: Paneel Tijdschema voor kaarthouders 
 

Selecteer een tijdzone in het paneel Naam. 

Tijdzone 001 wordt automatisch geselecteerd. Als u deze tijdzone voor kaarthouders al 

hebt geconfigureerd, selecteert u de volgende tijdzone. U kunt maximaal 1024 tijdzones 

maken. Elke tijdzone is een tijdschema voor kaarthouders. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de tijdzone. 

Het wordt aanbevolen om een beschrijvende naam voor de tijdzone te kiezen, zoals 

Dienst 1 of Dienst 2. De maximale lengte is 64 tekens. 

Selecteer desgewenst een partitie in het veld Partitie.  

Zo kunt u de tijdzone toevoegen aan de geselecteerde partitie. U kunt een lijst met 

tijdzones voor verschillende partities weergeven door de gewenste partitie te selecteren in 

de vervolgkeuzelijst Partitie in de linkerkolom. Desgewenst kunt u een tijdzones 

selecteren in de lijst en naar een andere partitie verplaatsen door de gewenste partitie te 

selecteren in het veld Partitie en vervolgens op Opslaan te klikken. Zie Partities voor 

meer informatie.  

Geef in het veld Van een begintijd voor de tijdzone op.  

Geef in het veld Tot een eindtijd voor de tijdzone op. 

Selecteer de gewenste dagen in het paneel Dagen. 

Als u een geselecteerde dag wilt verwijderen, klikt u nogmaals op de dag. Als u alle 

geselecteerde items wilt deselecteren, klikt u op het minteken. 

Naast de dagen van de week kunt u periodes maken voor vakantiedagen (H1) en speciale 

dagen (S1 en S2). Zie Kalenders voor meer informatie over vakantiedagen en speciale 

dagen. 

Klik op Opslaan. 

6. 6. 2. Tijdschema's voor kaarthouders kopiëren 
U kunt opgeslagen informatie van tijdschema's voor kaarthouders van de geselecteerde 

tijdzone naar een andere tijdzone kopiëren.  
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Het volgende voorbeeld toont hoe u alle informatie van één tijdschema voor kaarthouders 

naar een andere kunt kopiëren; in dit geval van Tijdzone 001 naar Tijdzone 002: 

1. Selecteer Kaarthouders > Tijdschema's voor kaarthouders. Het scherm Tijdschema's 

voor kaarthouders wordt weergegeven. 

Selecteer Tijdzone 002 in het paneel Naam. De details voor dit tijdschema worden 

weergegeven. 

Klik op Hetzelfde als…. Het dialoogvenster Hetzelfde als… wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 111: Dialoogvenster Hetzelfde als 
 

Selecteer Tijdzone 001.  

Klik op Accepteren. De configuratie van Tijdzone 001 wordt gekopieerd naar Tijdzone 002. 
 

 

Afbeelding 112: Tijdschema 002 opslaan 

Klik op Opslaan.  
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7. BEZOEKERS 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Bezoekers 

 Bezoekers beheren 

 Bezoekersgroepen 

 Bezoekers inchecken 

 Bezoekers uitchecken 

 Bezoekerslijsten beheren 

7. 1. Over Bezoekers 
Bezoekers is een term die wordt gebruikt om kaarthouders te beschrijven die slechts tijdelijk 

toegang tot een site nodig hebben. Een voorbeeld van een bezoeker is een technicus die een 

paar uur bezig is met onderhoudswerkzaamheden op de locatie. De technicus kan gedurende 

een specifieke tijdperiode toegang krijgen tot bepaalde delen van de site. Wanneer de 

tijdperiode afloopt, heeft hij geen toegang meer tot de site. 

Als iemand de site regelmatig bezoekt, kan deze een meer permanente bezoekersrol in het 

systeem krijgen en kan een beheerder ze naar wens in- en uitchecken. Ze hebben dan echter 

alleen toegangsrechten gedurende de geselecteerde tijdperiode. Als het om een eenmalig 

bezoek gaat, kan de beheerder de bezoeker uit de database verwijderen zodra de opgegeven 

uitchecktijd is verlopen.  

Let op: de functionaliteit voor bezoekers is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie. 

De informatie in dit hoofdstuk is niet van toepassing op hotelomgevingen. Bezoekers moeten 

niet worden verward met gasten: de term gasten wordt alleen gebruikt in hotelomgevingen. 

Zie Gasten inchecken voor informatie over het inchecken van gasten. 

7. 1. 1. Over Bezoekers configureren 
Sommige configuratietaken voor bezoekers moet u uitvoeren in de algemene opties van 

ProAccess SPACE. Op het tabblad Bezoekers kunt u opties voor bezoekers inschakelen of 

wijzigen. Zie Tabblad Bezoeker voor meer informatie. 

7. 2. Bezoekers beheren 
Over het algemeen worden bezoekers gemaakt en beheerd door een beheerder met 

administratorrechten. In dit hoofdstuk wordt regelmatig naar de adminbeheerder verwezen. 

Die verwijzingen hebben echter ook betrekking op elke andere beheerder aan wie 

administratorrechten zijn toegekend.  

Het volgende voorbeeld toont hoe deze procedure eenvoudig kan worden voltooid: 

1. Bezoekersgroepen maken en configureren 

De adminbeheerder maakt een bezoekersgroep en configureert de opties voor de 

bezoekersgroep.  

2. Bezoekersgroepen koppelen 
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De adminbeheerder koppelt toegangspunten, zones en relaisuitgangen aan de 

geselecteerde bezoekersgroep.  

3. Bezoeker inchecken  

De beheerder voert de incheckgegevens in.  

4. Bezoeker uitchecken  

De beheerder voert de uitcheckgegevens in.  

5. Bezoekerslijst beheren 

De beheerder bekijkt de lijst met bezoekers en verwijdert bezoekers waarvan het bezoek 

is verlopen. 

7. 3. Bezoekersgroepen 
U moet een bezoekersgroep instellen waarin u bezoekers kunt groeperen die toegang tot 

vergelijkbare toegangspunten nodig hebben. U kunt bijvoorbeeld een groep 'Vergaderruimte' 

maken voor een groep bezoekers die een vergadering bijwoont. U moet deze 

bezoekersgroepen instellen voordat u bezoekers kunt inchecken.  

7. 3. 1. Bezoekersgroepen maken 
U kunt als volgt een bezoekersgroep maken: 

1. Selecteer Kaarthouders > Bezoekersgroepen. Het scherm Bezoekersgroepen wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 113: Scherm Bezoekersgroepen 
 

2. Klik op Gebruikersgroep toevoegen. Het informatiescherm Bezoekersgroep wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 114: Informatiescherm Bezoekersgroep 
 

3. Geef in het veld Naam een naam op voor de bezoekersgroep. 

4. Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de bezoekersgroep. 

5. Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie.  

6. Klik op Opslaan. 

7. 3. 2. Bezoekersgroepen koppelen 
Nadat u een bezoekersgroep hebt gemaakt, moet u toegangspunten, zones en 

relaisuitgangen aan de geselecteerde bezoekersgroep koppelen. In de volgende paragrafen 

wordt beschreven hoe u bezoekersgroepen aan de verschillende items kunt koppelen. 

7. 3. 2. 1. Toegangspunten 

Zie Toegangspunten voor definities en informatie over hoe u verschillende typen 

toegangspunten kunt maken en configureren. 

OPMERKING: Een bezoeker kan toegang krijgen tot maximaal 96 deuren.  

U kunt als volgt een bezoekersgroep aan een toegangspunt koppelen:  

1. Selecteer Kaarthouders > Bezoekersgroepen. Het scherm Bezoekersgroepen wordt 

weergegeven. 

2. Dubbelklik op de bezoekersgroep die u aan een toegangspunt wilt koppelen. Het 

informatiescherm Bezoekersgroep wordt weergegeven. 

3. Klik op Toegangspunten in de zijbalk. Het dialoogvenster Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen toegangspunten aan deze specifieke 

bezoekersgroep hebt gekoppeld. 

4. Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met toegangspunten wordt weergegeven. 

5. Selecteer het gewenste toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

6. Klik op Accepteren. De bezoekersgroep is nu aan het toegangspunt gekoppeld. 
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7. Selecteer het toegangspunt in het dialoogvenster Toegangspunten als u een tijdschema 

voor kaarthouders wilt selecteren of geef aan of de toegang optioneel is. 
 

 

Afbeelding 115: Dialoogvenster Toegangspunten 
 

8. Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Bewerken wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 116: Dialoogvenster Bewerken 
 

9. Selecteer het gewenste tijdschema voor kaarthouders in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook 

de optie Altijd of Nooit selecteren in de vervolgkeuzelijst. 

De optie Altijd is standaard geselecteerd. Dit betekent dat de kaarthouder die is 

gekoppeld aan de geselecteerde bezoekersgroep, altijd toegang heeft tot het 

toegangspunt omdat u geen tijdschema hebt geselecteerd. Let op: als de optie Altijd is 

geselecteerd, worden de systeemkalenders niet toegepast. Als u Nooit selecteert, kan het 

toegangspunt op geen enkel moment worden gebruikt door de bezoeker/kaarthouder. 

10. Selecteer de gewenste optie: Ja of Nee. 

Als u Ja selecteert, kunnen beheerders tijdens het inchecken van een bezoeker beslissen 

of ze toegang willen verlenen. Als u Nee selecteert, wordt standaard toegang verleend aan 

bezoekers. Als u een toegangspunt instelt als optioneel, wordt het in het scherm Bezoeker 

inchecken weergegeven met een selectievakje. Zie Bezoekers inchecken voor meer 

informatie. 

11. Klik op OK. 

7. 3. 2. 2. Zones 

Zie Zones voor een definitie en informatie over hoe u een zone kunt maken en configureren. 
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U kunt als volgt een bezoekersgroep aan een zone koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Bezoekersgroepen. Het scherm Bezoekersgroepen wordt 

weergegeven. 

2. Dubbelklik op de bezoekersgroep die u aan een zone wilt koppelen. Het informatiescherm 

Bezoekersgroep wordt weergegeven. 

3. Klik op Zones in de zijbalk. Het dialoogvenster Zones wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen zones aan deze specifieke 

bezoekersgroep hebt gekoppeld.  

4. Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met zones wordt weergegeven. 

5. Selecteer de gewenste zone in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De geselecteerde 

zone wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

6. Klik op Accepteren. De bezoekersgroep is nu aan de zone gekoppeld. 

U kunt nu een tijdschema voor kaarthouders selecteren en instellen of de toegang 

optioneel is. Zie Toegangspunten voor meer informatie en een beschrijving van de te 

volgen stappen. 

7. 3. 2. 3. Relaisuitgangen 

Zie Relaisuitgangen voor een definitie en informatie over hoe u een relaisuitgang kunt maken 

en configureren. 

U kunt als volgt een bezoekersgroep aan een relaisuitgang koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Bezoekersgroepen. Het scherm Bezoekersgroepen wordt 

weergegeven. 

2. Dubbelklik op de bezoekersgroep die u aan een relaisuitgang wilt koppelen. Het 

informatiescherm Bezoekersgroep wordt weergegeven. 

3. Klik op Relaisuitgangen in de zijbalk. Het dialoogvenster Relaisuitgangen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen relaisuitgangen aan deze specifieke 

bezoekersgroep hebt gekoppeld.  

4. Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met relaisuitgangen wordt weergegeven. 

5. Selecteer de gewenste relaisuitgang in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde relaisuitgang wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

6. Klik op Accepteren. De bezoekersgroep is nu aan de relaisuitgang gekoppeld. 

U kunt instellen of de toegang optioneel is. U kunt de toegang tot een lift bijvoorbeeld zo 

instellen dat een gebruiker wel verdieping 1 en verdieping 3 van een gebouw kan 

betreden, maar niet verdieping 2. Zie Toegangspunten voor meer informatie en een 

beschrijving van de te volgen stappen. 

7. 4. Bezoekers inchecken 
U kunt als volgt een bezoeker inchecken: 

1. Selecteer Sleutels > Bezoeker inchecken. Het scherm Bezoeker inchecken wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 117: Scherm Bezoeker inchecken 
 

2. Geef in het veld Naam de naam van de bezoeker op. 

3. Selecteer de gewenste gebruikersgroep in de vervolgkeuzelijst Bezoekersgroepen. 

Zie Bezoekersgroepen maken voor meer informatie over het instellen van 

bezoekersgroepen.  

4. Selecteer desgewenst de relevante partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie.  

5. Geef de gewenste incheckgegevens op.  

Zie Incheckgegevens van bezoekers voor meer informatie over het invullen van deze 

velden.  

Selecteer eventueel de gewenste optionele faciliteiten. 

De optionele faciliteiten in het paneel Optionele faciliteiten komen overeen met de 

toegangspunten die zijn ingesteld als optioneel.  

6. Klik op Bewerk sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel op de encoder te plaatsen. 

7. Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met de melding dat het inchecken voltooid is. 
 

 

Afbeelding 118: Pop-upvenster Bezoeker inchecken 
 

8. Klik op OK. 

OPMERKING: U kunt desgewenst het veld Aanvullende gegevens toevoegen aan het 
scherm Bezoeker inchecken in de algemene opties van ProAccess SPACE. 
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Als u het veld wilt inschakelen, moet u Spoor #1, Spoor #2 of Spoor #3 
selecteren in de vervolgkeuzelijst Toegevoegde gegevens opslaan op in 
Systeem > Configuratie > Algemene opties > Bezoekers. Zie Tabblad 
Bezoekers voor meer informatie.  

7. 4. 1. Incheckgegevens van bezoekers 
De opties voor incheckgegevens van bezoekers worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 25: Opties voor incheckgegevens van bezoekers 

Optie Omschrijving 

Startdatum Datum waarop de bezoeker arriveert. 

Vervaldatum Datum waarop de bezoeker zal vertrekken. 

Begintijd Exacte tijd waarop de sleutel geldig wordt. 

Vervaltijd Exacte tijd waarop de sleutel vervalt. 
 

OPMERKING: De standaard uitchecktijd is 12.00. U kunt deze waarde desgewenst wijzigen 
in het veld Standaarduitchecktijd in Systeem > Algemene opties > 
Bezoekers in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad 
Bezoekers voor meer informatie.  

Het maximumaantal dagen dat een bezoeker toegang kan krijgen is 
standaard ingesteld op 30 dagen. U kunt deze waarde desgewenst wijzigen 
in het veld Maximaal aantal dagen in Systeem > Algemene opties > 
Bezoekers in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad 
Bezoekers voor meer informatie. 

7. 5. Bezoekers uitchecken 
U kunt als volgt een bezoeker uitchecken: 

1. Selecteer Sleutels > Bezoeker uitchecken. Het dialoogvenster Bezoeker uitchecken 

wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 119: Dialoogvenster Bezoeker uitchecken 
 

2. Klik op Uitchecken. Er verschijnt een pop-upvenster met de melding dat het uitchecken is 

voltooid. 
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Afbeelding 120: Pop-upvenster Bezoeker uitchecken 
 

3. Klik op OK. De bezoekerssleutel kan niet meer worden gebruikt om toegang te krijgen tot 

de site. 

7. 6. Bezoekerslijsten beheren 
U kunt een lijst met bezoekers weergeven en specifieke bezoekers verwijderen nadat hun 

bezoek is verlopen. 

7. 6. 1. Bezoekers weergeven 
Selecteer Kaarthouders > Bezoekers om een lijst met bezoekers weer te geven.  

Bezoekers blijven standaard aanwezig in de database en worden tot 120 dagen nadat het 

bezoek is afgelopen weergegeven in de lijst met bezoekers. 

OPMERKING: Als u de standaardweergavetijd wilt wijzigen, wijzigt u de waarde in het veld 
Sleutels die X dagen geleden zijn vervallen, worden automatisch 
verwijderd in Systeem > Algemene opties > Bezoekers in ProAccess 
SPACE. Zie Tabblad Bezoekers voor meer informatie. 

7. 6. 2. Bezoekerslijsten afdrukken 
U kunt een bezoekerslijst afdrukken of exporteren als extern bestand, zoals een Excel-

bestand. 

Klik op Afdrukken om de bezoekerslijst af te drukken. Het volgende scherm wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 121: Scherm Bezoekerslijst afdrukken 

Druk op het pictogram Afdrukken bovenaan het venster om de lijst af te drukken zoals deze 

wordt weergegeven. 

Klik op het pictogram Opslaan om de lijst te exporteren. De lijst kan worden geëxporteerd als 

PDF-, CSV-, Excel-, TIFF-, Web Archive- of XPS-document. 

Selecteer de indeling en klik op Opslaan. 

7. 6. 3. Verlopen bezoekers verwijderen 
Als u systeemgeheugen wilt besparen, is het raadzaam om bezoekers te verwijderen zodra 

hun bezoek is geëindigd. 

U kunt een bezoeker als volgt handmatig verwijderen uit de lijst met bezoekers: 

1. Selecteer Kaarthouders > Bezoekers. Het scherm Bezoekers wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 122: Scherm Bezoekers 
 

2. Selecteer de naam van een bezoeker. 

3. Klik op Verwijderen. De bezoeker wordt verwijderd uit de bezoekerslijst. 

OPMERKING: Als u bezoekers verwijdert nadat hun bezoek is geëindigd, worden hun 
sleutels niet aan de blacklist toegevoegd. Als u bezoekers verwijdert voordat 
hun bezoek eindigt, kunt u ervoor kiezen om de sleutels aan de blacklist toe 
te voegen. Als u deze optie wilt activeren, moet u de geavanceerde 
parameter MORE_THAN_64K_USERS inschakelen in de algemene opties 
van ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. Zie 
tevens Blacklists beheren voor meer informatie. 



 156 

8. HOTELS 

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op hotelomgevingen. Beheerders die niet in een 

hotelomgeving werken, hoeven dit niet te raadplegen. 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Hotels 

 Hotelinstellingen beheren 

 Over Toegangspunten voor hotels 

 Kamers 

 Suites 

 Pictogrammen voor kamers en suites 

 Meerdere kamers en suites maken 

 Status van kamers en suites controleren 

 Hotelsleutels configureren 

 Hotelgasten 

 Gastengroepen 

 Gasten inchecken 

 Gasten uitchecken 

 Groepen inchecken 

 Groepen uitchecken 

 Gastenlijsten beheren 

 Re-rooming 

8. 1. Over Hotels 
Hotelomgevingen stellen specifieke eisen en hebben functionaliteit nodig die niet van 

toepassing is in andere omgevingen waarin SALTO wordt geïnstalleerd. Om aan deze eisen 

te kunnen voldoen, heeft ProAccess SPACE een specifieke hotelinterface en een apart menu 

voor deze omgevingen ontwikkeld. De hotelinterface geeft beheerders toegang tot een selecte 

groep functies die normaal alleen toegankelijk zijn voor adminbeheerders. Zie Beheerinterface 

en Hotelinterface voor meer informatie. 

De opties in het hotelmenu zijn toegankelijk voor adminbeheerders en alle beheerders met de 

juiste rechten. Deze menu's bevatten functies met betrekking tot toegangsbeheer voor gasten. 

De adminbeheerder (of beheerder met administratorrechten) stelt gebruikers (hotelpersoneel) 

en toegangspunten voor gasten in (kamers, suites, zones en relaisuitgangen), en checkt 

bezoekers in (personen die gedurende een beperkte periode toegang nodig hebben, 

bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden). Ze stellen bovendien 

hotelbeheerdersgroepen en hotelbeheerders in. Hotelbeheerders kunnen vervolgens taken 

uitvoeren zoals het in- en uitchecken van gasten. Zie Gebruikers voor meer informatie over 

gebruikers. Zie Bezoekers voor meer informatie over bezoekers. 

De functionaliteit voor hotels is licentieafhankelijk. Sommige aanvullende opties voor hotels, 

waaronder de functionaliteit voor re-rooming en mobiele gastensleutels, zijn ook 

licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-software voor meer informatie. 
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OPMERKING: Een hotelbeheerder is meestal een frontdeskmedewerker of medewerker van 
de reserveringsafdeling van het hotel aan wie de juiste rechten zijn 
toegewezen. Afhankelijk van de rechten die zijn toegewezen door de 
adminbeheerder, kunnen ze toegang krijgen tot alleen de hotelinterface of 
ook tot aanvullende menu's en functies. Zie Beheerdersgroepen en 
Beheerders voor meer informatie. 

8. 1. 1. Over Hotels configureren 
Sommige configuratietaken voor hotelomgevingen moet u uitvoeren in de algemene opties 

van ProAccess SPACE.  

Op het tabblad Hotel kunt u de volgende taken uitvoeren: 

 Opties voor gasten inschakelen of wijzigen 

 Opties voor kamers en suites inschakelen of wijzigen 

 Gekoppelde apparaten configureren 

Zie Tabblad Hotel voor meer informatie.  

U kunt desgewenst opties voor gastensleutels inschakelen op het tabblad Hotel en PMS-

opties configureren op het tabblad PMS. Zie Tabblad Hotel en Tabblad PMS voor meer 

informatie. 

8. 2. Hotelinstellingen beheren 
Over het algemeen worden toegangspunten en gebruikersgroepen in hotels gemaakt en 

beheerd door een beheerder met administratorrechten. In dit hoofdstuk wordt regelmatig 

verwezen naar de adminbeheerder. Die verwijzingen hebben echter ook betrekking op elke 

andere beheerder aan wie administratorrechten zijn toegekend. Ook referenties worden 

gemaakt door een hotelbeheerder. Dat kan elke willekeurige beheerder zijn aan wie 

hotelrechten zijn toegekend. Bijvoorbeeld een frontdeskmedewerker. 

Het volgende voorbeeld toont hoe deze procedure eenvoudig kan worden voltooid: 

1. Kamers maken en configureren 

De adminbeheerder maakt kamers en configureert de bijbehorende opties. 

Kamers koppelen 

De adminbeheerder koppelt automatische relaisuitgangen en zones aan de geselecteerde 

kamers. 

Suites maken en configureren 

De adminbeheerder maakt suites en configureert de bijbehorende opties. 

Suites koppelen 

De adminbeheerder koppelt kamers, automatische relaisuitgangen en zones aan de 

geselecteerde suites. 

Hotelsleutels configureren 

De adminbeheerder configureert sleutels voor gebruik door hotelpersoneel en 

management, en de hotelbeheerder configureert sleutels voor gasten.  

Gastengroepen maken en configureren 

De adminbeheerder maakt en configureert gastengroepen. 

Gastengroepen koppelen 
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De adminbeheerder koppelt zones, relaisuitgangen en gasten aan de geselecteerde 

gastengroepen.  

Hotelgasten maken en configureren 

a) De hotelbeheerder selecteert een kamer en voert de incheckgegevens van de gast in. 

b) De hotelbeheerder zet de incheckgegevens van de gast op de kamersleutel. 

c) De hotelbeheerder checkt de gast uit wanneer deze vertrekt. 

Zie Groepen inchecken voor informatie over het instellen van incheckgroepen. 

Gastenlijsten beheren 

De hotelbeheerder bekijkt de lijst met gasten en configureert gastprofielen. 

8. 3. Over Toegangspunten voor hotels 
Onder toegangspunten voor hotels verstaan we kamers, suites, zones en relaisuitgangen. 

Kamers en suites zijn specifiek voor hotelomgevingen en worden beschreven in deze 

paragraaf. Zones en relaisuitgangen kunnen in alle SALTO-installatieomgevingen worden 

gemaakt. Zie Zones en Relaisuitgangen voor meer informatie over deze toegangspunten. 

Gastaccommodaties in hotels kunnen op twee manieren worden geconfigureerd: 

 Kamer: Een ruimte die wordt toegewezen aan een of meer gasten. 

 Suite: Een reeks kamers waarvan er één of meer een eigen toegangsdeur van buitenaf 

hebben en die zijn verbonden met een tussendeur. Gasten kunnen direct van de ene naar 

de andere ruimte gaan zonder de gang te betreden. Deze kamers kunnen samen worden 

geboekt door één gast of apart door verschillende gasten die als groep inchecken. 

OPMERKING: Kamer- en suitesloten moeten worden geïnitialiseerd met een PPD. Zie 
Kamers en ESD's initialiseren voor meer informatie. 

8. 4. Kamers 
In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u een kamer kunt maken en configureren.  

8. 4. 1. Kamers maken 
U kunt als volgt een kamer maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kamers. Het venster Kamers wordt weergegeven. 
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Afbeelding 123: Scherm Kamers 
 

Klik op Kamer toevoegen. Het informatiescherm Kamer wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 124: Informatiescherm Kamer 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de kamer. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de kamer. 

Selecteer eventueel de gewenste partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie. 

Zie Partities voor meer informatie over partities. 
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Selecteer de gewenste configuratieopties. 

De configuratievelden worden beschreven in Kamers configureren.  

Klik op Opslaan. 

Indien nodig kunt u maximaal twee vrije velden activeren in het informatiescherm Kamer. Als 

u een vrij veld wilt activeren, moet u het selectievakje Activeer veld inschakelen via Systeem 

> Algemene opties > Toegangspunten in ProAccess SPACE. U kunt het veld vervolgens 

een naam geven die past bij de gegevens die u wilt vastleggen. Zie Tabblad Toegangspunten 

voor meer informatie. 

8. 4. 2. Kamers configureren 
In de volgende paragrafen worden de verschillende velden voor het configureren van kamers 

in ProAccess SPACE beschreven. 

8. 4. 2. 1. Openingsstanden 

De standaard openingsstand voor kamers en suites is 'Standaard'. U kunt deze desgewenst 

wijzigen in 'Toggle' in de algemene opties van ProAccess SPACE. Selecteer daarvoor de 

optie Toggle in de vervolgkeuzelijst Openingsstand in Systeem > Algemene opties > 

Hotel. De geselecteerde openingsstand is van toepassing op alle externe kamerdeuren in het 

hotel. De instelling is echter niet van toepassing op deuren in subsuites. Zie Tabblad Hotel en 

Openingsstanden en tijdperiodes voor meer informatie. 

8. 4. 2. 2. Verbindingstypen 

Op het paneel Verbindingstype kunt u het verbindingstype van de kamer instellen. Deze 

optie is standaard ingesteld op Offline. Als u een van de andere (online) verbindingstypen 

selecteert in de vervolgkeuzelijst Verbindingstype, wordt de knop Configureren 

weergegeven in het informatiescherm Kamer. Deze knop wordt geactiveerd wanneer u op 

Opslaan klikt. Zie Online verbindingstypen configureren voor meer informatie over het 

configureren van verbindingstypen. 

Afhankelijk van het verbindingstype dat u selecteert, kunnen er nog andere panelen worden 

getoond in het informatiescherm Kamer. 

De opties voor verbindingstypen worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 26: Opties voor verbindingstypen 

Optie Omschrijving 

Offline Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die niet verbonden zijn 
met het SALTO-netwerk en die moeten worden geüpdatet met een 
PPD. Zie PPD voor meer informatie over PPD's. 

Online IP (CU5000) Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die via een kabel met het 
SALTO-netwerk zijn verbonden en die worden beheerd via het 
Ethernet TCP/IP-protocol. Zie SALTO-netwerk voor meer 
informatie. Als u deze optie selecteert, worden de panelen 
Noodsluitingszone en Parkeerbeheerzone getoond in het 
informatiescherm Kamer. Bij een online CU kunt u de kamer 
desgewenst toevoegen aan een noodsluitingszone en/of een 
parkeerbeheerzone. Zie Noodsluitingszones en 
Parkeerbeheerzones voor meer informatie. 

Online IP (CU4200) Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die via een kabel met het 
SALTO-netwerk zijn verbonden en die worden beheerd via het 
Ethernet TCP/IP-protocol. Voor de CU4200 zijn dezelfde opties 
beschikbaar als voor de CU5000. 
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Optie Omschrijving 

Online RF (SALTO) Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die via RF-technologie 
verbonden zijn met het SALTO-netwerk. Als u deze optie selecteert, 
wordt het paneel Noodsluitingszone getoond in het 
informatiescherm Kamer. Dit betekent dat u de kamer desgewenst 
kunt toevoegen aan een noodsluitingszone. Zie Noodsluitingszones 
en Parkeerbeheerzones voor meer informatie. 

Online RF (GBS) Deze instelling wordt gebruikt voor deuren die verbonden zijn met 
een gebouwbeheersysteem (GBS) dat is geïntegreerd in het 
SALTO-netwerk. Controleer voordat u deze optie inschakelt of uw 
GBS-integratie in de algemene opties van ProAccess SPACE 
volledig is geconfigureerd. Zie Tabblad GBS voor meer informatie. 
Als u deze optie selecteert, wordt het paneel Noodsluitingszone 
getoond in het informatiescherm Kamer. Dit betekent dat u de 
kamer desgewenst kunt toevoegen aan een noodsluitingszone. Zie 
Noodsluitingszones voor meer informatie. 

 

8. 4. 2. 3. Lijsten met gekoppelde apparaten 

Als u het selectievakje Energiebesparing op het paneel Lijst met gekoppelde apparaten 

inschakelt, wordt de ESD voor de geselecteerde kamer ingeschakeld. ESD's worden gebruikt 

voor het beheren van elektrische apparatuur in een kamer of zone. Ze worden in de meeste 

hotels toegepast. Zie ESD's voor meer algemene informatie over ESD's.  

Als u het paneel Lijst met gekoppelde apparaten wilt weergeven in ProAccess SPACE, 

moet u in de algemene opties van ProAccess SPACE het selectievakje Gekoppelde 

apparaten op het tabblad Hotel inschakelen. U kunt de configuratie voor gekoppelde 

apparaten ook wijzigen in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad Hotel en 

Gekoppelde apparaten configureren voor meer informatie. 

OPMERKING: Wanneer u de ESD van een kamer inschakelt, moet u deze initialiseren met 
een PPD. Zie Kamers en ESD's initialiseren voor meer informatie. 

De relaisuitgangen ESD_#1 en ESD_#2 worden automatisch gegenereerd door het systeem. 

Deze relaisuitgangen activeren de relais voor ESD's. Ze kunnen niet worden verwijderd.  

Gasten toegang verlenen tot ESD's 

U moet de volgende procedure uitvoeren om gasten toegang tot ESD's te geven: 

1. Maak een gastengroep en koppel de gewenste gasten aan deze gastengroep. 

Zie Gastengroepenvoor meer informatie over het maken van gastengroepen en het 

koppelen van gasten. 

2. Koppel de relaisuitgangen ESD_#1 en ESD_#2 aan de gastengroep.  

In de meeste gevallen wordt relaisuitgang ESD_#1 gebruikt voor de bediening van 

elektrische verlichting en ESD_#2 voor de bediening van airconditioningssystemen. U 

moet beide relaisuitgangen aan de gastengroepen koppelen. Zie Relaisuitgangen  voor 

meer informatie over het koppelen van relaisuitgangen aan gastengroepen. 

3. Wijzig de optionele toegangsinstellingen voor de relaisuitgangen ESD_#1 en ESD_#2 

zodat alle gasten standaard toegang hebben. 

Dit betekent dat gasten, nadat ze zijn ingecheckt in bijvoorbeeld kamer 101, de ESD van 

die kamer (bijvoorbeeld @ESD_101) met kun sleutel kunnen bedienen. Anders moet u alle 

afzonderlijke gasten tijdens het inchecken toegang verlenen. Zie Relaisuitgangen  voor 

meer informatie. 

Check de gasten in bij de gewenste kamers. 
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Gastensleutels kunnen alleen worden gebruikt voor toegang tot ESD's in kamers als er 

een gast is ingecheckt voor die kamer. 

Gebruikers toegang verlenen tot ESD's 

De manier waarop hotelpersoneel (beheerders) toegang krijgen tot ESD's in kamers is anders 

dan voor gasten.  

Ga daarvoor als volgt te werk: 

1. Maak een zone en koppel de gewenste ESD's aan de zone. 

2. Koppel gebruikers (of gebruikersgroepen) aan de zone. 

3. Koppel gebruikers (of gebruikersgroepen) aan de relaisuitgangen ESD_#1 en ESD_#2.  

U kunt gebruikers eventueel ook alleen aan relaisuitgang ESD_#1 koppelen. Dit betekent 

dat ze elektrische verlichting kunnen bedienen, maar niet het airconditioningssysteem, dat 

wordt aangestuurd met relaisuitgang ESD_#2.  

Zie Zones en Relaisuitgangen voor meer informatie. 

8. 4. 2. 4. Kameropties 

Op het paneel Kameropties kunt u instellen hoe deuractiviteit wordt geregistreerd en of 

mobiele gastensleutels kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot kamers. 

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 27: Kameropties 

Optie Omschrijving 

Geschiedenis van openingen 
op sleutel 

Als u deze optie inschakelt, kunt u monitoren waar en wanneer 
gebruikerssleutels, bijvoorbeeld sleutels van hotelpersoneel, 
worden gebruikt. U moet deze functie inschakelen op zowel het 
toegangspunt als de gebruikerssleutel. Wanneer deze optie is 
geselecteerd, kan de deurgeschiedenis naar de sleutel worden 
geschreven zolang er ruimte beschikbaar is in het sleutelgeheugen. 
Daarnaast wordt het selectievakje Openingen opslaan op sleutel 
ingeschakeld op het informatiescherm Gebruiker. Zie Sleutelopties 
voor meer informatie. Als u een online verbindingstype selecteert in 
het paneel Verbindingstype, is het selectievakje Geschiedenis 
van openingen op sleutel niet beschikbaar. De reden is dat online 
deuren rechtstreeks verbonden zijn met het systeem en 
deurgegevens daarom direct naar het systeem kunnen sturen. 

Detectie I-Button-sleutel: 
pulsmodus 

De pulsmodus verlaagt het batterijverbruik van de I-Button-lezer en 
verkleint de kans op roestvorming op de contacten, aangezien er 
niet continu naar sleutels gezocht wordt. Als u deze optie wilt 
activeren, moet u de parameter SHOW_KEY_DETECT_MODE 
inschakelen in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie 
Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. Alleen PPD's met 
firmwareversie 1.02 of hoger kunnen gebruikmaken van deze optie. 

Opening van binnenuit 
registreren 

Hiermee kunt u controleren wanneer een gast een kamer verlaat. 

Niet opslaan in 
deurgeschiedenis 

Hiermee zorgt u ervoor dat het slot openingen niet opslaat in zijn 
eigen deurgeschiedenis. Het slot kan echter nog steeds informatie 
opslaan op de sleutel. Als u deze optie wilt activeren, moet u het 
selectievakje Verbod op deurgeschiedenis toestaan inschakelen 

in Systeem > Algemene opties > Toegangspunten in 

ProAccess SPACE. Zie Deuropties voor meer informatie. 
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Optie Omschrijving 

Mobiele gastensleutels 
toestaan  

Hiermee kunt u toestaan dat mobiele gastensleutels worden 
gebruikt voor het openen van een kamer. Met mobiele 
gastensleutels kunnen gasten een kamer openen met de JustIN-
app op hun mobiele telefoon (in plaats van een afzonderlijke fysieke 
sleutel). Als u deze optie selecteert, worden het selectievakje 
Verzend sleutel naar mobiele applicatie van de gast en het veld 
Berichtgeving weergegeven in het scherm Inchecken hotel voor 
de kamer. Deze optie is op dit moment alleen compatibel met 
Android- en iOS-telefoons. 

 

8. 4. 2. 5. Openingstijden 

Op het paneel Openingstijd kunt u instellen hoelang een deur open moet blijven nadat deze 

is ontgrendeld.  

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 28: Openingstijden voor deuren 

Optie Omschrijving 

Openingstijd Hiermee kunt u instellen hoelang de klink actief moet blijven. De 
deur wordt vergrendeld zodra de klink wordt losgelaten, zelfs als de 
ingestelde tijdsduur nog niet verstreken is. De tijdsduur is standaard 
ingesteld op zes seconden. Deze duur kan worden ingesteld van 0 
tot 255 seconden. 

Verlengde openingstijd Hiermee kunt u een langere openingstijd instellen. Deze optie is 
bedoeld voor gebruikers met een beperking of die hun handen vol 
hebben. De tijdsduur is standaard ingesteld op 20 seconden. Deze 
duur kan worden ingesteld van 0 tot 255 seconden. U moet deze 
optie inschakelen in het gastenprofiel. Zie Verlengde openingstijden 
voor deuren inschakelen voor meer informatie. 

 

8. 4. 2. 6. Suites 

Selecteer een suite in de vervolgkeuzelijst op het paneel Suite om de kamer aan de suite toe 

te voegen. 

8. 4. 2. 7. Tijdzones 

Op het paneel Tijdzone (wereld) kunt u instellen tijdzone in het systeem wordt gebruikt voor 

de kamer. Als u dit paneel wilt weergeven in ProAccess SPACE, moet u de functie voor 

meerdere tijdzones inschakelen in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Meerdere 

tijdzones activeren en Tijdzones voor meer informatie. 

8. 4. 3. Kamers koppelen 
Nadat u een kamer hebt gemaakt en geconfigureerd, moet u automatische relaisuitgangen en 

zones aan de kamer koppelen. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u kamers 

aan de verschillende items kunt koppelen. 

8. 4. 3. 1. Automatische relaisuitgangen 

Zie Automatische relaisuitgangen voor een definitie en informatie over hoe u een 

automatische relaisuitgang kunt maken en configureren.  

U kunt als volgt een automatische relaisuitgang aan een kamer koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kamers. Het venster Kamers wordt weergegeven. 
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2. Dubbelklik op de kamer die u aan een automatische relaisuitgang wilt koppelen. Het 

informatiescherm Kamer wordt weergegeven. 

Klik op Automatische relaisuitgangen in de zijbalk. Het dialoogvenster Automatische 

relaisuitgangen wordt weergegeven.  

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen automatische relaisuitgangen hebt 

gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met automatische relaisuitgangen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste automatische relaisuitgang in het linkerpaneel en klik op de 

punthaak. De geselecteerde automatische relaisuitgang wordt toegevoegd aan het 

rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De kamer is nu aan de automatische relaisuitgang gekoppeld. 

Selecteer de relaisuitgang in het dialoogvenster Automatische relaisuitgangen als u de 

tijdperiode voor het toegangspunt wilt wijzigen. Zie Tijdperiodes voor toegangspunten voor 

meer informatie. 
 

 

Afbeelding 125: Dialoogvenster Automatische relaisuitgangen 
 

Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Bewerken wordt weergegeven. Tijdperiode 001 is 

standaard geselecteerd.  
 

 

Afbeelding 126: Dialoogvenster Bewerken 
 

Selecteer de gewenste tijdperiode voor het toegangspunt in de vervolgkeuzelijst. 

Klik op OK. 
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8. 4. 3. 2. Zones 

Zie Zones voor een definitie en informatie over hoe u een zone kunt maken en configureren. U 

kunt kamers aan zones koppelen via het dialoogvenster Toegangspunten in de zijbalk van 

het informatiescherm Zone. Zie Toegangspunten voor een beschrijving van de te volgen 

stappen. 

U kunt voor elke kamer in het systeem een lijst met zones bekijken die aan de kamer zijn 

gekoppeld. 

U kunt als volgt bekijken welke zones aan een kamer zijn gekoppeld: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kamers. Het venster Kamers wordt weergegeven. 

2. Dubbelklik op de kamer waarvan u de zonelijst wilt bekijken. Het informatiescherm Kamer 

wordt weergegeven. 

Klik op Zones in de zijbalk. Het dialoogvenster Zones met een lijst met zones wordt 

weergegeven. 

 

 

8. 4. 3. 3. Gebruikers 

Zie Gebruikers voor informatie over welke gebruikers in het systeem directe toegang hebben 

tot de toegewezen kamer. U kunt kamers koppelen aan gebruikers door het gebruikersprofiel 

bij de toegangspunten te bewerken met de optie Gebruikers in het menu Kaarthouders. Zie 

Kaarthouders voor een omschrijving van de te volgen stappen. 

 

 

Afbeelding 127: Gebruikers die toegang hebben tot een kamer 

 

Gebruikersgroepen: 

 

8. 4. 3. 4.      Gebruikersgroepen 

Zie Gebruikersgroepen voor informatie over welke gebruikersgroepen in het systeem toegang 

hebben tot de toegewezen kamer. U kunt kamers koppelen aan gebruikersgroepen door de 
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gebruikersgroep bij de toegangspunten te bewerken met de optie Gebruikersgroepen in het 

menu Kaarthouders. Zie Gebruikersgroepen voor een omschrijving van de te volgen 

stappen. 

 

 

Afbeelding 128: Gebruikersgroepen die toegang hebben tot een kamer 

8. 5. Suites 
In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u een suite kunt maken en configureren. 

8. 5. 1. Suites maken 
U kunt als volgt een suite maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kamers. Het venster Kamers wordt weergegeven. 
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Afbeelding 129: Scherm Kamers 
 

2. Klik op Suite toevoegen. Het informatiescherm Suite wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 130: Informatiescherm Suite 
 

3. Geef in het veld Naam een naam op voor de suite. 

4. Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de suite. 

5. Selecteer eventueel de gewenste partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie. 

Zie Partities voor meer informatie over partities. 

6. Selecteer de gewenste configuratieopties. 

De configuratievelden worden beschreven in Suites configureren. 

Klik op Opslaan. 

OPMERKING: Zodra een suite gemaakt is, wordt deze ook weergegeven in het scherm 
Kamers. Links naast de naam van de suite wordt het pictogram Suite 
weergegeven. 

8. 5. 2. Suites configureren 
In de volgende paragrafen worden de verschillende velden voor het configureren van suites in 

ProAccess SPACE beschreven. 

8. 5. 2. 1. Openingsstanden 

De standaard openingsstand voor kamers en suites is 'Standaard'. U kunt deze desgewenst 

wijzigen in 'Toggle' in de algemene opties van ProAccess SPACE. Als u de togglemodus wilt 

activeren, selecteert u de optie Toggle in de vervolgkeuzelijst Openingsstand in Systeem > 

Algemene opties > Hotel. De geselecteerde openingsstand is van toepassing op alle externe 

suitedeuren in het hotel. De instelling is echter niet van toepassing op deuren in subsuites. Zie 

Tabblad Hotel voor meer informatie. 
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U kunt de modus Loopstand voor tussendeuren in suites inschakelen door de parameters 

SUBSUITE_OFFICE en SUBSUITES OFFICE_GUESTS in te schakelen in Systeem > 

Algemene opties > Geavanceerd in ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd en 

Openingsstanden en tijdperiodes voor meer informatie. 

8. 5. 2. 2. Verbindingstypen 

De verbindingstypen voor suites en kamers zijn hetzelfde. Zie Verbindingstypen voor meer 

informatie. 

8. 5. 2. 3. Lijsten met gekoppelde apparaten 

De lijst met gekoppelde apparaten is hetzelfde voor suites en kamers. Zie Lijsten met 

gekoppelde apparaten voor meer informatie. 

8. 5. 2. 4. Suite-opties 

De opties voor suites zijn hetzelfde als de opties voor kamers. Zie Kameropties voor meer 

informatie. 

8. 5. 2. 5. Openingstijden 

De opties voor openingstijden zijn hetzelfde voor suites en kamers. Zie Openingstijden  voor 

meer informatie. 

8. 5. 2. 6. Tijdzones 

De opties voor tijdzones zijn hetzelfde voor suites en kamers. Zie Tijdzones voor meer 

informatie. 

8. 5. 3. Suites koppelen 
Nadat u een suite hebt gemaakt en geconfigureerd, moet u automatische relaisuitgangen, 

kamers en zones aan de suite koppelen. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u 

suites aan de verschillende items kunt koppelen. 

8. 5. 3. 1. Automatische relaisuitgangen 

Zie Automatische relaisuitgangen voor een definitie en informatie over hoe u een 

automatische relaisuitgang kunt maken en configureren.  

U kunt als volgt een automatische relaisuitgang aan een suite koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kamers. Het venster Kamers wordt weergegeven. 

Het scherm Kamers toont een lijst met kamers en suites. 

2. Dubbelklik op de suite die aan een automatische relaisuitgang gekoppeld moet worden. 

Het informatiescherm Suite wordt weergegeven. 

Klik op Automatische relaisuitgangen in de zijbalk. Het dialoogvenster Automatische 

relaisuitgangen wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen automatische relaisuitgangen hebt 

gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met automatische relaisuitgangen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste automatische relaisuitgang in het linkerpaneel en klik op de 

punthaak. De geselecteerde automatische relaisuitgang wordt toegevoegd aan het 

rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De suite is nu aan de automatische relaisuitgang gekoppeld. 
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U kunt opgeven welke tijdperiode voor toegangspunten wordt gebruikt. Zie Automatische 

relaisuitgangen voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen stappen. 

8. 5. 3. 2. Kamers 

Zie Over Toegangspunten voor hotels en Kamers voor een definitie en informatie over hoe u 

een kamer kunt maken en configureren. 

U kunt als volgt een kamer aan een suite koppelen: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kamers. Het venster Kamers wordt weergegeven. 

Het scherm Kamers toont een lijst met kamers en suites. 

Dubbelklik op de suite die u aan een kamer wilt koppelen. Het informatiescherm Suite 

wordt weergegeven. 

Klik op Kamers in de zijbalk. Het dialoogvenster Kamers wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen kamers hebt gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met kamers wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste kamer in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde kamer wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De suite is nu aan de kamer gekoppeld. 

8. 5. 3. 3. Zones 

Zie Zones voor een definitie en informatie over hoe u een zone kunt maken en configureren. U 

kunt suites aan zones koppelen in het dialoogvenster Toegangspunten in de zijbalk van het 

informatiescherm Zone. Zie Toegangspunten voor een beschrijving van de te volgen stappen. 

U kunt voor elke suite in het systeem een lijst met zones bekijken die aan de suite zijn 

gekoppeld. 

U kunt als volgt bekijken welke zones aan een suite zijn gekoppeld: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kamers. Het venster Kamers wordt weergegeven. 

Het scherm Kamers toont een lijst met kamers en suites. 

Dubbelklik op de suite waarvan u de zonelijst wilt bekijken. Het informatiescherm Suite 

wordt weergegeven. 

Klik op Zones in de zijbalk. Het dialoogvenster Zones met een lijst met zones wordt 

weergegeven. 

8. 6. Pictogrammen voor kamers en suites 
Wanneer u kamers en suites maakt, worden deze met verschillende pictogrammen 

weergegeven in het scherm Kamers. Deze pictogrammen variëren, afhankelijk van de 

accustatus van kamer- en suitedeuren en of ze moeten worden geüpdatet. 

De pictogrammen worden in de volgende tabel beschreven.  
 

Tabel 29: Pictogrammen voor kamers en suites 

Pictogram Omschrijving 

Update nodig 

Geeft aan dat een deur moet worden geüpdatet. Dit pictogram 
wordt weergegeven in de kolom Update vereist. 
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Pictogram Omschrijving 

Onbekend 

Geeft aan dat de batterijstatus van een deur onbekend is. Dit 
pictogram wordt weergegeven in de kolom Batterij. 

Batterijstatus 

Geeft de batterijstatus van een deur aan. De volgende statussen 
zijn mogelijk: normaal, laag en leeg. 

 

OPMERKING: In het informatiescherm Kamerstatus wordt met pictogrammen aangegeven 
of kamers of suites bezet zijn. Zie Status van kamers en suites controleren 
voor meer informatie. 

8. 7. Meerdere kamers en suites maken 
U kunt desgewenst meerdere kamers of suites tegelijk maken. 

8. 7. 1. Meerdere kamers maken 
U kunt als volgt meerdere kamers maken: 

1. Selecteer Toegangspunten > Kamers. Het venster Kamers wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 131: Scherm Kamers 
 

2. Klik op Meervoudig toevoegen. Het dialoogvenster Meervoudig toevoegen wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 132: Dialoogvenster Meervoudig toevoegen 
 

3. Selecteer eventueel de gewenste partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie. 

Zie Partities voor meer informatie over partities. 

4. Geef desgewenst een voorvoegsel op in het veld Voorvoegsel. 

Dit wordt toegevoegd aan het begin van de nieuwe kamernamen. Als u bijvoorbeeld 9 

opgeeft in het veld Voorvoegsel en vervolgens twee kamers maakt, worden de kamers 

respectievelijk 91 en 92 genoemd. U kunt afzonderlijke kamernamen wijzigen door een 

andere waarde op te geven in het veld Naam in het informatiescherm Kamer. 

5. Geef desgewenst een achtervoegsel op in het veld Achtervoegsel. 

Dit wordt toegevoegd aan het eind van de nieuwe kamernamen. Als u bijvoorbeeld 9 

opgeeft in het veld Achtervoegsel en vervolgens twee kamers maakt, worden de kamers 

respectievelijk 19 en 29 genoemd.  

6. Selecteer met de pijlen omhoog en omlaag de gewenste volgnummers in de velden Van 

en Tot. 

De cijfers in deze velden bepalen hoeveel kamers er worden gemaakt. Als u bijvoorbeeld 

1 selecteert in het veld Van en 3 in het veld Tot, worden er drie kamers gemaakt. Het 

nummer van elke kamer wordt standaard toegevoegd aan de kamernaam. Als u in dit 

voorbeeld geen voorvoegsel of achtervoegsel hebt opgegeven, worden de kamers 

respectievelijk 1, 2 en 3 genoemd. 

7. Selecteer desgewenst met de pijlen omhoog en omlaag een cijfer in het veld Stap. 

Hiermee kunt u nauwkeuriger bepalen welke kamers worden gemaakt in het 

volgnummerbereik dat is ingesteld met de velden Van en Tot. Als u bijvoorbeeld 2 

selecteert in het veld Stap, worden er kamers gemaakt voor elk tweede nummer in het 

geselecteerde bereik. 

8. Selecteer eventueel de gewenste kamer in de vervolgkeuzelijst Hetzelfde als. 

Als u een kamer selecteert in de vervolgkeuzelijst, wordt de configuratie van de nieuwe 

kamers hetzelfde als die van de geselecteerde kamer. Als u een suite selecteert, worden 

er meerdere suites met dezelfde configuratie gemaakt. Indien van toepassing moet u 

kamers afzonderlijk met de nieuwe suites koppelen. Zie Kamers voor meer informatie en 

een beschrijving van de te volgen stappen. De standaardoptie is Geen. In dit geval worden 

er meerdere kamers gemaakt, maar moet u elke kamer apart configureren. 

Klik op OK. 
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8. 7. 2. Meerdere suites maken 
Het proces voor het maken van meerdere suites is hetzelfde als voor het maken van 

meerdere kamers. Zie Meerdere kamers maken voor een beschrijving van de te volgen 

stappen. 

OPMERKING: Met de knop Meervoudig bewerken kunt u meerdere kamers of suites 
tegelijkertijd bewerken. Deze knop is ingeschakeld wanneer u meer dan één 
item selecteert in het scherm Kamers. Hiermee kunt u de gewenste 
identificatie- en configuratiegegevens invoeren in het venster Meervoudig 
bewerken. De gegevens worden vervolgens toegepast op alle geselecteerde 
items. Zie Kamers configureren en Suites configureren voor meer informatie 
over het configureren van kamers en suites. 

8. 8. Status van kamers en suites controleren 
U kunt bekijken of een kamer of suite beschikbaar of bezet is door Hotel > Kamerstatus te 

selecteren. 
 

  

Afbeelding 133: Informatiescherm Kamerstatus 
 

Het informatiescherm Kamerstatus toont alle kamers en suites in het hotel. Afhankelijk van 

de status van elke kamer of suite worden er verschillende pictogrammen weergegeven.  

Deze worden beschreven in de volgende tabel. 
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Tabel 30: Statuspictogrammen voor kamers en suites 

Pictogram Omschrijving 

Bezet 

Geeft aan dat een kamer of suite bezet is. Dit pictogram 
wordt links naast de naam van de kamer of suite 
weergegeven. Als een kamer of suite bezet is, wordt ook 
de vervaldatum getoond in de kolom Vervaldatum.  

Bepaalde kamers in de suite zijn 
reeds 

           bezet  

Geeft aan dat sommige kamers in een suite bezet zijn. 
Dit pictogram wordt links naast de naam van de suite 
weergegeven. In dit geval kunt u niet inchecken voor de 
suite. 

Behoort tot een check-in groep 

Geeft aan dat een kamer of suite is gereserveerd voor 
een incheckgroep. Dit pictogram wordt weergegeven in 
de kolom Behoort tot een incheckgroep. 

 

8. 8. 1. ESD-status controleren 
Klik op de knop Toon ESD op het informatiescherm Kamerstatus om de ESD-status te 

bekijken. Klik op knop Verberg ESD om de kolom ESD te verbergen. Als de ESD online is en 

correct communiceert met de control unit, wordt er een groene stip weergegeven in de kolom 

ESD. Als er een communicatieprobleem is opgetreden, wordt er een rode stip weergegeven. 

Wanneer een gebruiker of gast een ESD activeert met een sleutel, worden ook het 

sleutelpictogram en de naam van de gebruiker of gast weergegeven in de kolom. Zie ESD's 

en Lijsten met gekoppelde apparaten voor meer informatie over ESD's. 

8. 9. Hotelsleutels configureren 
U kunt verschillende speciale configuratietaken uitvoeren voor hotelsleutels. Namelijk: 

 Gastensleutel kopiëren: U kunt maximaal 10 kopieën van een gastensleutel tegelijk 

maken. Dit is handig als de kamer door meer dan één gast wordt gebruikt. 

 Verloren gastensleutels annuleren: U kunt gastensleutels annuleren als de gast een 

sleutel is verloren of als de gast vóór de uitcheckdatum vertrekt zonder de sleutel achter te 

laten. In dat geval wordt de sleutel aan de blacklist toegevoegd en kan de sleutel niet meer 

worden gebruikt door iemand anders. Zie Blacklists voor meer informatie. Als de gast 

alleen toegang heeft tot de eigen kamer, kan onbevoegde toegang worden voorkomen 

met een gastwissleutel. Als de gast echter ook toegang heeft tot optionele faciliteiten zoals 

de ontspanningsruimten van het hotel, wordt aanbevolen om de optie Verloren 

gastensleutels annuleren te gebruiken. 

 Eenmalige sleutel: Hiermee kunt u een sleutel configureren voor eenmalig gebruik. Een 

eenmalige sleutel kan toegang geven tot maximaal vier kamers tegelijk. Dit is handig als 

een gast verschillende kamers wil bekijken voor het inchecken. 

 Programmeer- en reservesleutels: U kunt een programmeersleutel voorprogrammeren 

en reservesleutels bewerken voor gebruik bij stroomuitval in het hotel of bij uitval van 

encoders. 

 Gastwissleutel maken: U kunt een sleutel configureren waarmee hotelpersoneel een 

gast met een geldige sleutel de toegang tot een kamer kan ontzeggen. Dit is handig als 

het hotelmanagement bijvoorbeeld een gast wil spreken voordat deze de kamer 

binnengaat. Wanneer een gastwissleutel is gebruikt, moet de gast opnieuw worden 

ingecheckt om toegang tot de kamer te krijgen. De gastensleutel wordt echter niet aan de 

blacklist toegevoegd. Zie Blacklists voor meer informatie. 
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 Schoonmaaksleutels: U kunt sleutels configureren voor gebruik door 

schoonmaakpersoneel zodat frontdeskmedewerkers kunnen zien dat een kamer klaar is 

voor gebruik. 

In de volgende paragrafen worden deze sleutelconfiguraties beschreven. 

8. 9. 1. Gastensleutels kopiëren 
U kunt als volgt een gastensleutel kopiëren: 

1. Selecteer Hotel > Gastensleutel kopiëren. Het informatiescherm Gastensleutel 

kopiëren wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 134: Informatiescherm Gastensleutel kopiëren 
 

Geef het nummer op van de kamer waarvoor u de sleutel wilt kopiëren.  

Als de kamer onderdeel is van een suite, moet u de sleutel van de suite kopiëren en niet 

alleen die van een afzonderlijke kamer. Als u de sleutel voor een kamer binnen een suite 

kopieert, vervalt de oorspronkelijke sleutel. U kunt ook het veld Meerdere kamers 

gebruiken om meer kamers te kopiëren. Geef de naam van de kamer op of druk op F2 om 

het dialoogvenster Selecteer kamers weer te geven en een kamer in de lijst te selecteren. 

 

Als de kamer is toegewezen aan een gast die een mobiele sleutel gebruikt, wordt op het 

scherm de optie weergegeven om de sleutel te kopiëren naar een ander mobiel nummer. 

U kunt ook een kopie maken als normale sleutel. Als u nog een mobiele sleutel wilt 

maken, klikt u op Verzend sleutel naar mobiele applicatie van de gast en voert u het 

nieuwe mobiele nummer in waar een kopie van de nieuwe sleutel naartoe wordt 

verzonden. U kunt slechts één mobiel nummer tegelijk toevoegen. 
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Geef het gewenste aantal sleutels op in het veld Aantal sleutels. 

De informatie van de oorspronkelijke sleutel wordt automatisch ingevuld in de velden in 

het paneel Info inchecken. 

OPMERKING: U kunt maximaal 10 kopieën van een gastensleutel tegelijk maken. U kunt 
deze bewerking echter onbeperkt herhalen. 

Klik op Kopieer sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om een 

sleutel op de encoder te plaatsen.  

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. De 

kamergegevens worden overgedragen naar de sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster 

met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op OK.  

Herhaal stappen 4, 5 en 6 om door te gaan met kopiëren. 

8. 9. 2. Verloren gastensleutels annuleren 
U kunt als volgt een verloren gastensleutel annuleren: 

1. Selecteer Hotel > Verloren gastensleutels annuleren. Het dialoogvenster Verloren 

gastensleutels annuleren wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 135: Dialoogvenster Verloren gastensleutels annuleren 
 

Geef het nummer op van de kamer waarvoor u de sleutel wilt annuleren.  

U kunt ook op F2 drukken om het dialoogvenster Selecteer kamers weer te geven en een 

kamer in de lijst te selecteren. 

Klik op Annuleer sleutel. De sleutel wordt geannuleerd. Er verschijnt een pop-upvenster 

met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Klik op OK. 

8. 9. 3. Eenmalige sleutels maken 
U kunt als volgt een eenmalige sleutel maken: 

1. Selecteer Hotel > Eenmalige sleutel. Het dialoogvenster Eenmalige sleutel wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 136: Dialoogvenster Eenmalige sleutel 
 

Geef het nummer op van de kamer waarvoor u een eenmalige sleutel wilt maken.  

U kunt ook op F2 drukken om het dialoogvenster Selecteer kamers weer te geven en een 

kamer in de lijst te selecteren. 

De vervaldatum van een eenmalige sleutel is standaard één uur na het moment van 

coderen. De standaardinstelling kan niet worden gewijzigd. 

Klik op Bewerk sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel op de encoder te plaatsen.  

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op OK. 

OPMERKING: De optionele faciliteiten die standaard zijn toegevoegd aan de kamer 
waarvoor u een eenmalige sleutel wilt maken, worden ook toegevoegd aan 
de eenmalige sleutel. Voorbeeld: als kamer 101 toegang heeft tot de lift, 
heeft de eenmalige sleutel ook toegang tot de lift. Optionele faciliteiten die 
niet standaard worden toegevoegd, worden niet aan de sleutel toegevoegd.  

 

8. 9. 4. Programmeer-/reservesleutels maken 
U kunt programmeersleutels maken en kopiëren en reservesleutels bewerken. 

OPMERKING: Beheerders kunnen alleen voor hun eigen partities reservesleutels bewerken 
en programmeersleutels maken en kopiëren. Zie Partities voor meer 
informatie over partities. Welke opties voor partities worden weergegeven bij 
het uitvoeren van deze taken, is afhankelijk van toegangsrechten van de 
beheerder. 

8. 9. 4. 1. Programmeersleutels maken 

Programmeersleutels worden in geval van stroomuitval of uitval van encoders gebruikt in 

combinatie met een reservesleutel. Met programmeersleutels kunt u gasten zonder 

onderbreking blijven inchecken en toegang tot de kamer geven. Eerst wordt de 

programmeersleutel bij het kamerslot gehouden, gevolgd door een reservesleutel. De 

programmeersleutel werkt het slot bij voor gebruik met de reservesleutel. De gast kan de 

reservesleutel gebruiken (eventueel zonder vervaldatum) om toegang te krijgen tot de kamer 

totdat de normale situatie is hersteld en een nieuwe gastensleutel kan worden gemaakt. Zie 

Reservesleutels maken voor meer informatie over reservesleutels. 
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OPMERKING: Het wordt streng aangeraden om meerdere kopieën van uw 
programmeersleutel te maken. Bewaar deze sleutels op een veilige plaats 
voor gebruik door hotelpersoneel in een noodsituatie. Reservesleutels 
kunnen worden gebruikt in combinatie met kopieën van 
programmeersleutels. Maar als er een nieuwe programmeersleutel wordt 
gemaakt, worden alle bestaande reservesleutels ongeldig. Maak altijd 
kopieën van de programmeersleutel tenzij deze verloren of beschadigd raakt. 
In dat geval moet u een nieuwe programmeersleutel maken. 

U kunt als volgt een programmeersleutel maken: 

1. Selecteer Hotel > Programmeer- en reservesleutels. Het scherm Programmeer- en 

reservesleutels wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 137: Scherm Programmeer- en reservesleutels 
 

2. Klik op Nieuwe programmeersleutel. Het dialoogvenster Partitie wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 138: Dialoogvenster Partitie 
 

De functionaliteit voor partities is licentieafhankelijk. Als deze functie niet beschikbaar is in 

uw licentieopties, wordt het dialoogvenster Partitie niet weergegeven. Zie Partities voor 

meer informatie over partities. 

3. Selecteer desgewenst een partitie in de vervolgkeuzelijst. 

4. Klik op OK. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de sleutel op de 

encoder te plaatsen. 

5. Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

6. Klik op OK. 
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Nadat u een programmeersleutel hebt gemaakt, worden de datum en tijd waarop deze is 

geprogrammeerd weergegeven in het scherm Programmeer- en reservesleutels. 

OPMERKING: Reservesleutels kunnen worden gebruikt in combinatie met kopieën van 
programmeersleutels. Zie Programmeersleutels kopiëren and 
Reservesleutels maken voor meer informatie. Maar als er een nieuwe 
programmeersleutel wordt gemaakt, worden alle bestaande reservesleutels 
ongeldig. Als gasten reservesleutels niet inleveren of als deze beschadigd 
raken, kunt u nieuwe reservesleutels maken voor gebruik met een bestaande 
programmeersleutel wanneer de normale situatie is hersteld. 

8. 9. 4. 2. Programmeersleutels kopiëren 

Programmeersleutels kunnen worden gekopieerd. Dat kan met name praktisch zijn in hotels 

met een groot aantal kamers.  

U kunt als volgt een programmeersleutel kopiëren: 

1. Selecteer Hotel > Programmeer- en reservesleutels. Het scherm Programmeer- en 

reservesleutels wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 139: Scherm Programmeer- en reservesleutels 
 

2. Klik op Kopieer programmeersleutel. Het dialoogvenster Partitie wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 140: Dialoogvenster Partitie 
 

Selecteer desgewenst een partitie in de vervolgkeuzelijst. 
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De functionaliteit voor partities is licentieafhankelijk. Als deze functie niet beschikbaar is in 

uw licentieopties, wordt het dialoogvenster Partitie niet weergegeven. Zie Partities voor 

meer informatie over partities. 

Klik op OK. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de sleutel op de 

encoder te plaatsen. 

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op OK. 

Nadat u een programmeersleutel hebt gekopieerd, worden de datum en tijd waarop deze is 

gekopieerd weergegeven in het scherm Programmeer- en reservesleutels. 

8. 9. 4. 3. Reservesleutels maken 

Reservesleutels worden bij stroomuitval of uitval van encoders gebruikt in combinatie met een 

programmeersleutel om gasten toegang te geven tot hun kamers. Zie Programmeersleutels 

maken voor meer informatie over programmeersleutels. 

Wanneer een reservesleutel wordt gebruikt, worden eventuele andere sleutels van de kamer 

automatisch geannuleerd, behalve die van hotelpersoneel (gebruikers). Een reservesleutel 

wordt automatisch geannuleerd wanneer er een nieuwe gastensleutel of een nieuwe 

reservesleutel wordt gebruikt om de kamer te betreden.  

Het wordt aanbevolen om meer reservesleutels te maken dan er hotelkamers zijn. Als een 

hotel bijvoorbeeld 300 kamers heeft, zou u ongeveer 450 reservesleutels moeten maken. 

OPMERKING: Reservesleutels kunnen worden gebruikt in combinatie met kopieën van 
programmeersleutels. Zie Programmeersleutels kopiëren voor meer 
informatie. Maar als er een nieuwe programmeersleutel wordt gemaakt, 
worden alle bestaande reservesleutels ongeldig. 

U kunt als volgt een reservesleutel bewerken: 

1. Selecteer Hotel > Programmeer- en reservesleutels. Het scherm Programmeer- en 

reservesleutels wordt weergegeven. 
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Afbeelding 141: Scherm Programmeer- en reservesleutels 
 

Klik op Bewerk reservesleutels. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt 

gevraagd om de sleutel op de encoder te plaatsen. 

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op Sluiten. 

U kunt op Bewerk een andere reservesleutel klikken om meer sleutels te bewerken. 

8. 9. 4. 4. Reservesleutels kopiëren 

U kunt kopieën van reservesleutels maken als deze functionaliteit is ingeschakeld in de 

algemene opties van ProAccess SPACE. Als u deze optie wilt activeren, moet u het 

selectievakje Sta kopieën van reservesleutels toe inschakelen in Systeem > Algemene 

opties > Hotel. Als u deze optie selecteert, wordt de knop Bewerk kopieën reservesleutels 

weergegeven in het scherm Programmeer- en reservesleutels. Zie Tabblad Hotel en 

Reservesleutels maken voor meer informatie. 

U kunt als volgt kopieën van reservesleutels maken: 

1. Selecteer Hotel > Programmeer- en reservesleutels. Het scherm Programmeer- en 

reservesleutels wordt weergegeven. 
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Afbeelding 142: Scherm Programmeer- en reservesleutels 
 

Klik op Bewerk kopieën reservesleutels. Het dialoogvenster Kopieer reservesleutel 

wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 143: Dialoogvenster Kopieer reservesleutel 
 

Stel met de pijlen omhoog en omlaag in het veld Aantal sleutels in hoeveel kopieën van 

de sleutel u wilt maken. 

OPMERKING: U kunt maximaal 10 kopieën van een reservesleutel tegelijk maken. U kunt 
deze bewerking echter onbeperkt herhalen. 

Klik op OK. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de sleutel op de 

encoder te plaatsen. 

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de sleutel is gemaakt en waarin u 

wordt gevraagd om de volgende sleutel op de encoder te plaatsen. 

Plaats de volgende sleutel op de encoder en klik op Accepteren. 

Herhaal de procedure voor alle gewenste sleutels. Er verschijnt een pop-upvenster met 

een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Klik op OK. 

8. 9. 5. Gastwissleutels maken 
U kunt als volgt een gastwissleutel maken: 

1. Selecteer Hotel > Gastwissleutel maken. Het dialoogvenster Gastwissleutel wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 144: Dialoogvenster Gastwissleutel 
 

Selecteer de startdatum in de kalender en geef de tijd op in de velden Startdatum. 

Selecteer de vervaldatum in de kalender en geef de tijd op in de velden Vervaldatum. 

Klik op Bewerk sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel op de encoder te plaatsen. 

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op OK. 

8. 9. 6. Schoonmaaksleutels maken 
Schoonmaaksleutels worden gebruikt zodat frontdeskmedewerkers van een hotel kunnen zien 

dat kamers klaar zijn voor gebruik. Ze worden niet gebruik om toegang te krijgen tot kamers of 

andere toegangspunten in het hotel of voor het activeren van ESD's. Wanneer een kamer is 

gereinigd, steekt het schoonmaakpersoneel de schoonmaaksleutel in de ESD van de kamer 

en verwijdert deze weer. Dit is zichtbaar in de deurgeschiedenis en geeft aan dat de kamer is 

schoongemaakt. De regel in de deurgeschiedenis kan bijvoorbeeld de tekst 'schoonmaak 

voltooid' bevatten. Frontdeskmedewerkers kunnen vervolgens in het informatiescherm 

Deurgeschiedenis controleren of kamers klaar zijn voor gebruik. Zie Deurgeschiedenis voor 

meer informatie over de deurgeschiedenis. 

U kunt als volgt een schoonmaaksleutel maken: 

1. Selecteer Hotel > Schoonmaaksleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt 

gevraagd om de sleutel op de encoder te plaatsen. 

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op OK. 

8. 10. Hotelgasten 
Onder een gast verstaan we iemand die tijdelijk in een hotel verblijft en die gedurende een 

vastgestelde periode toegang nodig heeft tot een toegewezen kamer. Hotelgasten moeten 

niet worden verward met gebruikers: die laatste zijn hotelmedewerkers. 

In de volgende paragrafen worden de twee typen gasten en de bijbehorende 

configuratieopties beschreven: 

 Gast: een persoon die één kamer of suite gebruikt. 

 Groep: een groep gasten die meerdere kamers gebruikt. 
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8. 11. Gastengroepen 
Gastengroepen worden gebruikt om gasten en toegangspunten te groeperen voor toegang tot 

een specifieke zone. Zo kunt u een gastengroep met toegang tot de eerste verdieping maken 

voor gasten die op de eerste verdieping blijven, of een gastengroep met toegang tot de 

ontspanningsruimten. U moet gastengroepen instellen voordat u gasten kunt inchecken.  

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u gastengroepen kunt maken en koppelen. 

8. 11. 1. Gastengroepen maken 
U kunt als volgt een gastengroep maken: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gastengroepen. Het scherm Gastengroepen wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 145: Scherm Gastengroepen 
 

2. Klik op Gastengroep toevoegen. Het informatiescherm Gastengroepen wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 146: Informatiescherm Gastengroepen 
 

3. Geef in het veld Naam een naam op voor de gastengroep. 

4. Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de gastengroep. 

5. Selecteer eventueel de gewenste partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie. 

Zie Partities voor meer informatie over partities. 

6. Klik op Opslaan. 

8. 11. 2. Gastengroepen koppelen 
Nadat u een gastengroep hebt gemaakt, moet u zones, relaisuitgangen en gasten aan de 

geselecteerde gastengroep koppelen. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u 

gastengroepen aan de verschillende items kunt koppelen. 

8. 11. 2. 1. Zones 

U kunt als volgt een zone aan een gastengroep koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gastengroepen. Het scherm Gastengroepen wordt 

weergegeven. 

2. Dubbelklik op de gastengroep die u aan een zone wilt koppelen. Het informatiescherm 

Gastengroepen wordt weergegeven. 

3. Klik op Zones in de zijbalk. Het dialoogvenster Zones wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen zones hebt gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met zones wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste zone in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De geselecteerde 

zone wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De gastengroep is nu aan de zone gekoppeld.  

Selecteer de zone in het dialoogvenster Zones als u een tijdschema voor kaarthouders 

wilt selecteren of geef aan of de toegang optioneel is. Zie Tijdschema's voor kaarthouders 

voor meer informatie. 
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Afbeelding 147: Dialoogvenster Zones 
 

Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Bewerken wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 148: Dialoogvenster Bewerken 
 

Selecteer het gewenste tijdschema in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook de optie Altijd of 

Nooit selecteren in de vervolgkeuzelijst. 

De optie Altijd is standaard geselecteerd. Dit betekent dat de gasten die zijn gekoppeld 

aan de geselecteerde gastengroep, altijd toegang hebben tot de zone omdat u geen 

tijdschema hebt geselecteerd. Let op: als de optie Altijd is geselecteerd, worden de 

systeemkalenders niet toegepast. Als u Nooit selecteert, hebben ze nooit toegang tot de 

zone. 

Selecteer de gewenste optie: Ja of Nee. 

Als u Ja selecteert, kan de hotelbeheerder tijdens het inchecken van een bezoeker 

beslissen of deze toegang moet krijgen. Als u Nee selecteert, wordt standaard toegang 

verleend aan alle gasten in de gastengroep. Als u een toegangspunt instelt als optioneel, 

wordt het op het paneel Optionele faciliteiten in het scherm Inchecken hotel 

weergegeven met een selectievakje. Optionele toegang is handig voor hotels die 

verschillende pakketten en tarieven aanbieden, bijvoorbeeld met of zonder toegang tot 

een wellnessgedeelte. 

Klik op OK. 
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OPMERKING: Om veiligheidsredenen kunnen gastengroepen nooit worden gekoppeld aan 
een zone die een kamer bevat. Gasten kunnen tijdens het inchecken alleen 
toegang krijgen tot hun eigen kamer of specifieke extra kamers. 

8. 11. 2. 2. Relaisuitgangen 

U kunt als volgt een relaisuitgang aan een gastengroep koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gastengroepen. Het scherm Gastengroepen wordt 

weergegeven. 

2. Dubbelklik op de gastengroep die u aan een relaisuitgang wilt koppelen. Het 

informatiescherm Gastengroepen wordt weergegeven. 

Klik op Relaisuitgangen in de zijbalk. Het dialoogvenster Relaisuitgangen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen relaisuitgangen hebt gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met relaisuitgangen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste relaisuitgang in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde relaisuitgang wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De gastengroep is nu aan de relaisuitgang gekoppeld. 

U kunt instellen of de toegang optioneel is. Zo kunt u alle gasten in de gastengroep 

standaard toegang verlenen tot de bovenste verdieping, of alleen aan specifieke gasten 

tijdens het inchecken. Zie Zones voor meer informatie en een beschrijving van de te 

volgen stappen. 

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om Nee te selecteren in de kolom Optioneel voor de 
relaisuitgangen ESD_#1 en ESD_#2 die worden gegenereerd door het 
systeem. Gasten krijgen dan automatisch toegang tot de ESD in hun kamer 
wanneer de sleutel wordt gemaakt en hotelbeheerders hoeven deze toegang 
dan niet handmatig toe te wijzen aan gasten tijdens het inchecken. Zie 
Lijsten met gekoppelde apparaten en Zones voor meer informatie. 

8. 11. 2. 3. Gasten 

U kunt als volgt een gast aan een gastengroep koppelen:  

1. Selecteer Kaarthouders > Gastengroepen. Het scherm Gastengroepen wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de gastengroep die u aan een gast wilt koppelen. Het informatiescherm 

Gastengroepen wordt weergegeven. 

Klik op Gasten in de zijbalk. Het dialoogvenster Gasten wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gasten hebt gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gasten wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gast in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De geselecteerde 

gast wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De gastengroep is nu aan de gast gekoppeld. 

8. 12. Gasten inchecken 
Gasten worden gewoonlijk ingecheckt door de frontdeskmedewerker wanneer een gast 

aankomt in het hotel. 
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Het inchecken van een gast gaat als volgt: 

1. Kamer selecteren en incheckgegevens invoeren 

Het hotelbeheerder selecteert een kamer en geeft de incheckgegevens op, waaronder de 

verblijfsduur van de gast en de eventuele extra kamers. 

Sleutel maken 

De hotelbeheerder maakt de gastsleutel met een encoder. Zie Encoders voor meer 

informatie over encoders. 

8. 12. 1. Kamers selecteren 
Wanneer een gast in het hotel arriveert, selecteert de hotelbeheerder een kamer en voert 

deze de incheckgegevens van de gast in. 

U kunt als volgt een kamer selecteren: 

2. Selecteer Hotel > Inchecken. Het scherm Inchecken hotel wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 149: Scherm Inchecken hotel 
 

Geef de naam van de kamer op of druk op F2 om het dialoogvenster Selecteer kamers 

weer te geven.  
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Afbeelding 150: Dialoogvenster Selecteer kamers 
 

Selecteer een beschikbare kamer. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde kamer wordt toegevoegd aan het veld Kamer in 

het scherm Inchecken hotel. 

U kunt het veld Meerdere kamers gebruiken om de gast ook toegang te geven tot andere 

kamers. Zo kunnen ouders in kamer 101 verblijven en hun kinderen in kamer 102. U kunt 

de ouders toegang geven tot zowel kamer 101 als kamer 102. Als u een suite selecteert, 

wordt toegang verleend tot alle kamers binnen de suite. Daarnaast kunnen er extra 

kamers buiten de suite worden toegevoegd. 
 

 

Afbeelding 151: Scherm Inchecken hotel 
 

Selecteer de gewenste incheckgegevens in het paneel Info inchecken. 
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De velden voor incheckgegevens worden beschreven in Incheckgegevens toevoegen. 

U kunt bovendien een Vrij veld toevoegen in het incheckvenster. Zie Tabblad Hotel voor 

meer informatie over vrije gastenvelden. De inhoud van een vrij veld kan worden 

toegevoegd aan een spoor in de gastensleutel. Als de autotag is toegevoegd aan het vrije 

veld, worden deze gegevens opgeslagen in het spoor van de sleutel zodat deze naar een 

applicatie van een derde kan worden verzonden wanneer de sleutel wordt uitgelezen. 

Selecteer eventueel de gewenste optionele faciliteiten. 

De optionele faciliteiten in het paneel Optionele faciliteiten komen overeen met de 

toegangspunten die zijn ingesteld als optioneel. Zie Zones voor meer informatie over het 

optioneel maken van toegangspunten voor gasten. U kunt in de algemene opties van 

ProAccess SPACE instellen of gasten al voordat de voor hun geselecteerde kamer 

beschikbaar is, toegang krijgen tot optionele faciliteiten. U kunt ook instellen tot hoe laat 

gasten toegang tot optionele faciliteiten hebben op de dag van uitchecken. Zie Tabblad 

Hotel voor meer informatie. 

Geef het gewenste aantal sleutels op in het veld Aantal sleutels. 

OPMERKING: U kunt bij het inchecken tot 10 sleutels per kamer uitgeven. Alleen de 
originele sleutel en de eerste drie kopieën krijgen verschillende namen in het 
systeem. Voor kamer 101 worden de eerste vier sleutels als volgt genoemd: 
@101, @101#1, @101#2 en @101#3. De overige zes sleutels heten 
allemaal @101 #3. Als er meer sleutels nodig zijn, kunnen extra kopieën 
worden aangemaakt. Zie Gastensleutels kopiëren voor meer informatie.  

Klik op Bewerk sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel op de encoder te plaatsen.  

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. De 

incheckgegevens worden overgezet op de sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster met 

een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op OK. 

 

8. 12. 1. 1. Inchecken met JustIN Mobile 

Wanneer een gast aankomt bij het hotel of online incheckt, kan de hotelbeheerder bepalen of 

de sleutelgegevens naar een smartphone met BLE-ondersteuning (Bluetooth Low Energy) 

worden verzonden. Let op: een BLE-smartphone kan alleen worden gebruikt als sleutel voor 

sloten die zijn uitgerust met een BLE-lezer.  

Deze mobiele incheckfunctie is licentieafhankelijk. Dat betekent dat deze functie standaard 

niet is ingeschakeld in uw SALTO-installatie, tenzij deze onder de door u geselecteerde 

licentieopties vallen. 

Voor een gast JustIN Mobile kan gebruiken om een kamersleutel te ontvangen, moet de gast 

de JustIN Mobile-applicatie van SALTO downloaden uit de App Store (iOS-apparaten) of de 

Play Store (Android-apparaten). 

OPMERKING: De JustIN Mobile-sleutel heeft niet dezelfde kenmerken als traditionele 
sleutels zoals kaarten, armbanden en sleutelhangers. Een smartphonesleutel 
heeft bijvoorbeeld geen ondersteuning voor gegevens op sporen, Wiegand-
applicaties, vrije kastkeuze, antipassback, gegevens over laatste weigering 
en geschiedenis van openingen. Bovendien kunnen wandlezers 
(updatepunten) geen gegevens schrijven naar een smartphonesleutel. 
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Wanneer de gast de JustIN Mobile-applicatie heeft gedownload, moet de gast alleen nog de 

instructies in de applicatie opvolgen om de registratie te voltooien. 

U kunt als volgt een kamer selecteren: 

1. Selecteer Hotel > Inchecken. Het scherm Inchecken hotel wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 152: Scherm Inchecken hotel 
 

Geef de naam van de kamer op of druk op F2 om het dialoogvenster Selecteer kamers 

weer te geven. 

OPMERKING: Om de optie Verzend sleutel naar mobiele applicatie van de gast weer te 
geven in Sleutelopties tijdens het inchecken, moet u Mobiele 
gastensleutels toestaan inschakelen in de kamer. Zie Kameropties voor 
meer informatie. Als de optie Mobiele gastensleutels toestaan niet is 
ingeschakeld in een kamer, wordt de optie Verzend sleutel naar mobiele 
applicatie van de gast niet weergegeven tijdens het inchecken. 
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Afbeelding 153: Dialoogvenster Selecteer kamers 
 

Selecteer een beschikbare kamer. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde kamer wordt toegevoegd aan het veld Kamer in 

het scherm Inchecken hotel. 

U kunt het veld Meerdere kamers gebruiken om de gast ook toegang te geven tot andere 

kamers. Zo kunnen ouders in kamer 101 verblijven en hun kinderen in kamer 102. U kunt 

de ouders toegang geven tot zowel kamer 101 als kamer 102. Als u een suite selecteert, 

wordt toegang verleend tot alle kamers binnen de suite. Daarnaast kunnen er extra 

kamers buiten de suite worden toegevoegd. 
 

 

Afbeelding 154: Scherm Inchecken hotel 
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Selecteer Verzend sleutel naar mobiele applicatie van de gast in het paneel 

Sleutelopties. 

U kunt een bericht toevoegen via het veld Berichtgeving. Dit bericht wordt op de mobiele 

telefoon van de gast weergegeven. Bijvoorbeeld: 'Welkom in Hotel Paradise'. 

 

 

 

Afbeelding 155: Mobiel incheckvenster hotel 

 

 

Selecteer eventueel de gewenste optionele faciliteiten. 

De optionele faciliteiten in het paneel Optionele faciliteiten komen overeen met de 

toegangspunten die zijn ingesteld als optioneel. Zie Zones voor meer informatie over het 

optioneel maken van toegangspunten voor gasten. U kunt in de algemene opties van 

ProAccess SPACE instellen of gasten al voordat de voor hun geselecteerde kamer 

beschikbaar is, toegang krijgen tot optionele faciliteiten. U kunt ook instellen tot hoe laat 

gasten toegang tot optionele faciliteiten hebben op de dag van uitchecken. Zie Tabblad 

Hotel voor meer informatie. 

Bij het inchecken van de gast kan er slechts één mobiele sleutel worden gemaakt. In het 

scherm Gastensleutel kopiëren kunt u ook aanvullende kopieën van een mobiele sleutel 

uitgeven. 

Klik op Bewerk sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de 

bewerking is voltooid. 

OPMERKING: De SALTO-ethernet-encoder kan als dongle worden gebruikt om gegevens 
te versleutelen die draadloos (Over The Air) naar uw mobiele telefoon 
verzonden worden. Zie Tabblad Apparaten in Systeem > Algemene opties 
voor meer informatie. 

De mobiele telefoon moet online zijn om incheckgegevens te ontvangen. 

Tik op de groene sleutelknop in de applicatie en houd de mobiele telefoon bij het slot.  
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Afbeelding 156: Welkomstvenster mobiel 

OPMERKING: Bluetooth moet ingeschakeld zijn op de mobiele telefoon. Als Bluetooth niet 
is ingeschakeld, zal er een melding verschijnen. 

8. 12. 2. Incheckgegevens toevoegen 
De opties voor incheckgegevens worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 31: Opties voor incheckgegevens 

Optie Omschrijving 

Startdatum De datum waarop de gast incheckt in het hotel. 

Aantal nachten Het aantal nachten dat de gast in het hotel verblijft. 

Vervaldatum De datum waarop de sleutel vervalt en niet meer geldig is. Deze 
wordt automatisch ingevuld wanneer het aantal nachten wordt 
opgegeven. 

Begintijd Tijdstip waarop de sleutel geldig wordt. Het veld Begintijd worden 
weergegeven wanneer de vervolgkeuzelijst Activeringstijd kamers 
is ingeschakeld op het tabblad Hotel in de algemene opties van 
ProAccess SPACE. De standaard begintijd is 16.00 uur. U kunt 
deze desgewenst wijzigen door een andere waarde te selecteren in 
de vervolgkeuzelijst Activeringstijd kamers. Zie Tabblad Hotel 
voor meer informatie. 

Vervaltijd Uiterste uitchecktijd. Na dit tijdstip is de sleutel niet meer geldig. De 
standaardvervaltijd is 12.00 uur. U kunt de standaardvervaltijd 
desgewenst wijzigen door een andere waarde te selecteren in het 
veld Vervaltijd kamer in Systeem > Algemene opties > Hotel in 
ProAccess SPACE Utility. Zie Tabblad Hotel voor meer informatie. 



 194 

Optie Omschrijving 

Aantal nachten Vooraf ingestelde verblijfsduur van de gast. Afhankelijk van de 
aankomstdatum van de gast worden er verschillende opties 
weergegeven: 

 Weekend: van vrijdag tot en met zondag 

 Week: van maandag tot en met zondag 

 Midweek: van maandag tot en met vrijdag 

Als u een van deze opties selecteert, wordt de vertrekdatum 
automatisch ingesteld. Als u deze optie wilt activeren, moet u het 

selectievakje Activeer voorgedefinieerde pakketten bij het 
inchecken inschakelen in Systeem > Algemene opties > 

Hotel. Zie Tabblad Hotel  voor meer informatie. 

Vrije velden U kunt maximaal vijf vrije velden voor gasten toevoegen. Aan vrije 
velden kunt u informatie toevoegen die gerelateerd is aan de gast, 
zoals een autotag, ID-nummer of postcode. Zie Tabblad Hotel in 

Algemene opties voor meer informatie. Deze informatie kan 

desgewenst ook worden toegevoegd aan sleutelsporen. Zie Sporen 

op gastensleutel in Tabblad Hotel onder Algemene optiesvoor 

meer informatie. 
 

8. 12. 3. Verblijfsduur wijzigen 
Een gast kan er na aankomst voor kiezen om zijn/haar verblijf te verlengen of in te korten.  

U wijzigt als volgt de verblijfsduur van een gast die al is ingecheckt: 

1. Selecteer Hotel > Kamerstatus. Het informatiescherm Kamerstatus wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 157: Informatiescherm Kamerstatus 
 

Selecteer de kamer waarvoor u de verblijfsduur wilt wijzigen.  

Klik op Verander check-in. Het informatiescherm Inchecken hotel wordt weergegeven. 
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Afbeelding 158: Informatiescherm Inchecken hotel 
 

Selecteer het gewenste aantal nachten met de pijlen omhoog en omlaag of geef het aantal 

op in het veld Aantal nachten.  

Het veld Vervaldatum wordt automatisch aangepast. 

Klik op Bewaar check-in. De verblijfsduur is gewijzigd. 

OPMERKING: De nieuwe incheckgegevens worden automatisch naar RF-deuren verzonden 
zodat de gast toegang krijgt tot de nieuwe uitcheckdatum. De gastensleutel 
wordt automatische geüpdatet wanneer deze bij een SVN-wandlezer wordt 
gehouden. De nieuwe incheckgegevens worden niet automatisch naar niet-
RF-deuren verzonden. Daarom moet de sleutel worden geüpdatet bij een 
SVN-wandlezer of een encoder bij de receptie. 

Als u updates van gastensleutels wilt toestaan, moet u deze functie 
inschakelen in de algemene opties van ProAccess SPACE. Daarvoor moet u 
het selectievakje Activeer updaten van gastensleutels inschakelen in 
Systeem > Algemene opties > Hotel. Zie Tabblad Hotel voor meer 
informatie. 

8. 13. Gasten uitchecken 
Alle gasten moeten aan het einde van hun verblijf worden uitgecheckt voordat ze het hotel 

verlaten. 

U kunt als volgt een gast uitchecken: 

1. Selecteer Hotel > Uitchecken. Het dialoogvenster Uitchecken hotel wordt weergegeven. 
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Afbeelding 159: Dialoogvenster Hotel check-uit 
 

Geef de kamer op waarvoor u de gast wilt uitchecken.  

U kunt ook op F2 drukken om het dialoogvenster Selecteer kamers weer te geven en een 

kamer in de lijst selecteren. 

Klik op OK. Er verschijnt een pop-upvenster met de melding dat het uitchecken is voltooid.  

Klik nogmaals op OK. De gast is nu uitgecheckt. 

OPMERKING: Wanneer u een gast uitcheckt, wordt de inchecklijst bijgewerkt. De sleutel 
wordt hierdoor echter nog niet ongeldig gemaakt. De sleutel blijft geldig totdat 
de vervaldatum is bereikt of totdat er een nieuwe check-in wordt uitgevoerd. 
Zodra de nieuwe gast zijn sleutel gebruikt om de kamer te openen, wordt de 
vorige sleutel ongeldig gemaakt.  

8. 14. Groepen inchecken 
Groepen worden gewoonlijk ingecheckt door een frontdeskmedewerker. Als u lange 

wachttijden bij het inchecken van groepen wilt voorkomen, kunnen groepen vóór aankomst al 

worden ingecheckt. 

Het inchecken van groepen gaat als volgt: 

1. Incheckgegevens van de groep invoeren 

De hotelbeheerder voert de incheckgegevens van de groep in.  

Gastensleutels voorbereiden 

De sleutel wordt voorbereid en de kamer wordt gereserveerd voor de aankomstdatum. De 

hotelbeheerder zet de voorbereide gegevens op de gastensleutel met de encoder. 

OPMERKING: Totdat de groep arriveert, kan de gereserveerde kamer worden gebruikt door 
andere gasten. Dit is niet van invloed op de gecodeerde sleutels voor de 
groep. 

Groep inchecken 

De hotelbeheerder checkt de groep in wanneer deze aankomt in het hotel. 

8. 14. 1. Incheckgegevens van de groep invoeren 
Hotelbeheerders zoals medewerkers van de afdeling reserveringen kunnen de 

incheckgegevens voor de groep invoeren op het moment van boeken.  

U kunt de incheckgegevens van de groep als volgt invoeren: 

1. Selecteer Hotel > Incheckgroepen. Het scherm Incheckgroepen wordt weergegeven. 
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Afbeelding 160: Scherm Incheckgroepen 
 

Klik op Incheckgroup toevoegen. Het informatiescherm Incheckgroep wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 161: Informatiescherm Incheckgroep 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de groep. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de groep. 

Selecteer de gewenste incheckgegevens in het paneel Info inchecken. 

De velden voor incheckgegevens worden beschreven in Incheckgegevens toevoegen. 
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Selecteer eventueel de gewenste partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie. 

Zie Partities voor meer informatie over partities. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met kamernamen wordt weergegeven. 

Selecteer de beschikbare kamers in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde kamers worden nu weergegeven in het rechterpaneel. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere afzonderlijke 

kamers te selecteren.  

Klik op Accepteren. De geselecteerde kamers worden weergegeven in het 

informatiescherm Incheckgroep. 
 

 

Afbeelding 162: Informatiescherm Check-in groep 
 

Klik op Incheckgroep opslaan. De incheckgegevens van de groep worden opgeslagen. 

 

 

Op het incheckscherm kunt u alle incheckgroepen afdrukken die in dit gedeelte zijn 

gedefinieerd. Het is ook mogelijk om de gegevens van alle kamers in de lijst voor een 

specifieke incheckgroep af te drukken: 
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Als u de gegevens van de kamers voor een specifieke incheckgroep wilt afdrukken, moet u 

selecteren dat u de gegevens van de geselecteerde incheckgroep wilt afdrukken: 

 

 
 

Op deze manier kunt u een document afdrukken met alle kamergegevens voor één 

incheckgroep: 
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8. 14. 1. 1. Pictogrammen voor incheckgroepen 

Wanneer u incheckgroepen toevoegt aan het systeem, worden er verschillende pictogrammen 

weergegeven in de kolom Ingecheckt in het scherm Incheckgroepen. Deze pictogrammen 

variëren afhankelijk van de status van elke groep. Ze worden in de volgende tabel 

beschreven. 
 

Tabel 32: Pictogrammen voor incheckgroepen 

Pictogram Omschrijving 

 Ingechecked 

Geeft aan dat een groep is ingecheckt. 

 Check-in bezig 

Geeft aan dat een groep moet worden ingecheckt. 

 

8. 14. 2. Gastensleutels voorbereiden 
U moet gastensleutels voorbereiden voordat u een groep kunt inchecken. Hiermee kunt u het 

aantal sleutels per kamer instellen en de sleutels coderen voordat de groep arriveert. Zo kunt 

u grote groepen bij aankomst sneller inchecken.  

U kunt gastensleutels als volgt voorbereiden: 

1. Selecteer Hotel > Incheckgroepen. Het scherm Incheckgroepen wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 163: Scherm Check-in groepen 
 

Dubbelklik op de incheckgroep. Het informatiescherm Incheckgroep wordt weergegeven. 

Het informatieveld Kamers met voorbereide sleutels (grijs, boven in het 

informatiescherm Incheckgroep) toont voor hoeveel kamers er gastensleutels zijn 

voorbereid. 
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Afbeelding 164: Informatiescherm Incheckgroep 
 

Klik op Gastensleutel voorbereiden. Het dialoogvenster Gastensleutel voorbereiden 

wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 165: Het dialoogvenster Gastensleutel voorbewerking 
 

Selecteer de kamer in de vervolgkeuzelijst Kamer. 

Geef het aantal sleutels op in de vervolgkeuzelijst Aantal sleutels. 

Klik op Bewerk sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel op de encoder te plaatsen.  

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Als u in het veld Aantal sleutels meer dan één sleutel hebt geselecteerd, verschijnt er een 

pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de volgende sleutel op de encoder te plaatsen 

en op Accepteren te klikken. Dit moet u doen voor elke gewenste sleutel. 

Verwijder de sleutel en klik op OK. 

Herhaal deze procedure voor iedere kamer. 
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8. 14. 3. Een groep inchecken 
U kunt als volgt een groep inchecken: 

1. Selecteer Hotel > Incheckgroep. Er wordt een lijst met incheckgroepen weergegeven.  

2. Dubbelklik op de incheckgroep. Het informatiescherm Incheckgroep wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 166: Informatiescherm Incheckgroep 
 

3. Klik op Inchecken. De groep wordt ingecheckt. 

Dit is een belangrijke handeling omdat hiermee aan het systeem wordt doorgegeven dat 

de groep is gearriveerd. 

OPMERKING: U moet gastensleutels voorbereiden voordat u een groep kunt inchecken. Zie 
Gastensleutels voorbereiden voor meer informatie over hoe u gastensleutels 
voorbereidt. 

8. 15. Groepen uitchecken 
Groepen worden gewoonlijk uitgecheckt door een frontdeskmedewerker. Het uitchecken van 

groepen na vertrek is noodzakelijk om de kamers weer beschikbaar te maken in het systeem 

en om de groep te verwijderen. 

U kunt als volgt een groep uitchecken: 

1. Selecteer Hotel > Incheckgroepen. Er wordt een lijst met incheckgroepen weergegeven. 
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Afbeelding 167: Scherm Incheckgroepen 
 

Selecteer de groep die u wilt uitchecken. 

Klik op Uitchecken. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om te 

bevestigen dat u de geselecteerde groep wilt uitchecken. 
 

 

Afbeelding 168: Pop-upvenster voor bevestiging van uitchecken groep 
 

Klik op Uitchecken. De groep is nu uitgecheckt. 

8. 16. Gastenlijsten beheren 
Wanneer u kamers en suites maakt, worden gastprofielen automatisch toegevoegd aan het 

informatiescherm Gasten. Deze profielen hebben door het systeem gegenereerde namen 

waarin de gast aan zijn kamer en incheckgroep is gekoppeld (en dus niet individuele 

gastnamen). Elk profiel komt overeen met de naam van een specifieke kamer of suite, 

bijvoorbeeld @104 of @Ivy-suite. Daarnaast wordt de naam van de incheckgroep getoond, 

bijvoorbeeld &101 of &Ivy-suite. Hiermee kunt u een lijst met gasten bekijken, gastprofielen 

configureren en gasten koppelen aan gastengroepen. 

8. 16. 1. Gastenlijsten weergeven  
Selecteer Kaarthouders > Gasten om een lijst met gasten weer te geven. Klik op Verversen 

om de meest actuele lijst te weer te geven. 
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Afbeelding 169: Scherm Gasten 
 

8. 16. 2. Gasten configureren 
U kunt specifieke informatie aan gastprofielen toevoegen en verlengde openingstijden voor 

deuren inschakelen. 

8. 16. 2. 1. Aanvullende gegevens toevoegen 

Het informatiescherm Gast toont standaard alleen de gastnaam, de gastnaam van 

incheckgroepen, de partitie (indien beschikbaar in uw licentieopties) en de optie voor 

verlengde openingstijd.  

U kunt desgewenst nog maximaal vijf vrije velden in het informatiescherm Gast activeren. Als 

u een vrij veld wilt activeren, moet u het selectievakje Activeer veld inschakelen in Systeem 

> Algemene opties > Hotel. U kunt het veld vervolgens een naam geven die past bij de 

gegevens die u wilt registreren, bijvoorbeeld 'speciale vereisten'. Zie Tabblad Hotel voor meer 

informatie. 

8. 16. 2. 2. Verlengde openingstijden voor deuren inschakelen 

U kunt als volgt verlengde openingstijden voor deuren inschakelen voor een gast: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gasten. Het scherm Gasten wordt weergegeven.  

Dubbelklik op de naam van de desbetreffende gast. Het informatiescherm Gast wordt 

weergegeven. 

U kunt het informatiescherm Gast ook openen door te klikken op Bekijk gast in het 

informatiescherm Kamer of Suite. 
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Afbeelding 170: Informatiescherm Gast 
 

Schakel het selectievakje Gebruik verlengde openingstijd in. 

Klik op Opslaan. 

OPMERKING: Geef de waarde van de verlengde openingstijd voor deuren op in het veld 
Verlengde openingstijd in het informatiescherm Kamer. 

8. 16. 3. Gasten koppelen 
Gastengroepen worden gekoppeld met toegangspunten. Zie Gastengroepen voor meer 

informatie. Voordat een gast die toegangspunten kan gebruiken, moet zijn gastprofiel aan een 

gastengroep worden gekoppeld.  

8. 16. 3. 1. Gastengroepen 

U kunt als volgt een gastengroep aan een gast koppelen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gasten. Het scherm Gasten wordt weergegeven.  

2. Dubbelklik op de gast die u aan een gastengroep wilt koppelen. Het informatiescherm 

Gast wordt weergegeven. 

Klik op Gastengroepen in de zijbalk. Het dialoogvenster Gastengroepen wordt 

weergegeven. 

Het dialoogvenster is nog leeg omdat u nog geen gastengroepen hebt gekoppeld. 

Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een 

lijst met gastengroepen wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gastengroep in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gastengroep wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De gast is nu aan de gastengroep gekoppeld. 
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8. 17. Re-rooming 
Met de functie re-rooming kan de hotelbeheerder een andere kamer aan een gast toewijzen, 

zonder dat de gast naar de frontdesk hoeft te komen. Voorbeeld: een gast komt aan in zijn of 

haar kamer, maar het uitzicht bevalt niet. Hij of zij belt dan met de receptie om van kamer te 

wisselen. De frontdeskmedewerker kan dan met de re-roomingfunctie een andere kamer aan 

de gast toewijzen zonder dat de gast naar de receptie moet om een nieuwe kamersleutel op 

te halen. 

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u een andere kamer toewijst aan een gast. 

OPMERKING: De nieuwe incheckgegevens worden automatisch naar RF-deuren verstuurd 
en de nieuwe toegangsgegevens worden automatisch overgedragen naar de 
gastensleutel wanneer die bij een SVN-wandlezer wordt gehouden. Bij 
gebruik van niet-RF-deuren moet de sleutel wel eerst worden geüpdatet bij 
een SVN-wandlezer of een encoder bij de receptie. Als u updates van 
gastensleutels wilt toestaan, moet u deze functie inschakelen in de algemene 
opties van ProAccess SPACE. Zie Verblijfsduur wijzigen voor meer 
informatie over deze procedure. 

8. 17. 1. Andere kamers toewijzen aan gasten (re-rooming) 
U kunt als volgt een andere kamer aan een gast toewijzen: 

1. Selecteer Hotel > Kamerstatus. Het informatiescherm Kamerstatus wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 171: Informatiescherm Kamerstatus 
 

2. Selecteer de kamer waarin de gast momenteel verblijft.  

3. Klik op Re-rooming. Het dialoogvenster Re-rooming wordt weergegeven. 
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Afbeelding 172: Dialoogvenster Re-rooming 
 

Geef in het veld Naar kamer de kamer op die u wilt toewijzen aan de gast. 

Klik op Accepteren. Er verschijnt een pop-upvenster met de melding dat de re-rooming is 

voltooid.  

Klik op OK. De gastensleutel is nu geldig voor de nieuwe kamer en niet meer voor de 

oorspronkelijke kamer. 
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9. SLEUTELS 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Sleutels 

 Sleutel lezen 

 Gebruikerssleutels toewijzen 

 Sleutel wissen 

 Kastgegevens resetten 

 Automatische sleutelupdate 

 Sleutels automatisch toewijzen 

 Blacklists 

 

9. 1. Over Sleutels 
In het SALTO-systeem wordt de toegang tot een zone, gebouw en/of ruimte in een locatie 

(bijvoorbeeld een kast of kluisje) beheerd door een sleutel (ook wel bekend als drager). 

SALTO-sleutels zijn gecodeerd met toegangsgegevens om te bepalen wie er waar en 

wanneer naar binnen mag. Deze technologie heet daarom SALTO Data-on-Card. Zie SALTO 

Data-on-Card voor meer informatie. U kunt bijvoorbeeld instellen dat elk personeelslid 

toegang heeft tot de hoofdingang van het bedrijfsgebouw, maar dat bepaalde interne zones 

beperkt zijn tot specifieke personeelsleden en tot specifieke tijden. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende typen sleutels beschreven die gebruikt kunnen 

worden met het SALTO-systeem. Bovendien wordt er beschreven hoe u gebruikerssleutels 

kunt toewijzen, lezen, verwijderen, updaten en annuleren. 

OPMERKING: Installeer Local IO Bridge als u een USB-encoder wilt gebruiken voor het 
toewijzen, lezen, verwijderen en bijwerken van sleutels. Zie Local IO Bridge 
voor meer informatie over Local IO Bridge. 

9. 1. 1. Over Sleutels configureren 
Sommige configuratietaken voor sleutels moet u uitvoeren in de algemene opties van 

ProAccess SPACE.  

Op het tabblad Gebruikers kunt u de volgende taken uitvoeren: 

 Opties voor gebruikerssleutels inschakelen of wijzigen 

 Sporeninhoud configureren 

 Wiegand-codes configureren 

Zie Tabblad Gebruikers voor meer informatie.  

Op het tabblad Hotel kunt u de volgende taken uitvoeren: 

 Opties voor gastensleutels inschakelen of wijzigen 

 Sporeninhoud configureren 

Zie Tabblad Hotel voor meer informatie. 
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Op het tabblad Bezoekers kunt u de volgende taken uitvoeren: 

 Opties voor bezoekerssleutels inschakelen 

 Opties voor bezoekerssleutels wijzigen 

Zie Tabblad Bezoekers voor meer informatie. 

U kunt ook specifieke sleutelconfiguraties selecteren op de tabbladen Toegangspunten en 

Gebruikers. Zie Tabblad Toegangspunten en Tabblad Gebruiker voor meer informatie. 

9. 1. 2. Typen sleutels 
Binnen het SALTO-systeem is een sleutel een algemene term omdat er allerlei soorten 

sleutels mogelijk zijn, zoals armbanden, sleutelhangers of sleutelkaarten. Deze verschillende 

typen worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 33: Sleuteltypen 

Sleuteltype Omschrijving 

Sleutelkaart Toegangsgegevens worden opgeslagen op een plastic kaart ter 
grootte van een pinpas. 

Armband Toegangsgegevens worden opgeslagen op een armband die om de 
pols wordt gedragen.  

Sleutelhanger Toegangsgegevens worden opgeslagen op een apparaatje dat aan 
een sleutelring kan worden gehangen.  

Horloge Toegangsgegevens worden opgeslagen op een soort horloge dat 
om de pols wordt gedragen. Dit apparaat is vergelijkbaar met een 
armband. 

Sticker Toegangsgegevens worden opgeslagen op een sticker. Stickers 
kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het binnengaan en 
verlaten van gedeelde parkeerterreinen.  

 

9. 1. 3. Pictogrammen voor de sleutelstatus 
In de kolom Sleutelstatus in het scherm Gebruikers worden verschillende pictogrammen 

weergegeven als er sleutels zijn toegewezen aan gebruikers. Deze pictogrammen variëren 

afhankelijk van de status van de sleutel. De sleutelstatus wordt ook getoond in het 

informatiescherm Gebruiker. Zie Gebruikerssleutels toewijzen voor meer informatie over hoe 

u sleutels kunt toewijzen aan gebruikers. 

De pictogrammen worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 34: Pictogrammen voor de sleutelstatus 

Pictogram Omschrijving 

Geen update nodig 

Geeft aan dat een sleutel is toegewezen aan een gebruiker en dat 
er geen update nodig is. 

Sleutel verlopen 

Geeft aan dat een gebruikerssleutel is verlopen. Dit pictogram wordt 
weergegeven wanneer de langetermijnvervaldatum voor de 
gebruikersgegevens en -toegangsrechten is verstreken. In dat geval 
moet de gebruiker zijn sleutel updaten door deze bij een SVN-
wandlezer te houden. De sleutel kan ook worden geüpdatet met 
een encoder. Zie Gebruikers- en sleutelvervaldatum voor meer 
informatie. 
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Pictogram Omschrijving 

Opnieuw coderen 
vereist 

Geeft aan dat de gebruikerssleutel opnieuw moet worden gemaakt 
met een encoder. Dit pictogram wordt weergegeven als u 
wijzigingen maakt die de structuur van de sleutel veranderen. Dat 
zijn onder meer wijzigingen in het systeem of in het 
gebruikersprofiel. Dit pictogram wordt bijvoorbeeld weergegeven als 
u de optie Antipassback voor een gebruiker inschakelt. Zie 
Antipassback gebruiken voor meer informatie. 

De indicatoren op SVN-wandlezers geven aan of een sleutel 
opnieuw moet worden gecodeerd. Als u bijvoorbeeld een I-Button- 
of Proximity-kaart bij een SVN-wandlezer houdt, knippert er een 
blauw lampje wanneer de kaart word geüpdatet. Er gaat een groen 
of rood lampje branden als de deur respectievelijk wordt geopend of 
gesloten. Als het lampje constant blauw brandt, moet de sleutel 
opnieuw worden gecodeerd. Bij smartcards gaat brandt er een 
constant oranje lampje wanneer deze opnieuw moeten worden 
gecodeerd. 

Update nodig 

Geeft aan dat een gebruikerssleutel moet worden geüpdatet bij een 
SVN-wandlezer of encoder. Dit pictogram wordt weergegeven als u 
de toegangsgegevens van een gebruiker wijzigt. Het wordt ook 
getoond als een gebruikerssleutel binnen een periode van zeven tot 
vijftien dagen vervalt en opnieuw moet worden gevalideerd. Dit is 
afhankelijk van wanneer de sleutel is gemaakt. Als de sleutel in de 
afgelopen zeven tot vijftien dagen is gemaakt, geeft het systeem 
zeven dagen voor de vervaldatum aan dat er een update nodig is. 
Als de sleutel langer dan vijftien dagen geleden is gemaakt, geeft 
het systeem vijftien dagen voor de vervaldatum aan dat er een 
update nodig is. Let op: dit pictogram wordt niet weergegeven voor 
sleutels die zijn gecodeerd voor gebruik gedurende een periode van 
minder dan zeven dagen.  

 

9. 2. Sleutels lezen 
Mocht er een sleutel worden gevonden waarvan de eigenaar onbekend is, dan kunt u de 

sleutelgegevens lezen door de sleutel op de encoder te plaatsen. 

U kunt als volgt een sleutel lezen: 

1. Selecteer Sleutels > Sleutel lezen. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt 

gevraagd om de sleutel op de encoder te plaatsen. 

2. Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met de sleutelgegevens, zoals de eigenaar, de vervaldatum 

en de toegangspunten. Als u specifieke tracering voor de sleutel hebt ingeschakeld en 

geconfigureerd, wordt ook die informatie getoond, samen met andere relevante technische 

gegevens. Zie Sporen configureren voor meer informatie over sporen. 
 



 211 

 

Afbeelding 173: Pop-upvenster Sleutel lezen 
 

Klik op Sluiten. 

Klik op Lees een andere sleutel als u nog een sleutel wilt lezen. 

9. 3. Gebruikerssleutels toewijzen 
Sleutels die zijn toegewezen aan gebruikers, worden gecodeerd met de toegangsgegevens 

van de specifieke gebruiker. Daarom moet u gebruikersprofielen instellen en configureren 

voordat u de sleutels aan gebruikers gaat toewijzen. Zie Gebruikers voor meer informatie.  

Als u een sleutel aan een gebruiker toewijst, worden de knoppen Update sleutel en Annuleer 

sleutel toegevoegd aan het informatiescherm Gebruiker. Met die knoppen kunt de 

toegewezen sleutel updaten of annuleren. Zie Sleutels bijwerken en Sleutels annuleren voor 

meer informatie. In het informatieveld Geldig tot wordt de periode weergegeven waarin de 

sleutel geldig is. De sleutelstatus wordt ook getoond. Zo kunt u zien of er bijvoorbeeld een 

sleutelupdate nodig is, of dat de sleutel is vervallen. 

OPMERKING: De sleutelstatus wordt tevens weergegeven in de kolom Sleutelstatus in het 
scherm Gebruikers. Zie Pictogrammen voor de sleutelstatus voor meer 
informatie. De periode waarin de sleutels geldig zijn, wordt ook weergegeven 
in de kolom Sleutelvervaldatum in het scherm Gebruikers. 

9. 3. 1. Een gebruikerssleutel toewijzen 
U kunt als volgt gastensleutels toewijzen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 
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Afbeelding 174: Scherm Gebruikers 
 

Dubbelklik op de naam van de gebruiker aan wie u een sleutel wilt toewijzen. Het 

informatiescherm Gebruiker wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 175: Informatiescherm Gebruiker 
 

Klik op Sleutel toewijzen. Het dialoogvenster Sleutel toewijzen wordt weergegeven. 

De begindatum en vervaldatum van de sleutel worden in dit dialoogvenster weergegeven. 
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Afbeelding 176: Dialoogvenster Sleutel toewijzen 
 

Klik op Bewerk sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel op de encoder te plaatsen.  

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. De 

toegangsgegevens van de gebruiker worden overgedragen naar de sleutel. Er verschijnt 

een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op OK. 

 

9. 3. 2. Een gebruikerssleutel toewijzen voor de JustIN mSVN-
applicatie 

De mobiele applicatie JustIN mSVN wordt gebruikt om bestaande gebruikerssleutels bij te 

werken via NFC (Near Field Communication). Op dit moment werkt deze functie alleen op 

Android-telefoons. Alleen DESFire Evolution 1-kaarten zijn geschikt en deze moeten op een 

specifieke manier geformatteerd worden zodat ze geüpdatet kunnen worden met de JustIN 

mSVN-applicatie. 

Zodra de JustIN Mobile-applicatie is gedownload, volgt u de instructies op uw telefoon om u 

te registreren. 

U kunt de DESFire-sleutel als volgt formatteren: 

1. Ga naar Systeem > SAM- en uitgifteopties. Selecteer DESFire in Actieve sleutels en 

klik op het potloodje. Zie DESFire-sleutelinstellingen configureren voor meer informatie 

over het SAM'en van DESFire-sleutels. De optie SAM- en uitgifteopties is 

licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-software voor meer informatie. 

2. Klik op de knop Lees SAM-kaart om de SALTO SAM-sleutel (SALTO Applicatie Media) te 

lezen. De SAM-sleutels zijn om veiligheidsredenen niet zichtbaar en worden weergegeven 

als puntjes. 

3. Het encryptietype moet zijn ingesteld op AES. 

4. Zorg ervoor dat Via NFC te updaten is ingeschakeld. 

5. Klik op Opslaan. 

Wanneer de SAM-sleutels in het systeem staan, kunt u de kaart toewijzen aan de gebruiker. 

1. Ga naar Kaarthouders > Gebruiker. Ga naar Mobiele-telefoongegevens en geef het 

telefoonnummer op in het veld Internationaal telefoonnummer (+..). Klik op de pijl 

omlaag en selecteer het land waar het mobiele telefoonnummer is geregistreerd. U kunt 

ook het +-teken intypen, gevolgd door het landnummer en vervolgens het 

telefoonnummer. 

2. Selecteer JustIN mSVN in de vervolgkeuzelijst in de mobiele applicatie. JustIN mSVN 

moet worden geselecteerd voordat de sleutel wordt toegewezen. Als de gebruikerssleutel 

al eerder is toegewezen, moet u Annuleer sleutel selecteren en de sleutel vervolgens 
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opnieuw toewijzen nadat u JustIN mSVN hebt geselecteerd. Zie Sleutels annuleren voor 

meer informatie over het annuleren van gebruikerssleutels. 

 

 

Afbeelding 177: Dialoogvenster JustIN mSVN-selectie 

 

3. Zorg dat de sleutel binnen 7 dagen of minder vervalt. Een sleutel kan in het systeem 

maximaal 7 dagen geldig zijn. 

 

Afbeelding 178: Dialoogvenster vervaldatum JustIN mSVN-sleutel 

 

4. Wijs de gebruikerssleutel toe. Zie Een gebruikerssleutel toewijzen voor meer informatie. 

5. Het systeem verstuurt updates rechtstreeks naar de mobiele telefoon. Vervolgens kan 

JustIN mSVN worden gebruikt om de gebruikerssleutel bij te werken. Tik op de witte 

sleutel met de blauwe cirkel als achtergrond en houd de sleutel op de achterkant van de 

mobiele telefoon. 

OPMERKING: De updates die draadloos naar uw mobiele telefoon worden verzonden, 
moeten worden versleuteld. Om dit te doen, moet een SALTO-ethernet-
encoder worden gebruikt als een dongle. Zie Tabblad Apparaten in Systeem 
> Algemene opties voor meer informatie. 

De mobiele telefoon moet online zijn en NFC moet ingeschakeld zijn om 
toegangsgegevens te ontvangen. 

 

9. 3. 3. Een JustIN Mobile-sleutel aan een gebruiker toewijzen 
Als de gebruiker de voorkeur geeft aan een mobiele sleutel in plaats van de normale sleutel, 

kunnen de gegevens draadloos (Over The Air) naar de mobiele telefoon worden verzonden. 

De sloten moeten zijn uitgerust met SALTO BLE-lezers (Bluetooth Low Energy).  

Deze functie is licentieafhankelijk. Dat betekent dat deze functie standaard niet is 

ingeschakeld in uw SALTO-installatie, tenzij deze onder de door u geselecteerde 

licentieopties vallen. 
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De SALTO-applicatie JustIN Mobile moet worden gedownload uit de App Store (iPhone) of 

Play Store (Android). 

OPMERKING: De mobiele sleutel heeft enkele beperkingen in vergelijking met 
standaardsleutels. Een mobiele sleutel heeft bijvoorbeeld geen 
ondersteuning voor gegevens op sporen, Wiegand-applicaties, vrije 
kastkeuze, antipassback, gegevens over laatste weigering en geschiedenis 
van openingen. De lezers kunnen geen gegevens naar de mobiele sleutel 
schrijven. 

Zodra de JustIN Mobile-applicatie is gedownload, volgt u de instructies op uw telefoon om u 

te registreren. 

U kunt als volgt een mobiele sleutel toewijzen: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

2. Dubbelklik op de naam van de gebruiker aan wie u een sleutel wilt toewijzen. Het 

informatiescherm Gebruiker wordt weergegeven. 

Geef het telefoonnummer op in het veld Internationaal telefoonnummer (+..). Klik op de 

pijl omlaag en selecteer het land waar het mobiele telefoonnummer is geregistreerd. U 

kunt ook het +-teken intypen, gevolgd door het landnummer en vervolgens het 

telefoonnummer. 

Selecteer in de mobiele applicatie JustIN Mobile in de vervolgkeuzelijst. 

 

Afbeelding 179: Dialoogvenster JustIN Mobile-selectie 

 

Klik op Sleutel toewijzen. De gegevens worden naar de mobiele telefoon van de 

gebruiker verzonden. 

OPMERKING: De gegevens die draadloos naar uw mobiele telefoon worden verzonden, 
moeten worden versleuteld. Om dit te doen, moet een SALTO-ethernet-
encoder worden gebruikt als een dongle. Zie Tabblad Apparaten in Systeem 
> Algemene opties voor meer informatie. 

De mobiele telefoon moet online zijn om de toegangsgegevens te ontvangen. 

Tik op de witte sleutelknop met de groene achtergrond en houd de mobiele telefoon bij het 

slot.  
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Afbeelding 180: Welkomstvenster mobiel 

OPMERKING: Bluetooth moet ingeschakeld zijn op de mobiele telefoon. Als dit niet is 
ingeschakeld, zal er een pop-upvenster verschijnen. 

9. 3. 4. Sleutels annuleren 
U kunt de sleutel van een gebruiker op ieder moment annuleren, bijvoorbeeld als een 

gebruiker zijn sleutel is kwijtgeraakt. Dit betekent dat de sleutel niet meer kan worden gebruikt 

voor toegang tot de site.  

Als u een geldige gebruikerssleutel annuleert voordat deze is vervallen, wordt deze standaard 

aan de blacklist toegevoegd. Zie Blacklists voor meer informatie. Sleutels die worden 

geannuleerd nadat ze zijn vervallen, worden niet aan de blacklist toegevoegd.  

OPMERKING: U kunt kiezen of gebruikerssleutels aan de blacklist worden toegevoegd 
wanneer ze worden geannuleerd. Als u deze optie wilt activeren, moet u de 
geavanceerde parameter MORE_THAN_64K_USERS inschakelen in de 
algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd en 
Blacklists beheren voor meer informatie. 

U kunt als volgt een sleutel annuleren: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

2. Dubbelklik op de naam van de gebruiker van wie u de sleutel wilt annuleren. Het 

informatiescherm Gebruiker wordt weergegeven. 
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Afbeelding 181: Informatiescherm Gebruiker 
 

Klik op Annuleer sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om te 

bevestigen dat u de sleutel wilt annuleren. 
 

 

Afbeelding 182: Pop-upvenster voor bevestiging van annuleren sleutel 
 

Klik op Ja. De sleutel wordt geannuleerd. 

9. 4. Sleutels verwijderen 
U kunt een gebruiker de toegang tot een site ontzeggen door alle toegangsgegevens van de 

sleutel te verwijderen. De gebruiker blijft in het systeem staan wanneer alle gegevens van de 

sleutel zijn verwijderd, maar de sleutel kan niet meer worden gebruikt bij de toegangspunten. 

U kunt als volgt een sleutel verwijderen: 

1. Selecteer Sleutels > Sleutel wissen. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt 

gevraagd om de sleutel op de encoder te plaatsen.  

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op Sluiten. 

Klik op Verwijder nog een sleutel als u nog een sleutel wilt verwijderen. 
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9. 5. Kastgegevens resetten 
U kunt een gebruikerssleutel resetten voor het geval de sleutel niet meer werkt of als de 

sleutel de kast van de gebruiker niet kan openen.  

U kunt als volgt een sleutel resetten:  

1. Ga naar Sleutels > Kastgegevens resetten. Het scherm Kastgegevens resetten wordt 

weergegeven. 

2. Houd de sleutel bij de encoder. De sleutel is nu gereset en kan gebruikt worden voor een 

andere kast. 

9. 6. Sleutels bijwerken 
Gebruikers kunnen hun sleutels updaten bij elke willekeurige SVN-wandlezer in uw site. 

Bovendien kunt u gebruikerssleutels updaten met een encoder. Net als SVN-wandlezers 

schrijft een encoder de nieuwe toegangspuntgegevens naar de sleutel. Sleutels volledig 

opnieuw maken kan echter alleen met een encoder. Daarbij wordt namelijk de structuur van 

de sleutels gewijzigd. 

Wanneer u toegangspuntgegevens wijzigt, wordt het pictogram Update vereist weergegeven 

in de kolom Sleutelstatus in het scherm Gebruikers. In dat geval kan de sleutel worden 

geüpdatet wanneer de gebruiker deze bij een SVN-wandlezer houdt. Als echter het pictogram 

Opnieuw bewerken vereist wordt weergegeven, is een encoder vereist om de sleutel 

opnieuw uit te geven. Zie Pictogrammen voor de sleutelstatus voor meer informatie. 

OPMERKING: U kunt ethernet-encoders zo configureren dat sleutels automatisch worden 
geüpdatet zodra een gebruiker zijn sleutel bij de encoder houdt. In dat geval 
blijven de encoders continu werken, maar kunnen ze alleen worden gebruikt 
om sleutels te updaten en hun structuur te wijzigen. Ze kunnen niet worden 
gebruikt om sleutels met toegangsgegevens te coderen. Zulke encoders 
worden normaal gesproken in een omgeving zonder receptie toegepast. 
Gebruikers kunnen hun sleutels updaten met de encoder als ze door de zone 
gaan. Zie Ethernet-encoders toevoegen voor meer informatie. 

U kunt als volgt een sleutel updaten met een encoder: 

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Het scherm Gebruikers wordt weergegeven. 

2. Dubbelklik op de naam van de gebruiker van wie u de sleutel wilt updaten. Het 

informatiescherm Gebruiker wordt weergegeven. 
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Afbeelding 183: Informatiescherm Gebruiker 
 

Klik op Update sleutel. Het dialoogvenster Update sleutel wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 184: Dialoogvenster Update sleutel 
 

Klik op Bewerk sleutel. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel op de encoder te plaatsen. 

U moet de sleutel van de geselecteerde gebruiker op de encoder plaatsen. Als u een 

andere gebruikerssleutel op de encoder plaatst, wordt het pop-upvenster Ongeldige 

gebruikerssleutel weergegeven.  

Plaats de sleutel op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. Er 

verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Verwijder de sleutel en klik op OK. 

 

9. 7. Sleutels automatisch toewijzen 
Op het tabblad Gebruiker in de algemene opties van ProAccess SPACE kunt u het systeem 

configureren om automatisch sleutels toe te wijzen aan gebruikers. Zie Automatische 

toewijzing van sleutels voor meer informatie. Deze optie is vooral handig voor bijvoorbeeld 

universiteiten, waar ieder jaar duizenden nieuwe gebruikers (studenten) beginnen. De functie 
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voor automatische toewijzing van sleutels zorgt ervoor dat gebruikers niet in de rij hoeven te 

wachten om hun sleutel te laten coderen. In plaats daarvan wordt hun sleutel automatisch 

toegewezen als deze bij een SVN-wandlezer of een encoder met een actieve updatelezer 

wordt gehouden. Zie Ethernet-encoders toevoegen voor meer informatie.  

De functionaliteit voor automatische sleuteltoewijzing is licentieafhankelijk. Zie Licenties en 

registratie van SALTO-software voor meer informatie. 

OPMERKING: Als u sleutels verwijdert die automatisch zijn toegewezen, kunt u ze om 
veiligheidsredenen niet opnieuw gebruiken voor automatische toewijzing. In 
plaats daarvan moet u deze sleutels handmatig toewijzen. Zie 
Gebruikerssleutels toewijzen voor meer informatie. 

 

9. 8. Blacklists 
De blacklist bevat een overzicht van geannuleerde sleutels. Zie Sleutels annuleren voor meer 

informatie over het annuleren van sleutels. Wanneer een geannuleerde sleutel aan de 

blacklist wordt toegevoegd, wordt de informatie naar het hele systeem gestuurd. Telkens 

wanneer een gebruiker zijn sleutel bij een SVN-wandlezer updatet en zijn sleutel vervolgens 

bij een slot houdt, worden de nieuwe blacklistgegevens naar alle toegangspunten gestuurd.  

Als u geldige gebruikerssleutels verwijdert, worden deze standaard aan de blacklist 

toegevoegd. Zie Sleutels verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van sleutels. 

U kunt een onbeperkt aantal gebruikers en vier miljoen sleutels maken, maar maximaal 

65.535 sleutels annuleren met de blacklist. Als de blacklist vol is, kunt u geen nieuwe 

gebruikers in het systeem maken en geen nieuwe sleutels voor gebruikers maken. Dit kunt u 

voorkomen door de blacklist te monitoren. U kunt de status van de blacklist bekijken in het 

scherm Systeembronnen. Zie Systeembronnen voor meer informatie over hoe u de status 

van de blacklist bekijkt. 

OPMERKING: Als de blacklist vol is, kunt u de blacklist herstellen. Raadpleeg de technische 
dienst van SALTO voor meer informatie over deze procedure. 

9. 8. 1. Blacklists beheren 
U kunt instellen dat gebruikerssleutels aan de blacklist worden toegevoegd wanneer ze 

worden geannuleerd. Schakel daarvoor de geavanceerde parameter 

MORE_THAN_64K_USERS in de algemene opties van ProAccess SPACE in. Met deze 

parameter kunt u beheren of bezoekers- en gastensleutels aan de blacklist worden 

toegevoegd. Zie Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. 

Deze procedure verschilt voor gebruikers-, bezoekers- en gastensleutels. 

9. 8. 1. 1. Gebruikerssleutels aan de blacklist toevoegen 

Wanneer u de geavanceerde parameter MORE_THAN_64K_USERS inschakelt in de 

algemene opties van ProAccess SPACE, verschijnt het selectievakje Nieuwe sleutel kan 

geannuleerd worden via blacklist in het paneel Sleutelopties in het informatiescherm 

Gebruiker in ProAccess SPACE. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als u het 

selectievakje uitschakelt, wordt de geannuleerde sleutel niet aan de blacklist toegevoegd. In 

plaats daarvan wordt de sleutel ongeldig zodra deze vervalt of als deze bij een SVN-

wandlezer wordt gehouden.  
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De maximale vervalperiode van sleutels die niet met de blacklist geannuleerd kunnen worden, 

is standaard ingesteld op drie dagen. U kunt deze waarde desgewenst wijzigen op het tabblad 

Gebruiker in de algemene opties van ProAccess SPACE. Om veiligheidsredenen kan dit 

echter niet langer zijn dan zeven dagen. Zie Tabblad Gebruikers voor meer informatie. 

9. 8. 1. 2. Bezoekerssleutels aan de blacklist toevoegen 

Wanneer u de geavanceerde parameter MORE_THAN_64K_USERS inschakelt in de 

algemene opties van ProAccess SPACE, verschijnt het selectievakje Bezoekerssleutels 

kunnen worden geannuleerd met de blacklist op het tabblad Bezoekers in de algemene 

opties van ProAccess SPACE. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Deze optie is van 

toepassing op alle bezoekerssleutels in het systeem. Dit betekent dat bezoekerssleutels aan 

de blacklist worden toegevoegd als u bezoekers verwijdert in ProAccess SPACE voordat hun 

bezoek is geëindigd.  

Als u bezoekers verwijdert nadat hun bezoek is geëindigd, worden hun sleutels niet aan de 

blacklist toegevoegd. Als u het selectievakje Bezoekerssleutels kunnen worden 

geannuleerd met de blacklist uitschakelt, worden geldige bezoekerssleutels niet aan de 

blacklist toegevoegd wanneer u deze verwijdert. In plaats daarvan worden de sleutels 

ongeldig zodra ze verlopen of bij een SVN-wandlezer worden gehouden. Zie Bezoekerslijsten 

afdrukken 

U kunt een bezoekerslijst afdrukken of exporteren als extern bestand, zoals een Excel-

bestand. 

Klik op Afdrukken om de bezoekerslijst af te drukken. Het volgende scherm wordt 

weergegeven. 

 

Afbeelding 121: Scherm Bezoekerslijst afdrukken 

Druk op het pictogram Afdrukken bovenaan het venster om de lijst af te drukken zoals deze 

wordt weergegeven. 

Klik op het pictogram Opslaan om de lijst te exporteren. De lijst kan worden geëxporteerd als PDF-, CSV-, 

Excel-, TIFF-, Web Archive- of XPS-document. 

Selecteer de indeling en klik op Opslaan. 
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Verlopen bezoekers verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van bezoekers. 

9. 8. 1. 3. Gastensleutels aan de blacklist toevoegen 

Wanneer u de geavanceerde parameter MORE_THAN_64K_USERS inschakelt in de 

algemene opties van ProAccess SPACE, worden gastensleutels aan de blacklist toegevoegd 

wanneer u deze annuleert. Dit geldt voor alle gastensleutels in het systeem. Zie Hotelsleutels 

configureren voor meer informatie. 
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10. MONITORING 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Monitoring 

 Deurgeschiedenis 

 Online monitoring 

 Monitoring noodsluiting 

 Monitoring parkeerbeheer 

 Monitoring appèllijsten 

10. 1. Over Monitoring 
Met de monitoringfuncties van SALTO ProAccess SPACE kunnen gebruikers in de gaten 

houden wat er op de locatie gebeurt. Hiermee kunnen ze de deurgeschiedenis zien, evenals 

wie, waar en wat er aan de locatie is toegevoegd. Bovendien kunt u hiermee onder andere 

online deuren in real-time bewaken en vrije parkeerplekken bijhouden. 

10. 2. Deurgeschiedenis 
Het informatiescherm Deurgeschiedenis toont een lijst met activiteiten van elk toegangspunt. 

Elke activiteit is voorzien van een datum- en tijdstempel. Het scherm toont standaard alleen 

de activiteiten van de afgelopen zeven dagen. Als u eerdere activiteiten wilt bekijken, moet u 

een datumbereik opgeven in de filter Datum/tijd. Zie Deurgeschiedenisgegevens filteren voor 

meer informatie. 

OPMERKING: In de deurgeschiedenis en beheergeschiedenis wordt verschillende 
systeeminformatie vastgelegd. Het informatiescherm Beheergeschiedenis 
toont de systeem- en beheeractiviteiten. Het informatiescherm 
Deurgeschiedenis toont alleen toegangspuntactiviteiten. 

Zie Deurgeschiedenis van offline deuren verzamelen voor informatie over 
hoe u deurgeschiedenisgegevens van offline deuren kunt verzamelen.  

Selecteer Monitoring > Deurgeschiedenis om de deurgeschiedenisinformatie te bekijken.  
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Afbeelding 185: Informatiescherm Deurgeschiedenis 
 

10. 2. 1. Deurgeschiedenisgegevens beperken 
U kunt het type gegevens dat wordt weergegeven in de deurgeschiedenis beperken door het 

selectievakje Opslaan van gebruikers in deurgeschiedenis uitschakelen in te schakelen in 

Systeem > Algemene opties in ProAccess SPACE. Als u deze optie selecteert, kunnen 

beheerders slot- en sleutelupdates bekijken, maar geen open- en sluitactiviteiten of mislukte 

toegangspogingen. Zie Algemene opties voor meer informatie. 

10. 2. 2. Deurgeschiedenislijsten afdrukken en exporteren 
Als u een papieren versie van de deurgeschiedenislijst wilt afdrukken of de lijst wilt exporteren 

naar een specifieke bestandsindeling, selecteert u Monitoring > Deurgeschiedenis en klikt u 

op Afdrukken in het informatiescherm Deurgeschiedenis. Zie Gegevens afdrukken en 

exporteren in ProAccess SPACE voor meer informatie en een beschrijving van de te volgen 

stappen.  

10. 2. 3. Deurgeschiedenisgegevens filteren 
U kunt de deurgeschiedenisgegevens filteren op datum/tijd van de handeling, toegangspunt, 

kaarthouder/beheerder, activiteit en/of type. Zie Filters deurgeschiedenis voor meer 

informatie.  

U kunt als volgt de deurgeschiedenisgegevens filteren: 

1. Selecteer Monitoring > Deurgeschiedenis. Het informatiescherm Deurgeschiedenis 

wordt weergegeven. 
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Afbeelding 186: Informatiescherm Deurgeschiedenis 
 

2. Klik op het trechterpictogram boven het filteritem. Er wordt een zoekveld weergegeven. 

Als u bijvoorbeeld wilt filteren op toegangspuntnaam, klikt u op het trechterpictogram 

boven de kolom Toegangspunt.  

Voor de filters Activiteit en Type opent u de vooraf gedefinieerde vervolgkeuzelijst met 

zoektermen door in het dialoogvenster op de pijl omlaag te klikken.  

U kunt het Datum/tijd-bereik instellen met de velden Van en Tot. 

3. Voer uw zoekwoord in.  

of 

Selecteer een vooraf gedefinieerd zoekwoord in de vervolgkeuzelijst. 

of 

Selecteer een datumbereik. 

U kunt meerdere filters toepassen. De toegepaste filters worden boven in het scherm 

blauw gemarkeerd. Klik op het pictogram Sluiten bij een toegepaste filter om deze te 

verwijderen. U kunt de filter Datum/tijd echter niet verwijderen. 

4. Klik op het pictogram Zoeken. Er wordt een gefilterde deurgeschiedenislijst weergegeven.  

10. 2. 3. 1. Filters deurgeschiedenis 

U kunt de filters in het informatiescherm Deurgeschiedenis gebruiken om alleen bepaalde 

activiteiten weer te geven. De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 35: Filters deurgeschiedenis 

Filter 
deurgeschiedenisgegevens 

Omschrijving 

Datum/tijd gebeurtenis Datum en tijd waarop de gebeurtenis plaatsvond. 

Toegangspunt Naam van het toegangspunt waar de gebeurtenis plaatsvond, 
bijvoorbeeld welke deur werd geopend. 

Kaarthouder/beheerder Gebruikersnaam van de persoon die de gebeurtenis heeft 
uitgevoerd, bijvoorbeeld de naam van de gebruiker die de deur van 
de afdeling Financiële zaken heeft geopend. 

Handeling Details van de gebeurtenis, bijvoorbeeld deur geopend, CU 
geüpdatet. 

Type Vooraf gedefinieerd categorietype van de activiteit. Als bijvoorbeeld 
een deur is opengelaten, valt dat onder het type Alarmen en 
waarschuwingen. 

 

10. 2. 4. Geavanceerd filteren 
U kunt geavanceerde filters configureren en toepassen op deurgeschiedenisgegevens. U kunt 

bovendien iedere geavanceerde filter die u maakt opslaan. 
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U kunt de deurgeschiedenisgegevens filteren op:  

 Kaarthouders, beheerders en/of gebruikersgroepen  

 Toegangspunten en/of zones  

 Handelingen en/of handelingsgroepen 

 Datum- en tijdperiode 

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe u elke stap van deze procedure moet 

uitvoeren. 

10. 2. 4. 1. Stap 1: filterdetails toevoegen 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

1. Selecteer Monitoring > Deurgeschiedenis. Het informatiescherm Deurgeschiedenis 

wordt weergegeven.  

Klik op Geavanceerd filteren. Het scherm Geavanceerd filteren wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 187: Scherm Geavanceerd filteren 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de filter. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de filter. 

Selecteer desgewenst een partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie. 

Zie Partities voor meer informatie over partities. De filter wordt alleen toegepast op de 

geselecteerde partitie. 
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10. 2. 4. 2. Stap 2: filterparameters selecteren 

Ga als volgt te werk om stap 2 uit te voeren: 

1. Klik op Toevoegen/verwijderen in het paneel Wie. Het dialoogvenster 

Toevoegen/verwijderen wordt weergegeven met drie aparte tabbladen voor 

kaarthouders, beheerders en gebruikersgroepen. 

Selecteer de gewenste kaarthouders in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde kaarthouders worden toegevoegd aan het rechterpaneel. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere waarden te 

selecteren. Zodra u een kaarthouder selecteert, wordt de standaardoptie Elke 

kaarthouder automatisch naar het linkerpaneel verplaatst. U kunt de standaardoptie 

gebruiken als u van alle kaarthouders in het systeem de deurgeschiedenisgegevens wilt 

bekijken.  

Ga naar het tabblad Beheerders als u ook wilt filteren op beheerders. Er wordt een lijst 

met beheerders weergegeven. 

Selecteer de gewenste beheerders in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde beheerders worden toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op het tabblad Gebruikersgroepen als u ook wilt filteren op gebruikersgroepen. Er 

wordt een lijst met gebruikersgroepen weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruikersgroepen in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruikersgroepen worden toegevoegd aan het rechterpaneel. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde kaarthouders, beheerders en gebruikersgroepen 

worden weergegeven in het paneel Wie. 

Volg de procedure zoals beschreven in stappen 1 tot en met 7 om de toegangspunten en 

zones waarop u wilt filteren toe te voegen aan het paneel Waar. 

Volg de procedure zoals beschreven in stappen 1 tot en met 7 om de handelingen en 

handelingsgroepen waarop u wilt filteren toe te voegen aan het paneel Wat. 

10. 2. 4. 3. Stap 3: datumfilters opgeven 

Ga als volgt te werk om stap 3 uit te voeren: 

1. Klik op Toevoegen/verwijderen in het paneel Wanneer. Het dialoogvenster Periode 

toevoegen/verwijderen met de standaardperiode wordt weergegeven.  

De standaardperiode is binnen de afgelopen zeven dagen. 
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Afbeelding 188: periodes toevoegen/verwijderen 
 

2. Klik op het pictogram Bewerken om desgewenst de datum- en tijdperiode te wijzigen.  

U kunt ook op Voeg toe klikken om extra periodes toe te voegen. Zo kunt u een periode 

toevoegen waarmee u filtert op de deurgeschiedenisgegevens van alle dagen in een 

bepaalde periode en een bepaald tijdstip, zoals 09.00 tot 11.00 uur, en een andere 

periode toevoegen waarmee u dezelfde deurgeschiedenisgegevens filtert met een ander 

tijdstip, zoals 14.00 tot 17.00 uur. 

3. Klik op Accepteer wanneer u de gewenste periodes hebt bewerkt of toegevoegd. De 

wijzigingen worden weergegeven in het paneel Wanneer. 

4. Selecteer Elke partitie of Sommige partities in het paneel Partities. 

Zie Partities voor meer informatie over partities. Als u Sommige partities selecteert, moet 

u de gewenste partities selecteren in de lijst. 

Klik op Filter toepassen. Het informatiescherm Deurgeschiedenis met de relevante 

items en de naam van de geavanceerde filter wordt weergegeven. 

U kunt ook op Opslaan klikken om de gemaakte filter op te slaan. Klik op Geavanceerd 

filteren of op de naam van de geavanceerde filter in het informatiescherm 

Deurgeschiedenis om terug te keren naar het scherm Geavanceerd filteren en de 

filterconfiguratie te wijzigen of de filter op te slaan. Wanneer u een filter opslaat, wordt 

deze automatisch toegevoegd aan de vervolgkeuzelijst in het veld Naam in het scherm 

Geavanceerd filteren. Als u een opgeslagen filter wilt bekijken, selecteert u deze in de 

vervolgkeuzelijst. 

OPMERKING: U kunt deurgeschiedenisgegevens ook filteren met de functie Eventstream in 
de gereedschappen in ProAccess SPACE. Zie Eventstreams voor meer 
informatie. 

10. 2. 5. Deurgeschiedenisgegevens opschonen 
Als u de deurgeschiedenis opschoont, worden alle deurgeschiedenisgegevens van een 

bepaalde periode uit het systeem verwijderd. De verwijderde gegevens worden opgeslagen in 

een tekstbestand in een geselecteerde map. 
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OPMERKING: Het automatisch opschonen van de deurgeschiedenis staat standaard 
ingepland. Zie Deurgeschiedenis automatisch verwijderen voor meer 
informatie. 

U kunt als volgt de deurgeschiedenis opschonen: 

1. Selecteer Monitoring > Deurgeschiedenis. Het informatiescherm Deurgeschiedenis 

wordt weergegeven. 

Klik op Opruimen. Het dialoogvenster Wegschrijven van deurgeschiedenisgegevens 

wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 189: Dialoogvenster Wegschrijven van deurgeschiedenisgegevens 
 

Geef de gewenste doelmap op in het veld Locatie voor bestand met weg te schrijven 

geschiedenisgegevens. 

Klik op Verifiëren om te controleren of de bestandsmap bestaat en juist is. 

2. Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling.  

Hiermee bepaalt u de indeling van het bestand met verwijderde gebeurtenissen. 

3. Selecteer de gewenste datum in de kalender in het veld Wegschrijven 

deurgeschiedenisgegevens vóór. 

Alle activiteiten eerder dan de geselecteerde datum worden verwijderd. 

Klik op OK. Er verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is 

voltooid. 

Klik op OK.  

10. 3. Online monitoring 
Met de functie voor het monitoren van online sloten kunt u de status van online control units 

(CU's) in real-time bekijken en beheren. Daarnaast kunt u deurgerelateerde taken uitvoeren, 

zoals het openen of sluiten van een deur in een noodsituatie. Een online CU maakt het ook 

mogelijk om de blacklist automatisch naar een deur te versturen, zonder dat u er met een 

geüpdatete sleutel langs hoeft te gaan.  

Selecteer Monitoring > Online monitoring als u de monitoringsfunctionaliteit wilt gebruiken. 

Het scherm Online monitoring wordt weergegeven.  
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Afbeelding 190: Scherm Online monitoring 
 

Er worden twee tabbladen weergegeven in dit scherm: Toegangspunten en 

Gebeurtenissen. Toegangspunten laat de status van online randapparaten zien en 

Gebeurtenissen toont real-time gebeurtenissen van alle gekoppelde deuren. 

10. 3. 1. Toegangspunten  
Op het tabblad Toegangspunten kunt u in een noodsituatie deuren bedienen. Selecteer een 

randapparaat op het tabblad Toegangspunt om de knoppen onderaan in te schakelen. 
 

 

Afbeelding 191: Tabblad Toegangspunt 
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De knoppen op het tabblad Online monitoring worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 36: Knoppen Online monitoring 

Knop Functie 

Open Hiermee opent u een deur op afstand. 

Begin loopstand Hiermee schakelt u de modus Loopstand in voor deuren. 

Einde vrije doorgang Hiermee schakelt u de modus Loopstand uit voor deuren.  

Noodsluiting Hiermee sluit u in een noodsituatie alle deuren voor elke gebruiker, 
bezoeker of gast, ongeacht hun toegangsrechten.  

Noodopening Hiermee opent u in een noodsituatie alle deuren voor elke gebruiker, 
bezoeker of gast, ongeacht hun toegangsrechten. 

Einde noodopening Hiermee stelt u deuren weer in op de normale bedrijfsmodus.  
 

De kolommen bovenaan het tabblad Toegangspunt worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 37: Kolommen Monitoring 

Kolom Functie 

Com.  Geeft de communicatiestatus van de deur aan: een groene cirkel 
betekent dat er een goede verbinding met de deur is; een rode cirkel 
geeft een verbindingsfout aan.  

Naam Hier staat de naam van de deur. 

Status update Geeft de vereiste actie aan: een wit pictogram van een sleutelgat 
betekent dat de deur moet worden toegewezen; een rood sleutelgat 
betekent dat er een update nodig is. Als er geen pictogram van een 
sleutelgat wordt getoond, is er geen update nodig. Let op: deze kolom 
heeft in het scherm geen titel. 

Status Geeft de status van de deur aan: een pictogram van een open deur 
betekent dat de deur is geopend; eentje van een gesloten deur betekent 
dat de deur is gesloten; een uitroepteken geeft aan dat er een 
noodopening of -sluiting actief is. Let op: u kunt deze statusupdates 
alleen naar het SALTO-systeem sturen met een deurdetector.  

Batterij Geeft de batterijstatus van de deur aan.  

Sabotage  Geeft aan of er met de deur is geknoeid. In de online CU zit een 
'sabotageverbinding' die gebruikt kan worden voor verschillende 
doeleinden. Zo kunt u in de SALTO-voedingskasten (waar de CU's zijn 
geïnstalleerd) een schakelaar aansluiten die aangeeft wanneer er een 
deur wordt geopend. 

 

 

10. 3. 2. Gebeurtenissen 
Het tabblad Gebeurtenissen toont een real-time overzicht van alle deurgerelateerde 

gebeurtenissen, met daarin de betreffende handeling, de deurnaam, de gebruiker, de 

gebruikersfoto en de tijd en datum. Klik op Gebeurtenissen verwijderen als u alle 

gebeurtenissen uit dit paneel wilt verwijderen. Gebeurtenissen die uit dit paneel zijn 

verwijderd, worden nog steeds weergegeven in de deurgeschiedenis. Zie Deurgeschiedenis 

voor meer informatie over de deurgeschiedenis. De knop Pauzeer notificaties van 

gebeurtenissen zorgt ervoor dat nieuwe gebeurtenissen tijdelijk niet worden weergegeven. 

Dit is handig als er een belangrijke gebeurtenis wordt weergegeven en u niet wilt dat deze 

wordt vervangen door een nieuwe gebeurtenis. De foto van de gebruiker wordt ook 

weergegeven bovenaan het gebeurtenissenscherm als deze functie is ingeschakeld. Zie 

Tabblad Algemeen in de algemene opties van ProAccess SPACE voor meer informatie. 
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Afbeelding 192: Tabblad Gebeurtenissen in Online monitoring 

 

De kolommen bovenaan het tabblad Gebeurtenissen worden beschreven in de volgende 

tabel. 
 

Tabel 38: Gebeurteniskolommen 

Kolom Functie 

Gebeurtenis  Deze geven informatie over de gebeurtenis die zich voordeed bij de 
deur. Bovendien kunnen deze kolommen laten zien waarom de sleutel 
werd geweigerd. 

Toegangspunt Hier staat de naam van de deur. 

Kaarthouder/beheerder Toont de naam van de kaarthouder, of van de beheerder als de 
bewerking bijvoorbeeld op afstand is uitgevoerd. 

Datum/tijd Datum en tijd van de gebeurtenis. 

 

Bovenaan het venster in Gebruikersgerelateerde gebeurtenissen vindt u de gebruikersfoto. 

Klik op het afbeeldingspictogram om de gebeurtenisgegevens te bekijken. 
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Afbeelding 193: Tabblad Gebeurtenissen in Online monitoring 

 

U kunt ook op de blauwe gebruikersnaam klikken onder de kolom Kaarthouder/beheerder om 

informatie over de gebruikersgebeurtenis te laten zien. 

10. 4. Monitoring noodsluiting 
Een noodsluitingszone is een specifieke zone waarin alle toegangspunten in een noodsituatie 

kunnen worden gesloten of geopend. Zie Noodsluitingszones voor meer informatie. Schakel 

het selectievakje bij een noodsluitingszone in op het tabblad Noodsluiting om de knoppen 

aan de rechterkant in te schakelen. 
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Afbeelding 194: Tabblad Noodsluiting  
 

Klik op de knop Uitvouwen naast een noodsluitingszone als u de deuren wilt weergeven die 

aan de zone zijn gekoppeld. Klik op de knop Samenvouwen naast een noodsluitingszone als 

u de deuren weer wilt verbergen.  

De knoppen op het tabblad Noodsluiting worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 39: Noodsluitingsknoppen 

Knop  Functie 

Noodsluiting Hiermee sluit u in een noodsituatie alle geselecteerde deuren in de 
noodsluitingszone voor elke gebruiker, bezoeker of gast, ongeacht hun 
toegangsrechten.  

Noodopening Hiermee opent u in een noodsituatie alle geselecteerde deuren in de 
noodsluitingszone voor elke gebruiker, bezoeker of gast, ongeacht hun 
toegangsrechten.  

Einde noodsituatie  Hiermee stelt u de deuren in de noodsluitingszone weer in op de 
normale bedrijfsmodus.  

 

OPMERKING: Alleen gebruikers voor wie in hun profiel de functie Negeer noodsluiting is 
ingeschakeld, kunnen een deur in noodsluitingsmodus openen. Het 
selectievakje Negeer noodsluiting bevindt zich in het paneel Sleutelopties 
in het informatiescherm Gebruiker. Zie Sleutelopties voor meer informatie.  

10. 5. Monitoring parkeerbeheer 
Met de functie voor parkeerbeheer in ProAccess SPACE kunt u een zone definiëren, 

bijvoorbeeld een parkeerterrein, en een maximumaantal gebruikers instellen voor die zone. 

De parkeerbeheergroep is een groep gebruikers die toegang nodig heeft tot een specifieke 
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parkeerbeheerzone. Zie Parkeerbeheerzones en Parkeerbeheergroepen voor meer 

informatie.  

De functionaliteit voor parkeerbeheer is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie. 

Met de functie Monitoring parkeerbeheer in ProAccess SPACE kunt u parkeerbeheergroepen 

beheren.  

U kunt als volgt een gebruiker aan een parkeerbeheergroep toevoegen of deze eruit 

verwijderen:  

1. Selecteer Monitoring > Monitoring parkeerbeheer. Het scherm Monitoring 

parkeerbeheer wordt weergegeven. 

Selecteer de parkeerbeheergroep waaraan u gebruikers wilt toevoegen of waaruit u ze wilt 

verwijderen. 
 

 

Afbeelding 195: Geselecteerde parkeerbeheergroep 
 

Klik op Update teller. Het dialoogvenster Aanwezige gebruikers met het aantal 

gebruikers in de parkeerbeheergroep wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 196: Dialoogvenster Aanwezige gebruikers  
 

Geef in het veld Aanwezige gebruikers het juiste aantal op.  

Klik op Opslaan. Het bijgewerkte aantal gebruikers in de parkeerbeheergroep wordt 

weergegeven. 
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U kunt meerdere parkeerbeheergroepen tegelijk bijwerken door deze te selecteren in het 

scherm Monitoring parkeerbeheer: 

 

Afbeelding 197: Dialoogvenster Aanwezige gebruikers  

 

Klik op Update teller. Het veld Aanwezige gebruikers voor alle parkeerbeheergroepen kan 

worden gewijzigd in het gewenste aantal gebruikers: 

 

 

Afbeelding 198: Dialoogvenster Aanwezige gebruikers  

 

Klik op Opslaan. Het bijgewerkte aantal gebruikers in de geselecteerde parkeerbeheergroep 

wordt bijgewerkt. 

10. 6. Monitoring appèllijsten  
Met de functie voor appèllijsten kunt u nagaan of gebruikers zich binnen of buiten een 

specifieke locatie in een site bevinden. U kunt hiermee een lijst maken met de individuele 

gebruikers in een bepaalde zone, zoals een kantine, op een bepaalde tijd. Een appèllijstzone 

in het SALTO-systeem houdt de tijd en datum bij waarop individuele gebruikers die zone 

binnenkomen. Zie Appèllijstzones voor informatie over hoe u een appèllijstzone kunt maken.  
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De functionaliteit voor appèllijsten is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie.  
 

10. 6. 1. Gebruikers zoeken  
Als u een gebruiker moet lokaliseren, kunt u in alle appèllijstzones zoeken naar die gebruiker.  

U kunt als volgt in alle appèllijstzones zoeken: 

1. Selecteer Monitoring > Monitoring appèllijsten. Het scherm Appèllijst wordt 

weergegeven. 

Selecteer de gebruikersnaam in de vervolgkeuzelijst Zoek gebruiker.  

Klik op de knop Zoeken (de verrekijker). De gebruiker wordt weergegeven in de 

bijbehorende appèllijstzone. 
 

 

Afbeelding 199: Een gebruiker in een appèllijstzone lokaliseren  

 

10. 6. 2. Gebruikers toevoegen  
U kunt gebruikers handmatig toevoegen aan een appèllijstzone. Dit wordt over het algemeen 

alleen gedaan als u het aantal gebruikers in een appèllijstzone wilt wijzigen. Als er 

bijvoorbeeld vijf gebruikers samen de appèllijstzone Kantine binnengaan, maar alleen de 

eerste gebruiker zijn sleutel gebruikt, voert het systeem alleen in dat die ene gebruiker de 

zone is binnengegaan. Als u dit wilt corrigeren, kunt u handmatig de overige vier gebruikers 

toevoegen aan die appèllijstzone.  

U kunt als volgt een gebruiker aan een appèllijstzone toevoegen:  

1. Selecteer Monitoring > Monitoring appèllijsten. Het scherm Appèllijst wordt 

weergegeven. 

Selecteer de appèllijstzone waaraan u de gebruiker wilt toevoegen. 
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Klik op Gebruiker toevoegen. Het dialoogvenster Selecteren met een lijst met gebruikers 

wordt weergegeven. 

Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de pijl. De geselecteerde 

gebruiker wordt toegevoegd aan het rechterpaneel.  
 

 

Afbeelding 200: Geselecteerde gebruiker 
 

Klik op OK. De geselecteerde gebruiker is nu toegevoegd aan de appèllijstzone.  
 

 

Afbeelding 201: Geselecteerde gebruiker toegevoegd aan de appèllijstzone  
 

Klik op Sluiten. 

10. 6. 3. Gebruikers verwijderen 
U kunt gebruikers handmatig verwijderen uit een appèllijstzone. U kunt gebruikers 

bijvoorbeeld verwijderen als er geen gebruikers meer fysiek aanwezig zijn in de appèllijstzone, 

maar er in het systeem staat dat ze er nog wel zijn.  
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U kunt als volgt een gebruiker uit een appèllijstzone verwijderen: 

1. Selecteer Monitoring > Monitoring appèllijsten. Het scherm Appèllijst wordt 

weergegeven. 

2. Selecteer de gebruikersnaam in de appèllijstzone.  

3. Klik op Verwijder gebruiker. De gebruiker wordt verwijderd uit de appèllijstzone.  

10. 6. 4. Gebruikersnamen afdrukken  
U kunt een rapport afdrukken met alle gebruikersnamen, de bijbehorende appèllijstzones en 

de tijd en datum waarop elke gebruiker de appèllijstzone binnenging.  

U kunt als volgt een rapport afdrukken: 

1. Selecteer Monitoring > Monitoring appèllijsten. Het scherm Appèllijst wordt 

weergegeven. 

2. Klik op Afdrukken. Vervolgens wordt het appèllijstrapport weergegeven en kunt u dit 

afdrukken of in verschillende indelingen opslaan. 

 

 

Afbeelding 202: Geselecteerde gebruiker toegevoegd aan de appèllijstzone 

10. 7. Aanwezigheidsmonitoring 
Met de functie Aanwezigheid wordt bijgehouden of er gebruikers in een bepaalde ruimte van 

een locatie aanwezig zijn. U kunt hiermee een lijst maken met de individuele gebruikers in een 

bepaalde zone, zoals een laboratorium. Een aanwezigheidszone in het SALTO-systeem 

houdt de aanwezigheid van individuele gebruikers in die zone bij.  

De functionaliteit voor appèllijsten is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie. 

Aanwezigheidszones moeten worden gemaakt binnen appèllijstzones. Zie Appèllijstzones 

voor informatie over hoe u een appèllijstzone kunt maken. Zodra de zones gemaakt zijn, 

moeten gebruikers aan een aanwezigheidsgebied worden toegewezen in 
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Aanwezigheidsconfiguratie. Zie Aanwezigheidsconfiguratie voor meer informatie over het 

toewijzen van gebruikers aan een aanwezigheidszone. 

Het venster Aanwezigheidsmonitoring kunt u via de volgende koppeling openen in uw 

browser: http://server:port/kiosk/attendance/index.html. 

Let op: bij server moet de servernaam worden ingevoerd en bij poort moet het poortnummer 

worden ingevoerd. 

De juiste link voor uw locatie kunt u vinden in Systeem > Aanwezigheidsconfiguratie en in 

Info onder Kiosk-URL's. 

 

Afbeelding 203: Aanwezigheidsmonitoring 

 

In het venster Aanwezigheidsmonitoring kunt u verschillende talen selecteren. Klik op het 

tandwielpictogram in de rechterbovenhoek. Selecteer de taal en klik op opslaan. 

U kunt met de inloggegevens van ProAccess SPACE inloggen bij de functie 

Aanwezigheidsmonitoring. U kunt ook het selectievakje Onthoud mijn gebruikersnaam 

inschakelen zodat uw wachtwoord voor de functie Aanwezigheidsmonitoring wordt 

opgeslagen. 

OPMERKING: Er kunnen maximaal 20 zones worden gemaakt en er kunnen maximaal 20 
gebruikers per zone worden toegevoegd. Het venster 
Aanwezigheidsmonitoring kan maximaal 5 zones per pagina laten zien. 

10. 8. Kastkiosken 
De functie Kastkiosken herkent welke kast de gebruiker gebruikt voor het geval dat niet is 

opgeslagen. Bovendien kan deze functie de sleutel resetten mocht de gebruiker een andere 
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kast gebruiken. Kastkiosken kunt u op een strategische plek in een kastenruimte plaatsen. 

Voor deze functie zijn een speciale computer en een SALTO-encoder vereist. 

Zie Kasten voor informatie over hoe u een kast kunt maken en configureren. 

Er zijn twee kastkiosken beschikbaar: 

3. Kastgegevens bekijken 

4. Kastgegevens resetten 

 

Er zijn twee URL's nodig voor toegang tot de kastkiosken. Beide URL's vindt u in Info in het 

gedeelte Kiosk-URL's: 

 

Afbeelding 204: Kiosk-URL's in Info 

 

U kunt met de inloggegevens van ProAccess SPACE inloggen bij de kiosk. U kunt ook het 

selectievakje Onthoud mijn gebruikersnaam inschakelen zodat uw wachtwoord wordt 

opgeslagen. 

10. 8. 1. Kastgegevens bekijken 

Klik op de URL om de kast te bekijken (Bekijk kast): 

http://server:port/kiosk/locker/view/index.html. Let op: bij server moet de servernaam worden 

ingevoerd en bij poort moet het poortnummer worden ingevoerd. De kiosk Bekijk kast wordt 

weergegeven. 

http://server:port/kiosk/locker/view/index.html
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Afbeelding 205: Kiosk-URL-weergave 

 

Het scherm geeft de melding dat de sleutel bij de encoder moet worden gehouden. Per sleutel 

kunnen de gegevens van maximaal 3 kasten worden weergegeven. De prioriteit wordt 

gegeven aan de namen van vrijekeuzekasten. Zie Kasten configureren voor meer informatie 

over Definitie vrije kastenkeuze. Voorbeeld: als de sleutel 5 kasten bevat, worden alleen de 

eerste 3 getoond op het scherm en als 3 van de 5 kasten vrije keuzekasten zijn, worden 

alleen die 3 getoond. De kiosk Bekijk kast laat zien welke sleutels zijn vastgelegd. 

 

Afbeelding 206: Sleutelgegevens in de Kiosk-URL-weergave 
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Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek om de instellingen te openen. U kunt 

het type encoder en de beheerdersinstellingen selecteren, zoals de weergavetaal. 

 

Afbeelding 207: Kioskinstellingen 

 

Zie Lokale opties beheren en Local IO Bridge installeren voor meer informatie over de 

encoderinstellingen. 

10. 8. 2. Kastgegevens resetten 
Druk op de URL om de kast te bekijken (Bekijk kast): 

http://server:port/kiosk/locker/reset/index.html. Let op: bij server moet de servernaam worden 

ingevoerd en bij poort moet het poortnummer worden ingevoerd. De kioskweergave Reset 

kast wordt weergegeven. 

 

Afbeelding 208: Kiosk-URL-weergave Reset sleutelgegevens 

 

Houd uw sleutel bij de encoder om de sleutel te resetten. U kunt nu een andere beschikbare 

vrijekeuzekast gebruiken. De kioskweergave Reset kast laat zien welke sleutels gereset zijn. 

http://server:port/kiosk/locker/reset/index.html
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Afbeelding 209: Kiosk-URL-weergave Reset sleutel 

 

Zie Kast voor meer informatie over het maken en configureren van kasten. 

Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek om de instellingen te openen. U kunt 

het type encoder en de beheerdersinstellingen selecteren, zoals de weergavetaal. 

 

Afbeelding 210: Kioskinstellingen 

Zie Lokale opties beheren en Local IO Bridge installeren voor meer informatie over de 

encoderinstellingen. 
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11. GEREEDSCHAPPEN IN PROACCESS 

SPACE 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Gereedschappen in ProAccess SPACE 

 Onderdelen exporteren 

 Taken plannen 

 Geplande taken maken 

 Handmatige synchronisatie 

 Back-up maken van database 

 Eventstreams 

 Kaart printen 

11. 1. Over Gereedschappen in ProAccess SPACE 
Met de systeemgereedschappen in ProAccess SPACE kunt u taken uitvoeren zoals het 

automatisch inplannen van gegevenssynchronisatie en het wissen en exporteren van 

systeemgegevens. U kunt bovendien alle taken bekijken die elke beheerder heeft uitgevoerd, 

evenals de deurgeschiedenis van toegangspunten met de momenten waarop ze werden 

geopend en gesloten. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u systeemtaken kunt plannen, deuractiviteiten kunt 

bekijken en filteren en de status van systeembronnen kunt bekijken. 

11. 2. Onderdelen exporteren 
Met de functie Onderdelen exporteren kunt u een lijst van bestaande gebruikers, deuren, 

gebruikersgroepen en zones exporteren. 

11. 2. 1. 1. Stap 1: taak configureren 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

1. Selecteer Gereedschappen > Onderdelen exporteren. Het scherm Onderdelen 

exporteren wordt weergegeven. 
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Afbeelding 211: Scherm Geplande taken 

 

2. Geef in het veld Naam een naam op voor de taak. 

3. Het veld Type bestand te exporteren is standaard ingesteld op CSV-bestand. Deze optie 

kan niet worden gewijzigd. 

4. Geef een naam op voor het bestand dat u wilt exporteren in het veld Te exporteren 

bestand. Druk op F2 om het dialoogvenster Bestandslocatie weer te geven en voeg 

desgewenst parameters (macro's) toe aan de bestandsnaam. 

 

Afbeelding 212: Dialoogvenster Bestandslocatie 
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Met behulp van parameters (macro's) zoals $YEAR kunt u bestanden onder een unieke 

naam opslaan zodat deze niet worden overschreven wanneer het volgende bestand wordt 

gemaakt. 

Dubbelklik op de gewenste parameter om deze toe te voegen aan de bestandsnaam. 

Elke parameter die u toevoegt, wordt weergegeven in de bestandsnaam in het veld Te 

exporteren bestand. 

Klik op OK wanneer u de gewenste parameters hebt toegevoegd en de juiste 

bestandsnaam wordt weergegeven in het veld Te exporteren bestand. 

Klik op Verifiëren in het scherm Configuratie taak om te controleren of de bestandsmap 

bestaat 

en juist is. 

5. Selecteer in Onderdeeltype het onderdeel dat u wilt exporteren. U kunt de volgende 

opties selecteren: Gebruiker, Deur, Gebruikersgroep en Zone. 

6. Selecteer in Onderdelenpartitie de partitie waar de te exporteren gebruikers bij horen. Zie 

Partities voor meer informatie over partities. De standaardinstelling is Elke partitie, wat 

betekent dat gebruikers van alle partities geëxporteerd worden. 

Klik op Volgende stap. Het scherm Veldconfiguratie wordt weergegeven. 

11. 2. 1. 2. Stap 2: velden configureren 

Ga als volgt te werk om stap 2 uit te voeren: 

1. Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling in het scherm 

Veldconfiguratie. Hiermee bepaalt u de indeling van het bestand met de gegevens van 

de geëxporteerde onderdelen. 

 

Afbeelding 213: Dialoogvenster Bestandslocatie 

 

2. Selecteer Tabs of Aangepast. 

Hiermee bepaalt u hoe de onderdeelgegevens in het bestand worden opgeslagen. De 

velden Scheidingsteken en Tekstscheidingsteken worden automatisch ingevuld, maar 

u kunt de tekens in deze velden desgewenst wijzigen. 
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3. Schakel het selectievakje Voeg kolomnamen op eerste rij toe indien nodig in. 

Als u dit inschakelt, worden de kolomnamen toegevoegd aan de eerste rij van het bestand. 

4. Klik op Voeg toe in het paneel Veldconfiguratie. Het dialoogvenster Selecteer velden 

met een lijst met velden wordt weergegeven. 

OPMERKING: De inhoud van de velden varieert afhankelijk van of u gebruikers, deuren, 
gebruikersgroepen of zones exporteert. Als u bijvoorbeeld deuren exporteert, 
komen de velden overeen met die in de deurenlijst. 

 

 

Afbeelding 214: Dialoogvenster Bestandsvelden 

 

5. Selecteer de gewenste velden. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere waarden te 

selecteren. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde velden worden weergegeven in de lijst Velden in 

het scherm Veldconfiguratie. 
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Afbeelding 215: Velden selecteren 

 

De volgorde van de velden in de lijst Velden bepaalt de volgorde waarin de velden worden 

geëxporteerd. U kunt velden selecteren en op de punthaken omhoog en omlaag klikken om 

de volgorde van de velden te wijzigen. 

Klik op Volgende stap. Het scherm Bevestiging wordt weergegeven. 

11. 2. 1. 3. Stap 3: bevestiging 

Ga als volgt te werk om stap 3 uit te voeren: 

1. Controleer de configuratie en planning van de taak in het scherm Bevestiging. 
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Afbeelding 216: Scherm Bevestiging 
 

Klik op Vorige stap om de configuratie en planning van de taak te wijzigen. Klik op Opslaan 

om de exportsjabloon op te slaan. Zo kunt u hetzelfde onderdeel in de toekomst weer 

exporteren. Voer de naam en omschrijving in en selecteer de juiste partitie. 

 

 

Afbeelding 217: Onderdelenexport opslaan 

 

 U kunt ook op Export klikken om een eenmalige export uit te voeren. De melding Bewerking 

voltooid wordt weergegeven. 

 

11. 3. Taken plannen 
Geplande taken zijn systeemtaken die automatisch worden uitgevoerd. Selecteer Systeem > 

Geplande taken om de geplande taken te bekijken. 
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Afbeelding 218: Scherm Geplande taken 
 

De volgende drie taken zijn standaard in het systeem gepland: 

 Databaseback-up 

 Wegschrijven van deurgeschiedenisgegevens  

 Beheergeschiedenisgegevens wegschrijven 

Er worden verschillende pictogrammen weergegeven in de kolom Status in het scherm 

Geplande taken, afhankelijk van de status van elke taak. Deze pictogrammen worden in de 

volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 40: Pictogrammen voor geplande taken 

Pictogram Omschrijving 

Gepauzeerd 

Geeft aan dat een taak is gepauzeerd. Als u een taak wilt 
herstarten, selecteert u de taak en klikt u op Herstarten. 

Uitvoeren 

Geeft aan dat een taak wordt uitgevoerd. Als u een taak wilt 
pauzeren, selecteert u de taak en klikt u op Pauze. 

 

U kunt de configuratie en planning van standaardtaken wijzigen en extra taken plannen. Als u 

een extra geplande taak hebt gemaakt, kunt u deze ook verwijderen. Het verwijderen van 

standaardtaken is echter niet mogelijk. 

OPMERKING: Geplande taken worden niet uitgevoerd wanneer de SALTO Service niet 
actief is. 

11. 3. 1. Deurgeschiedenis automatisch verwijderen 
Als u de deurgeschiedenis verwijdert, worden alle deurgeschiedenisgegevens voor een 

bepaalde periode uit het systeem verwijderd. De verwijderde gegevens worden opgeslagen in 

een tekstbestand in een geselecteerde map. Zie Deurgeschiedenis voor meer informatie over 

de deurgeschiedenis. Standaard wordt de deurgeschiedenis iedere 60 dagen automatisch 

verwijderd, maar u kunt de configuratie en planning van deze taak wijzigen. 
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OPMERKING: Het wordt sterk aanbevolen om ten minste één keer per maand de 
deurgeschiedenis te verwijderen. Een volle deurgeschiedenis kan de 
systeemcommunicatie namelijk vertragen. Bovendien kunt u efficiënter 
zoeken in de deurgeschiedenis als u deze regelmatig opschoont. 

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe u elke stap van deze procedure moet 

uitvoeren. 

11. 3. 1. 1. Stap 1: taak configureren 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

2. Selecteer Systeem > Geplande taken. Het scherm Geplande taken wordt weergegeven. 

Dubbelklik op het item voor het verwijderen van de deurgeschiedenis. Het scherm 

Configuratie taak wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 219: Scherm Configuratie taak 
 

De velden Naam van de geplande taak en Locatie voor bestand met weg te schrijven 

geschiedenisgegevens worden automatisch ingevuld, maar u kunt de tekst in die velden 

desgewenst wijzigen. We raden aan om te controleren of de bestandsmap bestaat en juist 

is door op Verifiëren te klikken. 

3. Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling.  

Hiermee bepaalt u de indeling van het bestand met verwijderde gebeurtenissen. Welke 

indeling u kiest, is afhankelijk van het alfabet dat u gebruikt. Normaal gesproken selecteert 

het systeem standaard de juiste indeling. U kunt dit echter desgewenst wijzigen.  

4. Selecteer de gewenste tijdsparameters met de pijlen omhoog en omlaag en de opties in 

het veld Wegschrijven deurgeschiedenisgegevens ouder dan. 

Alle gebeurtenissen eerder dan de geselecteerde tijd worden verwijderd. 

5. Klik op Volgende stap. Het scherm Tijdschema wordt weergegeven. 
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11. 3. 1. 2. Stap 2: tijdschema instellen 

Ga als volgt te werk om stap 2 uit te voeren: 

1. Selecteer met de pijlen omhoog en omlaag het gewenste aantal dagen in het veld 

Frequentie (dagen) in het scherm Tijdschema.  

Als u bijvoorbeeld 50 selecteert, wordt deze taak iedere 50 dagen uitgevoerd. 
 

 

Afbeelding 220: Scherm Tijdschema 
 

2. Selecteer Eenmalig uitvoeren op of Uitvoeren elke en geef de gewenste tijdsparameters 

op voor de geselecteerde optie. 

Met deze opties kunt u bepalen of de taak eenmalig moet worden uitgevoerd of op 

bepaalde tijden op de geplande dag. 

3. Selecteer de startdatum van de taak met de kalender in het veld Startdatum in het paneel 

Duur. 

4. Schakel indien nodig het selectievakje Einddatum in en gebruik de kalender om de 

einddatum van de taak te selecteren. 

Als u geen einddatum selecteert, wordt de taak voor onbepaalde tijd uitgevoerd. 

5. Klik op Volgende stap. Het scherm Bevestiging wordt weergegeven. 

11. 3. 1. 3. Stap 3: bevestiging 

Ga als volgt te werk om stap 3 uit te voeren: 

6. Controleer de configuratie en planning van de taak in het scherm Bevestiging. 
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Afbeelding 221: Scherm Bevestiging 
 

Klik op Vorige stap om de configuratie en planning van de taak te wijzigen of klik op 

Annuleren om alle wijzigingen in de configuratie te negeren. 

7. Klik op Voltooien als uw configuratie volledig en juist is. 

11. 3. 2. Automatisch beheergeschiedenisgegevens verwijderen 
Als u de beheergeschiedenis verwijdert, worden alle beheergeschiedenisgegevens voor een 

bepaalde periode uit het systeem verwijderd. Zie Beheergeschiedenis voor meer informatie. 

De verwijderde gegevens worden opgeslagen in een tekstbestand in een geselecteerde map. 

Standaard wordt de beheergeschiedenis iedere 60 dagen automatisch verwijderd, maar u 

kunt de configuratie en planning van deze taak wijzigen. 

OPMERKING: Het wordt sterk aanbevolen om ten minste één keer per maand de 
beheergeschiedenis te verwijderen. Aangezien alle 
systeembeheeractiviteiten worden opgeslagen, wordt de beheergeschiedenis 
snel erg groot, waardoor de systeemcommunicatie langzamer gaat werken. 
Het is vooral belangrijk om de beheergeschiedenis regelmatig te verwijderen 
als er automatische synchronisatietaken gepland staan. Zie Automatische 
CSV-bestandssynchronisatie en Automatische synchronisatie databasetabel 
voor meer informatie. 

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe u elke stap van deze procedure moet 

uitvoeren. 

11. 3. 2. 1. Stap 1: taak configureren 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

1. Selecteer Systeem > Geplande taken. Het scherm Geplande taken wordt weergegeven. 

2. Dubbelklik op het item voor het verwijderen van de beheergeschiedenis. Het scherm 

Configuratie taak wordt weergegeven. 
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Afbeelding 222: Scherm Configuratie taak 
 

De velden Naam van de geplande taak en Locatie voor bestand met weg te schrijven 

geschiedenisgegevens worden automatisch ingevuld, maar u kunt de tekst in die velden 

desgewenst wijzigen. We raden aan om te controleren of de bestandsmap bestaat en juist 

is door op Verifiëren te klikken. 

Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling.  

Hiermee bepaalt u de indeling van het bestand met verwijderde gebeurtenissen. Welke 

indeling u kiest, is afhankelijk van het alfabet dat u gebruikt. Normaal gesproken selecteert 

het systeem standaard de juiste indeling. U kunt dit echter desgewenst wijzigen.  

3. Selecteer de juiste tijdsparameters met de pijlen omhoog en omlaag en de opties in het 

veld Wegschrijven deurgeschiedenisgegevens ouder dan. 

Alle gebeurtenissen eerder dan de geselecteerde tijd worden verwijderd. 

4. Klik op Volgende stap. Het scherm Tijdschema wordt weergegeven. 

11. 3. 2. 2. Stap 2: tijdschema instellen 

Alle stappen voor het plannen van de taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 2: tijdschema instellen voor meer informatie en een 

beschrijving van de te volgen procedure. 

11. 3. 2. 3. Stap 3: bevestiging 

Alle stappen voor het bevestigen van taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 3: bevestiging voor meer informatie en een beschrijving 

van de te volgen procedure. 

11. 3. 3. Automatische databaseback-ups 
Standaard wordt er iedere zeven dagen automatisch een back-up van de database gemaakt, 

maar u kunt de configuratie en planning van deze taak wijzigen. 
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In ProAccess SPACE zit bovendien een menu-optie waarmee u databaseback-ups kunt 

maken. Zie Back-ups maken van databases voor meer informatie. 

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om een keer per week een databaseback-up te 
maken. Zo bent u verzekerd van de meest recente gegevens als u een 
systeemback-up moet terugzetten. Grote omgevingen kunnen ervoor kiezen 
om dagelijks een databaseback-up te maken. Zorg ervoor dat er maximaal 
een maand tussen back-ups zit. Als het systeem volledig crasht, kunt u het 
systeem alleen met een systeemback-up herstellen. 

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe u elke stap van deze procedure moet 

uitvoeren. 

11. 3. 3. 1. Stap 1: taak configureren 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

1. Selecteer Systeem > Geplande taken. Het scherm Geplande taken wordt weergegeven. 

Dubbelklik op het item voor de databaseback-up. Het scherm Configuratie taak wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 223: Scherm Configuratie taak 
 

De velden Naam van de geplande taak en Bestandsnaam back-up worden automatisch 

ingevuld, maar u kunt de tekst in die velden desgewenst wijzigen. We raden aan om te 

controleren of de bestandsmap bestaat en juist is door op Verifiëren te klikken. 

Klik op Volgende stap. Het scherm Tijdschema wordt weergegeven. 

11. 3. 3. 2. Stap 2: tijdschema instellen 

Alle stappen voor het plannen van de taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 2: tijdschema instellen voor meer informatie en een 

beschrijving van de te volgen procedure. 
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11. 3. 3. 3. Stap 3: bevestiging 

Alle stappen voor het bevestigen van taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 3: bevestiging voor meer informatie en een beschrijving 

van de te volgen procedure. 

11. 4. Geplande taken maken 
U kunt de volgende typen geplande taken in het systeem maken: 

 CSV-bestandssynchronisatie (kommagescheiden waarden) 

 DB-tabelsynchronisatie 

 Deurgeschiedenisgegevens exporteren 

Wanneer u een taak maakt, wordt deze weergegeven in het scherm Geplande taken. In de 

volgende paragrafen wordt beschreven hoe u deze taken kunt maken. 

De functionaliteit voor synchronisatie is licentieafhankelijk. De exportfunctionaliteit is ook 

licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-software voor meer informatie.  

11. 4. 1. Automatische CSV-bestandssynchronisatie 
Met CSV-bestandssynchronisatie kunt u gebruikersgegevens van externe systeembestanden 

synchroniseren met ProAccess SPACE. Zo kunt u bijvoorbeeld in een universiteitsomgeving 

de gegevens van een studentenadministratie synchroniseren. Gegevens in een CSV- of 

tekstbestand kunt u gebruiken om items te maken of bepaalde velden in ProAccess SPACE in 

te vullen. Op deze manier kunt u automatisch gegevens overdragen uit andere systemen (en 

hoeft u dezelfde gegevens niet handmatig in te voeren in ProAccess SPACE).  

OPMERKING: Zie het document SALTO_Data_Sync voor meer informatie over CSV-
bestandssynchronisatie. 

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe u elke stap van deze procedure moet 

uitvoeren. 

11. 4. 1. 1. Stap 1: taak configureren 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

1. Selecteer Systeem > Geplande taken. Het scherm Geplande taken wordt weergegeven. 

2. Klik op Voeg geplande taak toe. Het dialoogvenster Voeg geplande taak toe wordt 

weergegeven. 

3. Selecteer CSV-bestandssynchronisatie in de vervolgkeuzelijst. 

4. Klik op OK. Het scherm Configuratie taak wordt weergegeven. 
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Afbeelding 224: Scherm Configuratie taak 
 

5. Geef in het veld Naam van de geplande taak een naam op voor de taak. 

6. Geef in het veld Kies een bestand voor import/synchronisatie de naam op van het 

bestand dat u wilt importeren.  

Klik op Verifiëren om te controleren of de bestandsmap bestaat en juist is. 

7. Selecteer de gewenste bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling.  

8. Selecteer met de pijlen omhoog en omlaag het gewenste aantal rijen in het veld Rijen 

overslaan. 

Hiermee bepaalt u vanaf welke rij in het bestand u gegevens wilt importeren. 

9. Selecteer Tabs of Aangepast. 

De velden Secundair scheidingsteken en Tekstscheidingsteken worden automatisch 

ingevuld, maar indien gewenst kunt u de tekens in die velden wijzigen. Het secundaire 

scheidingsteken wordt gebruikt om de verschillende gebruikersgroep-ID's in het bestand te 

scheiden. Het tekstscheidingsteken wordt gebruikt voor tekstvelden die spaties bevatten. 

10. Selecteer het Onderdeel dat u wilt importeren. U kunt vijf onderdelen selecteren: 

Gebruikers, Deuren, Zones, Gebruikersgroepen en Beheerders. 

OPMERKING: De inhoud van de velden varieert afhankelijk van of u gebruikers, deuren, 
gebruikersgroepen of zones exporteert. Als u bijvoorbeeld deuren 
synchroniseert of importeert, komen de velden overeen met die in de 
deurenlijst. 

 

 

11. Selecteer desgewenst een partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie. 
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12. Klik op Volgende stap. Het scherm Configuratie mapping wordt weergegeven. 

11. 4. 1. 2. Stap 2: configuratie toewijzen 

Ga als volgt te werk om stap 2 uit te voeren: 

1. Klik op Voeg toe in het scherm Configuratie mapping. Het nummer 1 wordt 

weergegeven in de kolom Bronvelden. 

Klik op het pijltje rechts van het item om de vervolgkeuzelijst Bestemmingsvelden te 

bekijken. 

De optie [Niet importeren] is standaard geselecteerd. De bestemmingsvelden zijn de 

beschikbare velden voor import in ProAccess SPACE. Zie het document 

SALTO_Data_Sync voor een omschrijving van deze velden. 

Selecteer het bestemmingsveld waaraan u de gegevens uit het bronveld wilt toewijzen. De 

geselecteerde optie wordt weergegeven in de kolom Bestemmingsvelden. 
 

 

Afbeelding 225: Bestemmingsveld selecteren 
 

Herhaal stap 1, 2 en 3 totdat u alle bron- en bestemmingsvelden hebt toegewezen en de 

velden in de juiste volgorde hebt gezet. 

OPMERKING: U moet een van de bestemmingsvelden instellen als Ext. ID om verder te 
gaan naar de volgende stap. De externe ID is een unieke ID die wordt 
gebruikt om gebruikers in het systeem te identificeren. Stel deze optie in om 
te zorgen dat de gegevens in het bestand aan de juiste gebruikers worden 
gekoppeld. 

Klik op Volgende stap. Het scherm Tijdschema wordt weergegeven. 
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11. 4. 1. 3. Stap 3: tijdschema instellen 

U kunt de CSV-bestandssynchronisatie zo vaak laten uitvoeren als nodig: bijvoorbeeld elke 24 

uur of elke seconde. Alle stappen voor het plannen van de taken die in dit hoofdstuk zijn 

beschreven, worden op dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 2: tijdschema instellen voor 

meer informatie en een beschrijving van de te volgen procedure. 

11. 4. 1. 4. Stap 4: bevestiging 

Alle stappen voor het bevestigen van taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 3: bevestiging voor meer informatie en een beschrijving 

van de te volgen procedure. 

11. 4. 2. Automatische synchronisatie databasetabel 
Met de synchronisatie van databasetabellen kunt u gebruikersgegevens uit externe databases 

synchroniseren met de SALTO-database. Zo kunt u bijvoorbeeld in een universiteitsomgeving 

de gegevens van een personeelsinformatiesysteem synchroniseren. U kunt de gegevens van 

een externe database gebruiken om in ProAccess SPACE items te maken en specifieke 

velden in te vullen. Op deze manier kunt u automatisch gegevens overdragen uit andere 

databases (en hoeft u dezelfde gegevens niet handmatig in te voeren in ProAccess SPACE).  

OPMERKING: Zie het document Salto_User_Sync_Staging_Table voor meer informatie 
over synchronisatie van databasetabellen. 

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe u elke stap van deze procedure moet 

uitvoeren. 

11. 4. 2. 1. Stap 1: taak configureren 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

1. Selecteer Systeem > Geplande taken. Het scherm Geplande taken wordt weergegeven. 

2. Klik op Voeg geplande taak toe. Het dialoogvenster Voeg geplande taak toe wordt 

weergegeven. 

3. Selecteer DB-tabelsynchronisatie in de vervolgkeuzelijst. 

4. Klik op OK. Het scherm Configuratie taak wordt weergegeven. 
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Afbeelding 226: Scherm Configuratie taak 
 

5. Geef in het veld Naam van de geplande taak een naam op voor de taak. 

6. Selecteer het gewenste type gegevensbron in de vervolgkeuzelijst Type gegevensbron.  

De volgende opties zijn beschikbaar: 

 SQL Server 

 Oracle 

 ODBC-gegevensbronnen 

7. Geef de juiste informatie op in de velden in het paneel Verbindingsinstellingen. 

De informatie die u moet invoeren in het paneel Verbindingsinstellingen is afhankelijk 

van de optie die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Type gegevensbron. 

Geef in het veld Tabelnaam een naam op voor de groep. 

Het veld Scheidingsteken wordt automatisch ingevuld, maar u kunt het teken in dit veld 

desgewenst wijzigen. 

8. Selecteer het Onderdeel dat u wilt importeren. U kunt vijf onderdelen selecteren: 

Gebruikers, Deuren, Zones, Gebruikersgroepen en Beheerders. 

OPMERKING: De inhoud van de velden varieert afhankelijk van of u gebruikers, deuren, 
gebruikersgroepen of zones exporteert. Als u bijvoorbeeld deuren 
synchroniseert of importeert, komen de velden overeen met die in de 
deurenlijst. 

 

9. Selecteer desgewenst een partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie. 
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Zie Partities voor meer informatie over partities. De gegevens worden alleen geïmporteerd 

in de geselecteerde partitie. 

Klik op Volgende stap. Het scherm Configuratie mapping wordt weergegeven. 

11. 4. 2. 2. Stap 2: configuratie toewijzen 

Ga als volgt te werk om stap 2 uit te voeren: 

1. Klik op Voeg toe in het scherm Configuratie mapping. Het nummer 1 wordt 

weergegeven in de kolom Bronvelden. 

Klik op het pijltje rechts van het item om de vervolgkeuzelijst Bestemmingsvelden te 

bekijken. 

De optie [Niet importeren] is standaard geselecteerd. Bestemmingsvelden zijn 

beschikbare velden in de SALTO-database waarnaar u gegevens kunt importeren. Zodra 

de informatie is geïmporteerd in de SALTO-database, wordt de informatie weergegeven in 

de juiste velden in ProAccess SPACE. Zie het document Salto_User_Sync_Staging_Table 

voor een omschrijving van deze velden. 

Selecteer het bestemmingsveld waaraan u de gegevens uit het bronveld wilt toewijzen. De 

geselecteerde optie wordt weergegeven in de kolom Bestemmingsvelden. 
 

 

Afbeelding 227: Bestemmingsveld selecteren 
 

Herhaal stap 1, 2 en 3 totdat u alle bron- en bestemmingsvelden hebt toegewezen en de 

velden in de juiste volgorde hebt gezet. 

Voordat u verder kunt naar de volgende stap, moet u de volgende opties voor 

bestemmingsvelden instellen: 

 Ext. ID 

 Controleveld (om te worden verwerkt door SALTO) 
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 Controleveld (verwerkt datum/tijd) 

 Controleveld (foutcode) 

 Controleveld (foutmelding) 

Het systeem genereert na synchronisatie van de databasetabel een rapport op basis van 

deze velden. Als geen van deze opties wordt geselecteerd, kan de synchronisatie niet 

plaatsvinden. 

Klik op Volgende stap. Het scherm Tijdschema wordt weergegeven. 

11. 4. 2. 3. Stap 3: tijdschema instellen 

Alle stappen voor het plannen van de taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 2: tijdschema instellen voor meer informatie en een 

beschrijving van de te volgen procedure. 

11. 4. 2. 4. Stap 4: bevestiging 

Alle stappen voor het bevestigen van taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 3: bevestiging voor meer informatie en een beschrijving 

van de te volgen procedure. 

11. 4. 3. Automatische export deurgeschiedenisgegevens 
U kunt deurgeschiedenisgegevens in de SALTO-database exporteren als een CSV-bestand. 

Hiermee kunt u de gegevens gebruiken in een ander systeem, bijvoorbeeld voor tijdregistratie. 

OPMERKING: U behoudt toegang tot de deurgeschiedenisgegevens in ProAccess SPACE 
wanneer u ze exporteert, aangezien ze niet uit het systeem worden 
verwijderd. Wanneer u de deurgeschiedenis echter opschoont, worden de 
gegevens permanent uit de deurgeschiedenis en de database verwijderd. Zie 
Deurgeschiedenis automatisch verwijderen voor meer informatie. 

Zie ook het document SaltoAutomaticExportOfAuditTrail voor meer informatie 
over het exporteren van deurgeschiedenisgegevens. 

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe u elke stap van deze procedure moet 

uitvoeren. 

11. 4. 3. 1. Stap 1: taak configureren 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

2. Selecteer Systeem > Geplande taken. Het scherm Geplande taken wordt weergegeven. 

3. Klik op Voeg geplande taak toe. Het dialoogvenster Voeg geplande taak toe wordt 

weergegeven. 

4. Selecteer Deurgeschiedenisgegevens exporteren in de vervolgkeuzelijst. 

5. Klik op OK. Het scherm Configuratie taak wordt weergegeven. 
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Afbeelding 228: Scherm Configuratie taak 
 

6. Geef in het veld Naam van de geplande taak een naam op voor de taak. 

Het veld Type bestand te exporteren is standaard ingesteld op CSV-bestand. Deze optie 

kan niet worden gewijzigd. 

7. Geef een naam op voor het bestand dat u wilt exporteren in het veld Te exporteren 

bestand. 

Druk op F2 om het dialoogvenster Bestandslocatie weer te geven en voeg desgewenst 

parameters (macro's) toe aan de bestandsnaam. 
 

 

Afbeelding 229: Dialoogvenster Bestandslocatie 
 

Met behulp van parameters (macro's) zoals $YEAR kunt u bestanden onder een unieke 

naam opslaan zodat deze niet worden overschreven wanneer het volgende bestand wordt 

gemaakt.  

Dubbelklik op de gewenste parameter om deze toe te voegen aan de bestandsnaam.  
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Elke parameter die u toevoegt, wordt weergegeven in de bestandsnaam in het veld Te 

exporteren bestand. 

Klik op Accepteren wanneer u de gewenste parameters hebt toegevoegd en de juiste 

bestandsnaam wordt weergegeven in het veld Te exporteren bestand. 

Klik op Verifiëren in het scherm Configuratie taak om te controleren of de bestandsmap 

bestaat en juist is. 

Klik op Volgende stap. Het scherm Veldconfiguratie wordt weergegeven. 

11. 4. 3. 2. Stap 2: velden configureren 

Ga als volgt te werk om stap 2 uit te voeren: 

8. Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling in het scherm 

Veldconfiguratie. 

Hiermee bepaalt u de indeling van het bestand met de geëxporteerde 

deurgeschiedenisgegevens. 
 

 

Afbeelding 230: Scherm Veldconfiguratie 
 

Selecteer Tabs of Aangepast. 

Hiermee bepaalt u hoe de deurgeschiedenisgegevens in het bestand worden opgeslagen. 

De velden Scheidingsteken en Tekstscheidingsteken worden automatisch ingevuld, 

maar u kunt de tekens in die velden desgewenst wijzigen. 

Schakel het selectievakje Voeg kolomnamen op eerste rij toe indien nodig in. 

Als u dit inschakelt, worden de kolomnamen toegevoegd aan de eerste rij van het bestand. 

Klik op Voeg toe in het paneel Veldconfiguratie. Het dialoogvenster Selecteer velden 

met een lijst met velden wordt weergegeven. 
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Afbeelding 231: Dialoogvenster Selecteer velden 
 

Zie het document SaltoAutomaticExportOfAuditTrail voor een omschrijving van deze 

velden. 

Selecteer de gewenste velden. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere waarden te 

selecteren. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde velden worden weergegeven in de lijst Velden in 

het scherm Veldconfiguratie. 
 

 

Afbeelding 232: Velden selecteren 
 

De volgorde van de velden in de lijst Velden bepaalt de volgorde waarin de velden worden 

geëxporteerd. U kunt velden selecteren en op de punthaken omhoog en omlaag klikken 

om de volgorde van de velden te wijzigen. 
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Klik op Volgende stap. Het scherm Filterconfiguratie wordt weergegeven. 

11. 4. 3. 3. Stap 3: filter configureren 

In deze stap kunt u filteren welke deurgeschiedenisgegevens in een bepaalde tijdperiode 

moeten worden geëxporteerd. Standaard worden alle deurgeschiedenisgegevens van de 

afgelopen 12 maanden geëxporteerd.  

U kunt de deurgeschiedenisgegevens filteren op:  

 Kaarthouders en/of beheerders  

 Toegangspunten  

 Bewerkingen  

 Datum- en tijdperiode 

Ga als volgt te werk om stap 3 uit te voeren: 

1. Klik op Toevoegen/verwijderen in het paneel Wie in het scherm Filterconfiguratie. Het 

dialoogvenster Toevoegen/verwijderen in wordt weergegeven met twee aparte tabbladen 

voor kaarthouders en beheerders. 
 

 

Afbeelding 233: Scherm Filterconfiguratie 
 

Selecteer de gewenste kaarthouders in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde kaarthouders worden toegevoegd aan het rechterpaneel. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere waarden te 

selecteren. Zodra u een kaarthouder selecteert, wordt de standaardoptie Elke 

kaarthouder automatisch naar het linkerpaneel verplaatst. U kunt de standaardoptie 

gebruiken als u van alle kaarthouders in het systeem de deurgeschiedenisgegevens wilt 

exporteren.  

Ga naar het tabblad Beheerders als u ook wilt filteren op beheerders. Er wordt een lijst 

met beheerders weergegeven.  

Selecteer de gewenste beheerders in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde beheerders worden toegevoegd aan het rechterpaneel. 
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Klik op Accepteren. De geselecteerde kaarthouders en beheerders worden weergegeven 

in het paneel Wie. 

Volg de procedure zoals die staat beschreven in stappen 1, 2 en 5 om de toegangspunten 

waarop u wilt filteren toe te voegen aan het paneel Waar.  

Volg de procedure zoals die staat beschreven in stappen 1, 2 en 5 om de bewerkingen 

waarop u wilt filteren toe te voegen aan het paneel Wat. 

Klik op Toevoegen/verwijderen in het paneel Wanneer. Het dialoogvenster Periode 

toevoegen/verwijderen met de standaardperiode wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 234: Dialoogvenster Periode toevoegen/verwijderen 
 

Klik op het pictogram Bewerken om desgewenst de datum- en tijdperiode te wijzigen.  

U kunt ook op Voeg toe klikken om extra periodes toe te voegen. Zo kunt u een periode 

toevoegen waarin de deurgeschiedenisgegevens van een bepaalde tijdperiode elke dag 

tussen 09.00 en 11.00 uur worden geëxporteerd, en een periode waarin de 

deurgeschiedenisgegevens van dezelfde tijdperiode elke dag tussen 14.00 en 17.00 uur 

worden geëxporteerd. 

Klik op Accepteer wanneer u de gewenste periodes hebt bewerkt of toegevoegd. De 

wijzigingen worden weergegeven in het paneel Wanneer. 
 



 269 

 

Afbeelding 235: Bewerk periode 
 

Klik op Volgende stap. Het scherm Tijdschema wordt weergegeven. 

11. 4. 3. 4. Stap 4: tijdschema instellen 

Alle stappen voor het plannen van de taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 2: tijdschema instellen voor meer informatie en een 

beschrijving van de te volgen procedure. 

11. 4. 3. 5. Stap 5: bevestiging 

Alle stappen voor het bevestigen van taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 3: bevestiging voor meer informatie en een beschrijving 

van de te volgen procedure. 

11. 4. 4. Automatisch gebruikers exporteren 
U kunt de gebruikers in de SALTO-database exporteren als een CSV-bestand. Hiermee kunt 

u de gegevens gebruiken in een ander systeem, bijvoorbeeld voor tijdregistratie. 

OPMERKING: U behoudt toegang tot de gebruikersgegevens in ProAccess SPACE 
wanneer u ze exporteert, aangezien ze niet uit het systeem worden 
verwijderd. 

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe u elke stap van deze procedure moet 

uitvoeren. 
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11. 4. 4. 1. Stap 1: taak configureren 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

1. Selecteer Systeem > Geplande taken. Het scherm Geplande taken wordt weergegeven. 

2. Klik op Voeg geplande taak toe. Het dialoogvenster Voeg geplande taak toe wordt 

weergegeven. 

3. Selecteer Gebruikersexport in de vervolgkeuzelijst. 

4. Klik op OK. Het scherm Configuratie taak wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 236: Gebruikers exporteren in het scherm Configuratie taak 
 

5. Geef in het veld Naam van de geplande taak een naam op voor de taak. 

Het veld Type bestand te exporteren is standaard ingesteld op CSV-bestand. Deze optie 

kan niet worden gewijzigd. 

6. Geef een naam op voor het bestand dat u wilt exporteren in het veld Te exporteren 

bestand. 

Druk op F2 om het dialoogvenster Bestandslocatie weer te geven en voeg desgewenst 

parameters (macro's) toe aan de bestandsnaam. 
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Afbeelding 237: Dialoogvenster Bestandslocatie 
 

Met behulp van parameters (macro's) zoals $YEAR kunt u bestanden onder een unieke 

naam opslaan zodat deze niet worden overschreven wanneer het volgende bestand wordt 

gemaakt.  

Dubbelklik op de gewenste parameter om deze toe te voegen aan de bestandsnaam.  

Elke parameter die u toevoegt, wordt weergegeven in de bestandsnaam in het veld Te 

exporteren bestand. 

Klik op OK wanneer u de gewenste parameters hebt toegevoegd en de juiste 

bestandsnaam wordt weergegeven in het veld Te exporteren bestand. 

Klik op Verifiëren in het scherm Configuratie taak om te controleren of de bestandsmap 

bestaat en juist is. 

7. De standaardinstelling in Onderdeeltype is Gebruiker. Deze optie kan niet worden 

gewijzigd.  

8. Selecteer in Onderdelenpartitie de partitie waar de te exporteren gebruikers bij horen. Zie 

Partities voor meer informatie over partities. De standaardinstelling is Elke partitie, wat 

betekent dat gebruikers van alle partities geëxporteerd worden. 

Klik op Volgende stap. Het scherm Veldconfiguratie wordt weergegeven. 

11. 4. 4. 2. Stap 2: velden configureren 

Ga als volgt te werk om stap 2 uit te voeren: 

1. Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling in het scherm 

Veldconfiguratie. 

Hiermee bepaalt u de indeling van het bestand met de geëxporteerde 

deurgeschiedenisgegevens. 
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Afbeelding 238: Scherm Veldconfiguratie voor het exporteren van gebruikers 
 

2. Selecteer Tabs of Aangepast. 

Hiermee bepaalt u hoe de deurgeschiedenisgegevens in het bestand worden opgeslagen. 

De velden Scheidingsteken en Tekstscheidingsteken worden automatisch ingevuld, 

maar u kunt de tekens in die velden desgewenst wijzigen. 

3. Schakel het selectievakje Voeg kolomnamen op eerste rij toe indien nodig in. 

Als u dit inschakelt, worden de kolomnamen toegevoegd aan de eerste rij van het bestand. 

4. Klik op Voeg toe in het paneel Veldconfiguratie. Het dialoogvenster Selecteer velden 

met een lijst met velden wordt weergegeven. 
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Afbeelding 239: Dialoogvenster Selecteer velden 
 

Zie het document SALTO_Data_Export voor een omschrijving van deze velden. 

5. Selecteer de gewenste velden. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere waarden te 

selecteren. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde velden worden weergegeven in de lijst Velden in 

het scherm Veldconfiguratie. 
 

 

Afbeelding 240: Velden selecteren 
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De volgorde van de velden in de lijst Velden bepaalt de volgorde waarin de velden worden 

geëxporteerd. U kunt velden selecteren en op de punthaken omhoog en omlaag klikken 

om de volgorde van de velden te wijzigen. 

Klik op Volgende stap. Het scherm Filterconfiguratie wordt weergegeven. 

11. 4. 4. 3. Stap 3: tijdschema instellen 

Alle stappen voor het plannen van de taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 2: tijdschema instellen voor meer informatie en een 

beschrijving van de te volgen procedure. 

11. 4. 4. 4. Stap 4: bevestiging 

Alle stappen voor het bevestigen van taken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden op 

dezelfde manier uitgevoerd. Zie Stap 3: bevestiging voor meer informatie en een beschrijving 

van de te volgen procedure. 

11. 5. Handmatige synchronisatie 
U kunt de volgende synchronisatietaken handmatig in het systeem uitvoeren: 

 CSV-bestandssynchronisatie  

 DB-tabelsynchronisatie 

U kunt deze taken starten door Systeem > Synchronisatie te selecteren en alle stappen in 

de configuratieprocedure uit te voeren. Deze taken kunnen ook automatisch worden 

uitgevoerd door ze te plannen in het scherm Geplande taken. Zie Automatische CSV-

bestandssynchronisatie en Automatische synchronisatie databasetabel voor instructies bij het 

uitvoeren van de vereiste stappen voor elke taak. 

OPMERKING: De stappen voor het inplannen van taken waarnaar in de paragrafen 
hierboven wordt verwezen, zijn niet relevant als u de CSV-bestanden of 
databasetabellen handmatig synchroniseert.  

11. 6. Back-ups maken van databases 
U kunt als volgt databaseback-ups maken in het SALTO-systeem: 

 Met de optie Systeem > Back-up maken van database in ProAccess SPACE 

Systeemback-ups worden standaard opgeslagen in een SQL-back-upmap. Voorbeeld:  

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup 

De naam van de SQL-map kan verschillen, afhankelijk van de geïnstalleerde SQL-versie. Het 

is raadzaam om alle SQL-back-ups in deze map te maken. Het back-upbestand wordt 

opgeslagen met de extensie .bak. 

OPMERKING: Het systeem maakt standaard geplande automatische databaseback-ups. 
Zie Automatische databaseback-ups voor meer informatie.  

U kunt als volgt een databaseback-up uitvoeren in ProAccess SPACE: 

1. Selecteer Systeem > Back-up maken van database. Het dialoogvenster Back-up 

maken van database wordt weergegeven. 
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Afbeelding 241: Dialoogvenster Back-up maken van database 
 

Geef een bestandspad in het bestandssysteem van de databaseserver op of geef een 

naam op voor bestandsnaam van de back-up. 

Klik op OK. De databaseback-up wordt uitgevoerd. Er verschijnt een pop-upvenster met 

een bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Klik op OK. 

11. 6. 1. Back-ups van databases terugzetten 
Het is niet mogelijk om een back-up te herstellen terwijl ProAccess SPACE is verbonden met 

een bestaande back-up. De databaseback-up kan worden teruggezet met Microsoft 

Management Studio en het SALTO-hulpprogramma DB Utils for RW-ProAccess. Neem 

voor meer informatie contact op met de technische dienst van SALTO. 

11. 7. Eventstreams 
Met de functie voor eventstreams kunnen derden in real-time meldingen ontvangen over 

gebeurtenissen binnen het SALTO-systeem (bijvoorbeeld als een bepaalde kaarthouder een 

deur opent). Zie het document Stream of events from the Salto software voor meer informatie. 

De functionaliteit voor eventstreams is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie. 

Een eventstream verstuurt de volgende informatie over een gebeurtenis: 

 Wie (bijvoorbeeld de kaarthouder)  

 Wanneer (bijvoorbeeld datum/tijd)  

 Waar (bijvoorbeeld de locatie van de deur)  

 Wat (bijvoorbeeld dat de deur werd geopend)  

De eventstream is bedoeld om de deurgeschiedenis te filteren. Zie Deurgeschiedenis voor 

meer informatie over de deurgeschiedenis. Door bepaalde gebeurtenissen in de juiste 

volgorde naar het systeem te sturen, kan het systeem de ontvangen informatie verwerken en 

er direct op reageren.  

Als u een eventstream wilt maken, moet u in de installatiewizard de volgende stappen 

voltooien:  

1. Configureer de algemene instellingen. 

2. Selecteer de gegevensvelden. 

3. Geef de parameters op. 

4. Bevestig de configuratie-instellingen. 
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11. 7. 1. Stap 1: De algemene instellingen configureren  
De eerste stap in het maken van een eventstream is het invoeren van algemene informatie, 

zoals de indeling en codering van de eventstream.  

U kunt als volgt de algemene informatie invoeren:  

1. Selecteer Gereedschappen > Eventstreams. Het lijstvenster Eventstreams wordt 

weergegeven. 

2. Klik op Nieuw. Het dialoogvenster Configuratie eventstream wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 242: Dialoogvenster Configuratie eventstream 
 

Klik op Volgende. 

3. Geef in het configuratieveld Naam van eventstream de naam op van de eventstream.  

4. Selecteer UPD of TCP/IP in het paneel Transportlaag.  

U kunt eventstreams ontvangen via het UDP- of TCP/IP-protocol. 

5. Geef in het veld Hostnaam de apparaatnaam op en in het veld Poortnummer het 

poortnummer.  

Eventstreammeldingen verlopen via de apparaatnaam en het poortnummer van de 

geselecteerde luistersocket.  

6. Selecteer JSON of CSV in het paneel Berichtformaat. 

JSON gebruikt een indeling op basis van tekenreeksen. CSV gebruikt een lijstindeling met 

waarden die worden gescheiden door een puntkomma. Hieronder staan van beide 

voorbeelden. 
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[ 

{ 

"EventID" : "11223344556677889900", 

"EventDateTime" : "2012-04-14T13:03:20", 

SALTO HAMS……p.321 

"EventTime" : "13:03:20", 

"EventDateTimeUTC" : "2012-04-14T11:03:20Z", 

"OperationID" : 17, 

"OperationDescription": "Deur geopend (sleutel)", 

"IsExit" : false, 

"UserType" : 0, 

"UserName" : "Jan Smit", 

"UserGPF3" : "Marketingafdeling", 

"DoorName" : "Sportruimte", 

"DoorGPF1" : "Ontspanningsruimte", 

} 

] 

Afbeelding 243: JSON-indeling  
 

EVENT_START "11223344556677889900"; 2012-04-14T13:03:20; 
13:03:20; 2012-04-14T13:03:20z; 17; “Deur geopend: sleutel"; nee; 0; 
"John Smith"; "Marketingafdeling"; "Sportruimte", 
"Ontspanningsruimte" EVENT_END 

Afbeelding 244: CSV-indeling  
 

7. Selecteer de juiste tekencodering in de vervolgkeuzelijst Tekencodering. 

U kunt ANSI, UTF-8, Unicode of Unicode Big Endian selecteren.  

8. Klik op Volgende. Selecteer de gegevensvelden in het dialoogvenster dat verschijnt.  

U kunt overigens in elke stap op Terug klikken om terug te keren naar het vorige 

dialoogvenster.  

11. 7. 2. Stap 2: gegevensvelden selecteren 
Nadat u de algemene informatie over de eventstream hebt ingevoerd, moet u de 

gegevensvelden voor de eventstream selecteren.  

U kunt als volgt de gegevens selecteren:  

1. Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Selecteer velden wordt 

weergegeven.  
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Afbeelding 245: Dialoogvenster Selecteer velden  
 

2. Selecteer de gegevensvelden die met de eventstream worden verzonden. 

De velden in deze lijst komen overeen met de informatie die sleutels doorgeven aan de 

SALTO SQL-database en aan systemen van derden. 

Klik op de punthaak om de geselecteerde velden te verplaatsen naar de rechterzijde van 

het dialoogvenster. 

Klik op OK. De geselecteerde velden worden weergegeven. Als u een bepaalde volgorde 

in de lijst wilt aanbrengen, moet u de velden één voor één selecteren. Als de velden aan 

de lijst zijn toegevoegd, kunt u de volgorde niet meer veranderen. 
 

 

Afbeelding 246: Weergave van geselecteerde velden  
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Klik op Verwijderen als u items uit dit veld wilt verwijderen.  

 

 

Afbeelding 247: Weergegeven velden deselecteren  

 

Klik op Volgende. Het veld Actualiteit van het evenement (maximaal) en de panelen 

Wie, Waar, Wat en Wanneer worden weergegeven.  

11. 7. 3. Stap 3: Parameters opgeven  
Nadat u de gegevensvelden voor de eventstream hebt geselecteerd, moet u de parameters 

ervoor opgeven, bijvoorbeeld het soort gebeurtenis en de locatie.  

U kunt als volgt de parameters opgeven:  

1. Selecteer Gebruikers in het paneel Wie.  
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Afbeelding 248: Panelen en de Actualiteit van het evenement (maximaal) 
 

2. Klik op de knop Elementen toevoegen/verwijderen onder het paneel Wie. Het 

dialoogvenster Wie met een lijst met kaarthouders wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 249: Dialoogvenster Wie 
 

3. Selecteer de gewenste gebruiker in het paneel Niet geselecteerde ingave en klik op de 

pijl. De geselecteerde gebruiker wordt weergegeven in het paneel Geselecteerde items.  

Standaard wordt Elke kaarthouder weergegeven in het paneel Geselecteerde items. Dit 

betekent dat alle gebruikers worden toegevoegd aan de eventstream. Als u deze waarde 

wilt verwijderen, selecteert u Elke kaarthouder in het paneel Geselecteerde items en 

klikt u op de pijl naar links. Elke kaarthouder wordt weergegeven in het paneel Niet-
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geselecteerde items. Herhaal deze stappen als u Elke beheerder wilt verwijderen uit 

Beheerders, Elke deur uit Deuren en Elke actie uit Bewerkingen.  

4. Klik op OK. 

5. Ga naar het tabblad Beheerders. 

6. Voor beheerders herhaalt u de bovenstaande stappen.  

7. Klik op OK.  

De geselecteerde gebruikers en beheerders worden weergegeven in het paneel Wie.  

8. Herhaal de bovenstaande stappen om de gewenste deuren te selecteren in het paneel 

Waar. 

9. Herhaal de bovenstaande stappen om de gewenste bewerkingen te selecteren in het 

paneel Wat.  

10. Klik op Toevoegen in het paneel Wanneer. Het dialoogvenster Geselecteerde periode 

wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 250: Dialoogvenster Geselecteerde periode 
 

11. Selecteer de gewenste tijdperiode met de pijlen in de velden Van en Tot.  

Hiermee bepaalt u de periode waarin de eventstream actief is. In het bovenstaande 

voorbeeld stuurt het systeem alleen events in de periode van 08.00 tot 18.00.  

12. Klik op OK. De geselecteerde tijdperiode wordt weergegeven in het paneel Wanneer.  

13. Bepaal de frequentie van eventstreammeldingen door het gewenste getal in te voeren in 

het veld Actualiteit van het evenement (maximaal) en seconden, minuten of uren te 

selecteren.  

Als u bijvoorbeeld 30 seconden selecteert, verstuurt het systeem alleen events die 30 

seconden geleden of korter zijn gemaakt.  

11. 7. 4. Configuratie-instellingen bevestigen  
Als u de parameters hebt opgegeven voor de eventstream, moet u de configuratie-instellingen 

bevestigen.  

Dat kunt u als volgt doen:  

1. Klik op Volgende. De configuratie-instellingen van de eventstream worden weergegeven.  
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Afbeelding 251: Dialoogvenster Geselecteerde periode 

 

2. Klik op Voltooien. Er verschijnt een melding dat de wijzigingen pas van kracht worden als 

u de SALTO Service opnieuw start.  

De eventstream die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in het lijstvenster Eventstreams. 
 

  

Afbeelding 252: Gemaakte eventstream  
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3. Klik op Sluiten. 

11. 8. Kaart printen  
U kunt in ProAccess SPACE kaartsjablonen maken en afdrukken voor gebruik als 

gebruikerskaarten (sleutels). U kunt kaartsjablonen maken voor verschillende typen 

gebruikers in uw organisatie. Zo kunt u een sjabloon maken voor dagpersoneel en een andere 

sjabloon voor nachtpersoneel.  

U kunt als volgt een kaartsjabloon maken: 

1. Selecteer Gereedschappen > Kaartsjabloonlijst. Het scherm Kaartsjabloonlijst wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 253: Scherm Kaartsjabloonlijst  
 

Klik op Nieuw. Het dialoogvenster Nieuw wordt weergegeven.  
 

 

Afbeelding 254: Dialoogvenster Nieuw 
 

Selecteer Horizontaal of Verticaal als sjabloonrichting en klik op OK. Het scherm 

Kaartsjabloondesign wordt weergegeven.  
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Afbeelding 255: Scherm Kaartsjabloondesign 
 

In het gedeelte Toolbox in het scherm Kaartsjabloondesign staan vier functies: 

 Tekst 

 Afbeelding 

 Vorm  

 Lijn  

Gebruik de functies in het paneel Toolbox als u de blanco sjabloon in het midden van het 

scherm wilt aanpassen. Als u een functie selecteert in de sjabloon, verschijnt het specifieke 

menu Eigenschappen voor die functie in de rechterbovenhoek van het scherm.  

De vier functiemenu's in Toolbox worden in de volgende paragrafen beschreven. 

11. 8. 1. Tekst 
In het menu Tekst kunt u de tekst aanpassen die in de sjabloon wordt gebruikt.  

De opties worden beschreven in de volgende tabel.  
 

Tabel 41: Menuopties Tekst 

Optie Omschrijving 

Uitlijning Plaatsing van de tekst op de sjabloon, bijvoorbeeld Boven-
gecentreerd. 

Achterkant kleur Achtergrondkleur voor de sjabloon. 

Gegevensveld Tekstveld voor in de sjabloon, bijvoorbeeld Titel, Voornaam, 

Gebruikers-ID of Paspoort. Dit veld wordt alleen ingeschakeld 

wanneer Dynamisch is geselecteerd in Gegevenstype.  

Gegevenstype Hiermee definieert u de tekst als Constant (statische tekst) of 
Dynamisch (variabele tekst). Selecteer Dynamisch als u wilt dat 
de velden in de kaartsjabloon automatisch worden aangevuld met 
gebruikersgegevens. Als u Dynamisch selecteert, wordt het 
Gegevensveld ingeschakeld.  

Font Het lettertype dat voor de tekst op de sjabloon gebruikt wordt. 
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Optie Omschrijving 

Locatie De locatie van de tekst op de sjabloon. U kunt de x- en y-
coördinaten aangeven.  

Grootte Hoogte en breedte van de tekst. 

Tekst De tekst die op de sjabloon komt te staan. 

Tekstkleur De kleur van de tekst op de sjabloon.  
 

11. 8. 2. Plaatje  
Met het menu Afbeelding kunt u de afbeeldingen aanpassen die u hebt geïmporteerd naar de 

sjabloon.  

De opties worden beschreven in de volgende tabel.  
 

Tabel 42: Menuopties Afbeelding 

Optie Omschrijving 

Achterkant kleur De achtergrondkleur voor de afbeelding. 

Gegevensveld Hiermee kunt u de afbeelding van de desbetreffende gebruiker in 
het informatiescherm Gebruiker (in ProAccess SPACE) 
selecteren. Dit veld wordt alleen ingeschakeld wanneer 
Dynamisch is geselecteerd in Gegevenstype.  

Gegevenstype Hier kunt u aangeven of de afbeelding Constant (statische 
afbeelding) of Dynamisch (variabele afbeelding) moet zijn. Als u 
Dynamisch selecteert, wordt het Gegevensveld ingeschakeld.  

Afbeelding De afbeelding voor op de sjabloon. Klik op het pictogram met drie 
puntjes als u een afbeelding wilt importeren.  

Weergavemodus De plaatsing van de afbeelding op de sjabloon, bijvoorbeeld 
Geschaald. 

Locatie De locatie van de afbeelding op de sjabloon. U kunt de x- en y-
coördinaten aangeven. 

Grootte De grootte van de afbeelding op de sjabloon. U kunt de hoogte en 
breedte selecteren. 

 

Wanneer u een kaartsjabloon hebt gemaakt, kunt u het aan een individuele gebruiker in 

ProAccess SPACE koppelen. Zie Kaartprintsjablonen voor meer informatie. 

11. 8. 3. Vorm 
Met het menu Vorm kunt u vormen in de sjabloon aanpassen.  

De opties worden beschreven in de volgende tabel.  
 

Tabel 43: Menuopties Vorm 

Optie Omschrijving 

Achterkant kleur De achtergrondkleur voor de vorm.  

Lijnkleur De lijnkleur van de vorm. 

Lijnbreedte De lijndikte van de vorm. 

Locatie De locatie van de vorm op de sjabloon. U kunt de x- en y-
coördinaten aangeven. 

Grootte De grootte van de vorm op de sjabloon. U kunt de hoogte en 
breedte selecteren. 

Type De vorm kan rechthoekig of ovaal zijn 
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11. 8. 4. Lijn  
Met het menu Lijn kunt u lijnen in de sjabloon aanpassen.  

De opties worden beschreven in de volgende tabel.  
 

Tabel 44: Menuopties Lijn 

Optie Omschrijving 

Achterkant kleur De achtergrondkleur van de lijn. 

Richting De richting van de lijn. 

Lijnkleur De kleur van de lijn. 

Lijnbreedte De breedte van de lijn.  

Locatie De locatie van de lijn op de sjabloon. U kunt de x- en y-
coördinaten aangeven. 

Grootte De grootte van de lijn op de sjabloon. U kunt de hoogte en breedte 
selecteren. 

 

11. 8. 5. Pictogrammen kaartsjabloon  
In de linkerbovenhoek van het scherm Kaartsjabloondesign staan. Deze pictogrammen 

worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 45: Pictogrammen voor kaartsjabloondesign 

Pictogram Omschrijving 

 Nieuw  

Hiermee maakt u een nieuwe kaartsjabloon. 

 Open  

Hiermee opent u sjablonen die u eerder hebt gemaakt.  

 Opslaan 

Hiermee slaat u een nieuwe kaartsjabloon op. 

 Opslaan als 

Hiermee slaat u kaartsjablonen op onder verschillende namen, 
bijvoorbeeld als u het huidige sjabloonontwerp wilt gebruiken als 
basis voor een andere kaartsjabloon. 

 Afdrukken 

Hiermee drukt u uw sjabloon af. 

 Rooster 

Hiermee schakelt u een raster in dat u kunt gebruiken om 
ontwerpelementen op de juiste plek te zetten. 

 

11. 8. 6. Ontwerp achterkant  
U kunt zowel de voor- als de achterkant van een kaartsjabloon ontwerpen.  

U kunt als volgt informatie toevoegen aan de achterkant van de kaartsjabloon:  

1. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad Voorkant. De optie Achterkant toevoegen 

wordt weergegeven.  
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Afbeelding 256: Optie Achterkant toevoegen  
 

2. Klik op Achterkant toevoegen. Het tabblad Achterkant wordt nu weergegeven.  
 

 

Afbeelding 257: Nieuw tabblad voor achterkant  
 

3. Klik op het tabblad Achterkant als u de achterkant van de kaartsjabloon wilt ontwerpen. 
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11. 9. Afgedrukte kaartsjablonen gebruiken 
U kunt uw gemaakte kaartsjablonen in ProAccess SPACE afdrukken en gebruiken als 

gebruikerskaarten (sleutels). De functionaliteit voor het printen van kaarten is 

licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-software voor meer informatie.  

OPMERKING: Als u een kaartsjabloon wilt afdrukken, moet de sjabloon een dynamisch veld 
bevatten met een specifiek gegevensveld uit de gebruikerslijst. 

U kunt als volgt een kaartsjabloon afdrukken:  

1. Selecteer Kaarthouders > Gebruikers. Selecteer de gebruiker die is gekoppeld aan de 

kaartsjabloon die u wilt afdrukken. De knop Afdrukken wordt weergegeven in 

Kaartprintsjabloon. 

  

Afbeelding 258: Scherm Print gebruikerskaarten 

 

2. Klik op Afdrukken. Het scherm Kaartvoorbeeld wordt weergegeven.  

3. Klik op het pictogram Afdrukken in de linkerbovenhoek van het scherm. De sjabloon 

wordt vervolgens afgedrukt.  
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11. 10. Alarmgebeurtenissen 
 

Deze actie betekent dat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden of dat er een bepaalde 

toestand is gedetecteerd. Elke alarmgebeurtenis heeft een trigger en zodra een 

alarmgebeurtenis is geactiveerd, worden er een of meer acties ondernomen. 

 

 

LET OP: Deze functie is licentieafhankelijk.  

11. 10. 1. Trigger 
 

Ten tijde van de opstelling van dit document zijn er 2 soorten triggers die u kunt configureren: 

'deurgeschiedenisgebeurtenissen' en 'alarmingangen'. 

 

1. Elke deurgeschiedenisgebeurtenis kan worden ingesteld als trigger (zie de 

gebeurtenissenlijst van de software). Deze worden ingesteld in het gedeelte voor 

alarmen: 



 290 

 

 

Deze triggers kunnen per gebruiker, deur, bewerking worden ingesteld voor een tijdperiode. 
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2. Een relaiscontactingang kan ook worden ingesteld als een 'alarmingang' en dus als 

een trigger (bijvoorbeeld een noodknop of een brandmelder). Deze zijn alleen geldig in 

combinatie met online CU42E0-, CU4200- en/of CUEB8-apparaten. Ze worden 

ingesteld in de online ingangen via het Salto-netwerk en krijgen een specifieke naam 

(bijvoorbeeld 'prueba'). 

Ten eerste is het noodzakelijk om de fysieke ingang in Space in te stellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens moet de alarmingang met detector worden ingesteld op basis van deze fysieke 

ingang: 

 

Daarna moet er een nieuw alarm worden gemaakt: 
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De alarmingang moet worden ingesteld: 

 

 

 

 

 

 

Dan moet de ingang worden toegewezen aan de eerder gemaakte online ingang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 10. 2. Acties: 
 

Een actie wordt uitgevoerd wanneer de bijbehorende trigger wordt geactiveerd. 

Er zijn 5 verschillende soorten acties: 

 

1. Zet alarmuitgang aan: activeer een relaisuitgang in de online CU42E0, online CU4200 

of online CUEB8. 

Deze moeten eerst worden ingesteld in de relaisdefinities van het online punt in het Salto-

netwerk. 
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Deze moeten worden ingesteld als alarmuitgang: 
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In 'acties' moeten bij 'alarmgebeurtenis' (Gereedschappen - Alarmgebeurtenis) het type 

uitgang, de vooraf gemaakte relaisuitgang en de duur van de relaisactivering worden 

geselecteerd.  

De naam van de alarmuitgang wordt ingesteld bij het bewerken van het relais. 

Opmerking: een duur van 0 betekent dat het relais actief is zonder een automatische 

onderbreking (en dus voor onbepaalde tijd actief blijft). 

 

 

2. Zet alarmuitgang uit: schakel een relaisuitgang uit in de online CU42E0, online 

CU4200 of online CUEB8. Dit gebeurt op basis van de naam van het uit te schakelen 

alarm. 
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3. Verzend e-mail 

Voor deze functie is het nodig om een e-mailadres van de afzender in te stellen in het tabblad 

Notificaties in de algemene opties. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven over hoe u de 

vereiste host, poort en het protocol kunt instellen. 

 

 

Als u in het menu 'Alarmgebeurtenis' naar 'Acties' gaat en 'Verzend e-mail' selecteert, moet u 

aangeven naar wie de e-mail moet worden verstuurd. Voor deze stap moet u eerst een 

trigger hebben gemaakt, zoals hierboven wordt uitgelegd. 
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Let op: per alarm kan er slechts één e-mailadres worden ingesteld voor de ontvanger. 

 

4. Start noodsluiting Als u een noodsluiting wilt activeren, moet deze actie, de betreffende 

zone en de uit te voeren bewerking worden ingesteld. 

 

5. Beëindig noodsluiting  

 

De zone waarvoor de noodsluiting wordt opgeheven, moet worden ingesteld. 
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12. SYSTEEMCONFIGURATIE 

PROACCESS SPACE 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Het ProAccess SPACE-systeem  

 Het systeemproces van ProAccess SPACE 

 Beheergeschiedenis 

 Beheerders 

 Beheerdersgroepen 

 Partities 

 PPD 

 SALTO-netwerk 

 Kalender 

 Tijdzones  

 Algemene opties 

 SAM- en uitgifteopties 

 PMS-autorisaties 

 Systeembronnen 

12. 1. Het ProAccess SPACE-systeem  
In dit hoofdstuk worden de verschillende configuratieopties voor de geavanceerde functies in 

ProAccess SPACE beschreven. Momenteel kunt u in ProAccess SPACE kalenders, meerdere 

tijdzones, beheerders, beheerdersgroepen, partities en de zomertijd instellen. Daarnaast kunt 

u netwerkapparaten zoals encoders, control units (CU's) en gateways configureren. 

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u de kalenders voor uw organisatie kunt 

maken en configureren en hoe u meerdere tijdzones en de zomertijd kunt instellen. Daarnaast 

wordt beschreven hoe u partities, beheerdersgroepen en beheerders kunt toevoegen en 

netwerkapparaten kunt beheren. 

12. 2. Het systeemproces van ProAccess SPACE 
Over het algemeen worden systeemconfiguratietaken uitgevoerd door een beheerder met 

administratorrechten. In dit hoofdstuk wordt regelmatig naar de adminbeheerder verwezen. 

Die verwijzingen hebben echter ook betrekking op elke andere beheerder aan wie 

administratorrechten zijn toegekend. 

Het volgende voorbeeld toont hoe deze procedure eenvoudig kan worden voltooid: 

1. Beheergeschiedenis 

De adminbeheerder maakt rapporten over wat er in het SALTO-systeem is gedaan. Daarin 

staat bijvoorbeeld welke beheerder een sleutel of back-up heeft gemaakt, of wanneer de 

communicatie met de SALTO-database is gestopt en weer is hervat. 

Beheerders maken en configureren 

De adminbeheerder maakt beheerdersprofielen en configureert de bijbehorende opties. 

Beheerders koppelen 
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De adminbeheerder koppelt beheerdersgroepen aan de geselecteerde beheerders. 

Beheerdersgroepen maken en configureren 

De adminbeheerder maakt beheerdersgroepen en configureert de bijbehorende opties. 

Beheerdersgroepen koppelen 

De adminbeheerder koppelt beheerders aan de geselecteerde beheerdersgroepen. 

2. Partities maken 

De adminbeheerder maakt partities en voegt er items aan toe. 

Partities koppelen 

De adminbeheerder koppelt beheerdersgroepen aan de geselecteerde partities. 

PPD 

The adminbeheerder laadt de instellingen op de PPD en zet deze over op de deuren. 

SALTO-netwerkapparaten toevoegen en configureren 

a) De adminbeheerder voegt encoders, RF-gateways, RF-nodes, CU42E0-gateways en 

CU4200-nodes toe aan het systeem. 

b) De adminbeheerder configureert de online verbindingstypen. Namelijk: 

- Online IP (CU5000) 

- Online IP (CU42E0) 

- Online RF (SALTO) 

- Online RF (GBS) 

Zie Netwerkapparaten toevoegen en Online verbindingstypen configureren voor meer 

informatie over het configureren van verbindingstypen. 

Kalenders maken en configureren 

De adminbeheerder maakt kalenders en configureert de bijbehorende opties. 

Meerdere tijdzones toevoegen en configureren 

De adminbeheerder voegt desgewenst extra tijdzones toe aan het systeem en configureert 

de bijbehorende tijdzone. De adminbeheerder configureert de zomertijd voor de 

standaardtijdzone van het systeem. Let op: u moet de functionaliteit voor meerdere 

tijdzones inschakelen in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tijdzones voor 

meer informatie. 

Algemene opties 

De adminbeheerder configureert alle algemene opties in het systeem. In de algemene 

opties kunt u veel functies van ProAccess SPACE inschakelen. 

SAM- en uitgifteopties 

De adminbeheerder configureert het systeem voor gebruik met externe sleutels. 

PMS-autorisaties 

De adminbeheerder configureert het PMS (Property Management System). 

Systeembronnen 

De adminbeheerder beheert de status van de blacklist en regelt het herstel ervan. 

12. 3. Beheergeschiedenis 
Het informatiescherm Beheergeschiedenis toont een lijst met alle systeembeheeractiviteiten. 

Elke activiteit is voorzien van een datum- en tijdstempel. Het informatiescherm 

Beheergeschiedenis toont standaard alleen de activiteiten van de afgelopen zeven dagen. 
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Als u eerdere activiteiten wilt bekijken, moet u een datumbereik opgeven in de filter 

Datum/tijd. Zie Beheergeschiedenisgegevens filteren voor meer informatie. 

U kunt het informatiescherm Beheergeschiedenis weergeven door Systeem > 

Beheergeschiedenis te selecteren. 
 

 

 Afbeelding 259: Informatiescherm Beheergeschiedenis 
 

12. 3. 1. Beheergeschiedenislijsten afdrukken en exporteren 
Als u een papieren versie van de beheergeschiedenislijst wilt afdrukken of de lijst wilt 

exporteren in een specifieke bestandsindeling, selecteert u Systeem > Beheergeschiedenis 

en klikt u op Afdrukken in het informatiescherm Beheergeschiedenis. Zie Gegevens 

afdrukken en exporteren in ProAccess SPACE voor meer informatie en een beschrijving van 

de te volgen stappen. 

12. 3. 2. Beheergeschiedenisgegevens filteren 
U kunt de beheergeschiedenisgegevens filteren op datum/type, kaarthouder/beheerder, 

activiteit, object en/of locatie. Zie Filters deurgeschiedenis voor meer informatie. 

U kunt als volgt de beheergeschiedenisgegevens filteren:  

1. Selecteer Systeem > Beheergeschiedenis. Het informatiescherm Beheergeschiedenis 

wordt weergegeven.  
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Afbeelding 260: Informatiescherm Beheergeschiedenis 
 

2. Klik op het trechterpictogram boven het filteritem. Er wordt een zoekveld weergegeven. 

Als u bijvoorbeeld wilt filteren op beheerderstype, klikt u op het trechterpictogram boven 

de kolom Beheerder.  

Voor de filters Gebeurtenis en Object kunt u de vooraf gedefinieerde vervolgkeuzelijst 

met zoektermen gebruiken door in het dialoogvenster op de pijl te klikken.  

U kunt het Datum/tijd-bereik instellen met de velden Van en Tot. 

3. Voer uw zoekwoord in.  

of 

Selecteer een vooraf gedefinieerd zoekwoord in de vervolgkeuzelijst. 

of 

Selecteer een datumbereik. 

U kunt meerdere filters toepassen. De toegepaste filters worden boven in het scherm 

blauw gemarkeerd. Klik op het pictogram Sluiten bij een toegepaste filter om deze te 

verwijderen. U kunt de filter Datum/tijd echter niet verwijderen. 

4. Klik op het pictogram Zoeken. Er wordt een gefilterde deurgeschiedenislijst weergegeven.  

12. 3. 2. 1. Beheergeschiedenisfilters 

U kunt de filters in het informatiescherm Beheergeschiedenis gebruiken om alleen bepaalde 

activiteiten weer te geven. 

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 46: Beheergeschiedenisfilters 

Filter 
deurgeschiedenisgegevens 

Omschrijving 

Datum/tijd gebeurtenis De datum en tijd waarop de activiteit plaatsvond. 

Beheerder De naam van de beheerder die de activiteit heeft uitgevoerd. 

Gebeurtenis Details van de gebeurtenis, zoals inchecken, nieuwe sleutel maken, 
automatische verwijdering. 

Object Het object waarmee de activiteit plaatsvond. Als er bijvoorbeeld een 
nieuwe sleutel is toegewezen aan een gebruiker, is de gebruiker 
het object. 

Locatie De naam van de organisatie die het SALTO-systeem beheert. 
 

12. 3. 3. Beheergeschiedenisgegevens opschonen 
Als u de beheergeschiedenis opschoont, worden alle beheergeschiedenisgegevens van een 

bepaalde periode uit het systeem verwijderd. De verwijderde gegevens worden opgeslagen in 

een tekstbestand in een geselecteerde map. 
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OPMERKING: Het automatisch opschonen van de beheergeschiedenis is standaard 
ingepland. Zie Automatisch beheergeschiedenisgegevens verwijderen voor 
meer informatie. 

U kunt als volgt de beheergeschiedenis opruimen: 

1. Selecteer Systeem > Beheergeschiedenis. Het informatiescherm Beheergeschiedenis 

wordt weergegeven. 

2. Klik op Opruimen. Het dialoogvenster Wegschrijven van 

beheergeschiedenisgegevens wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 261: Dialoogvenster Wegschrijven van beheergeschiedenisgegevens 
 

3. Geef de gewenste doelmap op in het veld Locatie voor bestand met weg te schrijven 

geschiedenisgegevens. 

Klik op Verifiëren om te controleren of de bestandsmap bestaat en juist is. 

4. Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling.  

Hiermee bepaalt u de indeling van het bestand met verwijderde gebeurtenissen. 

5. Selecteer de gewenste datum in de kalender in het veld Wegschrijven 

deurgeschiedenisgegevens vóór. 

Alle activiteiten eerder dan de geselecteerde datum worden verwijderd. 

6. Klik op OK. Er verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat de bewerking is 

voltooid. 

Klik op OK. 

12. 4. Beheerders 
Er is één standaardbeheerder in het systeem: admin. Er is echter geen limiet op het aantal 

beheerders dat u kunt toevoegen. 

De adminbeheerder heeft volledige toegang tot alle menu's en functies in ProAccess SPACE. 

Voor andere beheerders, zoals hotelbeheerders, kan de toegang beperkt worden tot bepaalde 

submenu's en -functies, afhankelijk van de rechten die u aan de beheerdersgroep hebt 

toegewezen. Zie Beheerinterface,Hotelinterface en Beheerdersgroepen voor meer informatie. 
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OPMERKING: De beheerders waar in deze handleiding naar wordt verwezen, zijn 
beheerders van SALTO-toepassingen. Dat zijn bijvoorbeeld toegangs- en 
beveiligingsmanagers, frontdeskmedewerkers van een hotel of 
systeembeheerders. 

12. 4. 1. Beheerders toevoegen 
U kunt beheerders toevoegen in ProAccess SPACE. Zie Beheerdersgroepen voor meer 

informatie. 

U kunt als volgt een nieuwe beheerder toevoegen: 

1. Selecteer Systeem > Beheerders. Het scherm Beheerders wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 262: Scherm Beheerders 
 

Klik op Beheerder toevoegen. Het informatiescherm Beheerder wordt weergegeven.  
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Afbeelding 263: Informatiescherm Beheerder 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de nieuwe beheerder.  

Er kunnen maximaal 56 tekens ingevoerd worden. De naam is niet hoofdlettergevoelig. 

Geef in het veld Gebruikersnaam de naam op van de beheerder die gebruikt zal worden 

om toegang te krijgen tot ProAccess SPACE.  

Er kunnen maximaal 64 tekens ingevoerd worden. De gebruikersnaam is niet 

hoofdlettergevoelig. 

Selecteer de gewenste beheerdersgroep in de vervolgkeuzelijst Beheerdersgroep. 

Selecteer de weergavetaal voor de beheerder in de vervolgkeuzelijst Taal. 

Geef een wachtwoord op voor de nieuwe beheerder in het paneel Wachtwoordinstelling.  

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. 

Bevestig het wachtwoord. 

Klik op Opslaan. 

12. 5. Beheerdersgroepen 
Er is één standaardbeheerdersgroep in het systeem: 'Administrator'. Een beheerder kan 

binnen zijn groep beheerdersgroepen maken, verwijderen en bewerken, afhankelijk van de 

beheerdersgroeprechten die zijn toegewezen door de adminbeheerder. Een beheerder kan 

aan beheerdersgroepen alleen rechten toewijzen die hij zelf ook toegewezen heeft gekregen.  

ProAccess SPACE geeft alle beheerdersgroepen weer die in het systeem zijn gemaakt. De 

groepen waar de beheerder geen lid van is, zijn grijs gemarkeerd en zijn niet toegankelijk. Zie 

Globale rechten van beheerdersgroepen voor meer informatie. 

Er is geen limiet voor het aantal beheerdersgroepen dat aan het systeem kan worden 

toegevoegd. U kunt bijvoorbeeld beheerdersgroepen maken voor hotel- of 

onderhoudsmedewerkers.  

Beheerdersgroepen worden ingedeeld naar twee beheerderstypen: 

 Administrator: Dit verwijst naar de standaardbeheerdersgroep in het systeem. 
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 Standaard: Dit verwijst naar elke andere beheerdersgroep die u aan het systeem 

toevoegt. 

OPMERKING: Als u een beheerdersgroep verwijdert, worden de gekoppelde beheerders 
ook verwijderd. U kunt de standaardbeheerdersgroep Administrator niet uit 
het systeem verwijderen. 

12. 5. 1. Beheerdersgroepen maken 
U kunt als volgt nieuwe beheerdersgroepen toevoegen: 

1. Selecteer Systeem > Beheerdersgroepen. Het scherm Beheerdersgroepen wordt 

weergegeven.  
 

 

Afbeelding 264: Scherm Beheerdersgroepen 
 

Klik op Beheerdersgroep toevoegen. Het informatiescherm Beheerdersgroep wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 265: Informatiescherm Beheerdersgroep 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de beheerdersgroep.  

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de groep. 

Selecteer de gewenste opties in het paneel Instellingen. 

De opties worden beschreven in Instellingen van beheerdersgroepen. 

Selecteer de gewenste rechten in het paneel Globale rechten.  

De opties worden beschreven in Globale rechten van beheerdersgroepen. 

Selecteer de gewenste partities in het paneel Partities door de selectievakjes in de kolom 

Toegang in te schakelen. 

U kunt zoveel partities selecteren als nodig is. Zie Partities voor meer informatie over 

partities. De optie Aangepaste rechten is standaard ingeschakeld voor elke partitie. Dit 

betekent dat de globale rechten voor de beheerdersgroep die u hebt geselecteerd in het 

paneel Globale rechten automatisch worden toegepast op de partitie. Zie Globale rechten 

van beheerdersgroepen voor meer informatie. Als u het selectievakje in de kolom 

Aangepaste rechten uitschakelt, wordt het paneel Rechten voor weergegeven. Hier kunt 

u de beheerdersgroeprechten voor die specifieke partitie wijzigen. Schakel de 

selectievakjes in het paneel uit om bepaalde rechten te verwijderen. U kunt echter geen 

rechten toewijzen die niet zijn geselecteerd in het paneel Globale rechten. 

Klik op Opslaan. 

12. 5. 1. 1. Instellingen van beheerdersgroepen 

De adminbeheerder definieert de instellingen voor beheerdersgroepen door specifieke opties 

te selecteren in het paneel Instellingen.  

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
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Tabel 47: Instellingen van beheerdersgroepen 

Optie Omschrijving 

Hotelinterface  Als u deze optie inschakelt, worden de specifieke 
toegangstegels voor hotelomgevingen weergegeven 
zodra de beheerder inlogt. 

Beheer alle deuren met PPD Als u deze optie inschakelt, kan de beheerder met 
een PPD taken uitvoeren (zoals sloten updaten) voor 
deuren in elke partitie in het systeem. Zie PPD voor 
meer informatie. 

Toon alle toegangspunten van partities in de 
audit trail 

Als u deze optie inschakelt, kan de beheerder de 
deurgeschiedenisgegevens van elke partitie in het 
systeem bekijken in het informatiescherm 
Deurgeschiedenis. Zie Deurgeschiedenis voor meer 
informatie over de deurgeschiedenis. 

 

12. 5. 1. 2. Globale rechten van beheerdersgroepen 

De adminbeheerder kan aangeven welke taken een beheerdersgroep mag uitvoeren door 

specifieke rechten te selecteren in het paneel Globale rechten.  

Als u in het paneel Globale rechten een rechtengroep selecteert, worden alle onderliggende 

rechten automatisch geselecteerd. U kunt selectievakjes voor onderliggende rechten 

desgewenst weer uitschakelen. Als u geen rechtengroep of subrechten in een rechtengroep 

hebt ingeschakeld, worden de bijbehorende menu- en vervolgkeuzeopties niet weergegeven 

wanneer een lid van de beheerdersgroep zich aanmeldt bij ProAccess SPACE. Als u 

bijvoorbeeld het selectievakje bij Monitoring niet inschakelt en ook geen onderliggende 

rechten van deze groep inschakelt, wordt het menu Monitoring niet getoond. 

De opties worden beschreven in Tabel 48, Tabel 49, Tabel 50, Tabel 51, Tabel 52, Tabel 53 

en Tabel 54. 

Rechten voor toegangspunten 

Zie Toegangspunten voor meer informatie over de verschillende opties voor toegangspunten 

die worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 48: Rechten voor toegangspunten 

Rechten Omschrijving 

Deuren Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met deuren voor hun groep weergeven  

 Deurparameters wijzigen (openingsstanden enz.) 

 Wijzigen wie er toegang heeft tot de deuren 

 Deuren toevoegen en verwijderen 

Kasten Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met de kasten voor hun groep bekijken  

 De configuratie van kasten wijzigen 

 Wijzigen wie er toegang heeft tot de kasten 

 Kasten toevoegen en verwijderen 
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Rechten Omschrijving 

Kamers en suites Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met hotelkamers en suites voor hun groep bekijken  

 De configuratie van hotelkamers en suites wijzigen  

 Kamers en suites toevoegen en verwijderen 

Zones Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met zones voor hun groep bekijken  

 De configuratie van zones wijzigen 

 Wijzigen wie er toegang heeft tot de zones 

 Zones toevoegen en verwijderen 

Locaties/functies Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met locaties en functies voor hun groep bekijken 

 Wijzigen wie er toegang heeft tot de locaties en functies 

 De locatie- en functieparameters wijzigen 

 Locaties en functies toevoegen en verwijderen 

Uitgangen Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met relaisuitgangen voor hun groep bekijken  

 De configuratie van relaisuitgangen wijzigen 

 Wijzigen wie er toegang heeft tot de relaisuitgangen  

 Relaisuitgangen toevoegen en verwijderen 

Appèllijstzones Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met appèllijstzones voor hun groep bekijken  

 De configuratie van appèllijstzones wijzigen  

 Appèllijstzones toevoegen en verwijderen 

Parkeerbeheerzones Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met parkeerbeheerzones voor hun groep bekijken  

 De configuratie van parkeerbeheerzones wijzigen  

 Parkeerbeheerzones toevoegen en verwijderen 

Noodsluitingszones Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met noodsluitingszones voor hun groep bekijken  

 De configuratie van noodsluitingszones wijzigen  

 Noodsluitingszones toevoegen en verwijderen 

Tijdperiodes en automatische 
instellingen 

Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met tijdperiodes en automatische instellingen voor 
hun groep bekijken  

 De configuratie van tijdperiodes en automatische 
instellingen wijzigen  

 

Kaarthouderrechten 

Zie Kaarthouders voor meer informatie over de verschillende opties voor kaarthouders die 

worden beschreven in de volgende tabel. 
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Tabel 49: Kaarthouderrechten 

Rechten Omschrijving 

Gebruikers Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met gebruikers voor hun groep bekijken  

 De configuratie van gebruikers wijzigen  

 Geblokkeerde gebruikers toevoegen en verwijderen  

 Gebruikers toevoegen en verwijderen 

Bezoekers Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met bezoekers bekijken  

 Bezoekers uit het systeem verwijderen 

Gebruikersgroepen Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met gebruikersgroepen voor hun groep bekijken  

 De configuratie van gebruikersgroepen wijzigen  

 Gebruikersgroepen toevoegen en verwijderen 

Bezoekersgroepen Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met bezoekersgroepen voor hun groep bekijken  

 De configuratie van de bezoekersgroepen wijzigen  

 Bezoekersgroepen toevoegen en verwijderen 

Gastengroepen Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met gastengroepen voor hun groep bekijken  

 De configuratie van gastengroepen wijzigen  

 Gastengroepen toevoegen en verwijderen 

Parkeerbeheergroepen Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Een lijst met parkeerbeheergroepen voor hun groep 
bekijken 

 De configuratie van parkeerbeheergroepen wijzigen  

 Parkeerbeheergroepen toevoegen en verwijderen 

Tijdschema's Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 De tijdschema's voor hun groep bekijken 

 De configuratie van tijdschema's wijzigen 
 

Sleutelrechten 

Zie Sleutels voor meer informatie over de verschillende sleutelopties die worden beschreven 

in de volgende tabel. 
 

Tabel 50: Sleutelrechten 

Rechten Omschrijving 

Sleutel lezen Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep de gegevens op een sleutel lezen met een 
encoder. 

Sleutel wissen Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep de gegevens op een sleutel wissen met een 
encoder. 
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Rechten Omschrijving 

SAM-men sleutels Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep nieuwe lege sleutels uitgeven. Wanneer er een 
sleutel wordt uitgegeven, wordt er een deel van de sleutel beveiligd 
en gereserveerd voor SALTO. Wanneer u een sleutel toewijst, 
wordt het toegangsplan op het gereserveerde deel van de sleutel 
gezet. 

Gebruikers Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Gebruikerssleutels toewijzen  

 Gebruikerssleutels updaten 

 Gebruikerssleutels annuleren 

Bezoekers Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Bezoekers inchecken  

 Bezoekers uitchecken  
 

Hotelrechten 

Zie Hotels voor meer informatie over de verschillende hotelopties die worden beschreven in 

de volgende tabel. 
 

Tabel 51: Hotelrechten 

Rechten Omschrijving 

Inchecken Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep hotelgasten inchecken. 

Uitchecken Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep hotelgasten uitchecken. 

Gastensleutel kopiëren Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep gastensleutels kopiëren. 

Gastwissleutel maken Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep gastwissleutels maken/bewerken. U kunt deze 
sleutels gebruiken om gastensleutels ongeldig te maken, zodat ze 
niet meer gebruikt kunnen worden om een kamer binnen te gaan. 

Verloren gastensleutels 
annuleren 

Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep verloren gastensleutels annuleren. Als u een 
verloren gastensleutel annuleert, wordt die sleutel toegevoegd aan 
de blacklist. 

Eenmalige sleutel Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep eenmalige sleutels maken en bewerken.  

Maak programmeer-
/reservesleutel 

Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep reservesleutelsets maken en bewerken. Zo'n set 
bestaat uit een programmeersleutel en reservesleutels. 

Schoonmaaksleutel maken Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep schoonmaaksleutels maken. 

Kamerstatus Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep de lijst met kamerstatussen bekijken. 

 

Rechten voor monitoring 

Zie Gereedschappen in ProAccess SPACE voor meer informatie over de verschillende opties 

voor systeemgereedschappen die worden beschreven in de volgende tabel. 
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Tabel 52: Rechten voor monitoring 

Rechten Omschrijving 

Deurgeschiedenis Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 De deurgeschiedenis bekijken met een lijst van alle 
momenten waarop toegangspunten werden geopend en 
gesloten 

 De deurgeschiedenis opruimen 

Live monitoring Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Online sloten openen 

 Noodtoestanden van sloten in- of uitschakelen 

 Apparaten bekijken die onderhoud nodig hebben 

Appèllijst Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep met de functie Roll-callmonitoring in ProAccess 
SPACE zien welke gebruikers er in elke appèllijstzone zijn. 

Parkeerbeheer Als u deze optie inschakelt, kunnen leden van beheerdersgroepen 
via de functie Monitoring parkeerbeheer in ProAccess SPACE het 
aantal gebruikers in parkeerbeheerzones zien en resetten. 

Noodsluiting Als deze optie is ingeschakeld, kunnen leden van een 
beheerdersgroep met de functie Monitoring noodsluiting in 
ProAccess SPACE de noodtoestand in noodsluitingszones wijzigen. 

Graphical Mapping Als u deze optie inschakelt, kunnen leden van een beheerdersgroep 
een toepassing voor graphical mapping gebruiken. Dat betekent dat 
ze toegang hebben tot: 

 De setupmodus 

 De monitoringmodus 

Zie het document SALTO Graphical Mapping Manual voor meer 

informatie. De functionaliteit voor graphical mapping is 
licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-software 
voor meer informatie. 

 

Randapparatuurrechten 

Zie Randapparatuur en SALTO-netwerk voor meer informatie over de verschillende opties 

voor randapparatuur die worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 53: Randapparatuurrechten 

Rechten Omschrijving 

PPD Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Gegevens downloaden naar een PPD  

 Met een PPD een noodopening uitvoeren van 
toegangspunten  

 Met een PPD toegangspunten initialiseren en updaten  

 Firmwarebestanden downloaden naar een PPD 

SALTO-netwerk Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Alle randapparatuur in het SALTO-netwerk (SVN) bekijken 

 De SVN-configuratie wijzigen 

 SVN-randapparatuur toevoegen en verwijderen 
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Systeemrechten 

Zie Over systeemproces van ProAccess SPACE voor meer informatie over de verschillende 

opties voor systeembeheer en -configuratie die worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 54: Systeemrechten 

Rechten Omschrijving 

Beheergeschiedenis Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 De beheergeschiedenislijst bekijken 

 De beheergeschiedenislijst opruimen 

Beheerders Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 De beheerderslijst bekijken 

 De beheerderslijst bewerken 

 Beheerders toevoegen aan of verwijderen uit het systeem 

Beheerdersgroepen Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 De lijst met beheerdersgroepen bekijken 

 De lijst met beheerdersgroepen bewerken 

 Beheerdersgroepen toevoegen aan of verwijderen uit het 
systeem  

Partities Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 De lijst met partities bekijken  

 De configuratie van partities bewerken 

Kalenders Als u deze rechten selecteert, kunnen de leden van de 
beheerdersgroep: 

 Systeemkalenders bekijken  

 Systeemkalenders bewerken  

Tijdzones Als u deze optie inschakelt, kunnen leden van beheerdersgroepen: 

 De lijst met tijdzones bekijken 

 De systeeminstellingen voor zomertijd bewerken 

 Tijdzones toevoegen en verwijderen 

Gereedschappen Als u deze optie inschakelt, kunnen leden van beheerdersgroepen 
het volgende uitvoeren met de systeemgereedschappen: 

 Geplande taken configureren 

 CSV-bestanden en DB-tabellen synchroniseren 

 Items exporteren 

 Back-ups maken van databases 

 SQL DB-gebruikers maken 

 Kaartsjablonen maken en beheren 

 De eventstream beheren 

Zie Gereedschappen in ProAccess SPACE voor meer informatie 
over deze systeemfuncties. 

Configuratie Als u deze opties inschakelt, kunnen leden van beheerdersgroepen 
de volgende typen configuraties uitvoeren: 

 Algemeen 

 Lokaal 

 RF-opties 
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12. 5. 2. Beheerdersgroepen koppelen 
Nadat u een beheerdersgroep hebt gemaakt, moet u beheerders aan de groep koppelen. U 

kunt dit doen door de beheerdersgroep te selecteren in de vervolgkeuzelijst 

Beheerdersgroep op de informatiepagina Beheerder. Zie Beheerders toevoegen voor meer 

informatie. 

U kunt als volgt bekijken welke beheerders aan een beheerdersgroep zijn gekoppeld: 

1. Selecteer Systeem > Beheerdersgroepen. Het scherm Beheerdersgroepen wordt 

weergegeven. 

Dubbelklik op de beheerdersgroep waarvan u de beheerderslijst wilt bekijken. 

Klik op Beheerders in de zijbalk. Het dialoogvenster Beheerders met een lijst met 

beheerders wordt weergegeven. 

12. 6. Partities 
Partities zijn groepen items in het systeem waarmee verschillende beheerders verschillende 

delen van het SALTO-netwerk kunnen beheren. Partities zorgen ervoor dat verschillende 

beheerders gemakkelijker verschillende delen van een site kunnen beheren. Zo kan de 

faculteit geesteswetenschappen van een universiteit bijvoorbeeld worden ingesteld als partitie. 

Beheerders met toegang tot deze partitie kunnen de bijbehorende items beheren (zoals 

bepaalde toegangspunten, gebruikers, gebruikersgroepen enz.), afhankelijk van de 

partitierechten die de adminbeheerder heeft ingesteld. Zie Beheerdersgroepen maken  voor 

meer informatie over partitierechten. Beheerders die geen toegang hebben tot een partitie, 

kunnen de bijbehorende items niet beheren. 

OPMERKING: De functionaliteit voor partities is licentieafhankelijk. Zie Licenties en 
registratie van SALTO-software voor meer informatie. 

Partities kunnen het volgende bevatten: 

 Toegangspunten 

 Tijdperiodes voor toegangspunten 

 Automatische instellingen voor toegangspunten 

 Kaarthouders 

 Gebruikersgroepen 

 Tijdschema's voor kaarthouders 

 Geavanceerde filters voor deurgeschiedenisgegevens  

 Incheckgroepen 

 Kalenders 

In het systeem is een standaardpartitie aanwezig (Algemeen) die niet verwijderd kan worden, 

maar u kunt zoveel extra partities maken als u wilt. Een beheerder kan zijn eigen partities 

bekijken en bewerken, afhankelijk van de rechten die zijn toegewezen door de 

adminbeheerder. Alleen de adminbeheerder kan echter partities maken en verwijderen. Zie 

Globale rechten van beheerdersgroepen voor meer informatie. 

OPMERKING: Als u een partitie verwijdert, moet u de bijbehorende items verplaatsen naar 
een andere partitie.  
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12. 6. 1. Partities maken 
U kunt als volgt een partitie maken: 

1. Selecteer Systeem > Partities. Het scherm Partities wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 266: Scherm Partities 
 

Klik op Partitie toevoegen. Het informatiescherm Partitie wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 267: Informatiescherm Partitie 
 

Geef in het veld Naam een naam op voor de partitie. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de partitie. 
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Selecteer Toegangspunten in het paneel Families. De lijst met Toegangspunten wordt 

weergegeven. 

Selecteer Deuren in de lijst Toegangspunten. Het paneel Deuren wordt weergegeven in 

het informatiescherm Partitie. 

Klik op Toevoegen/verwijderen in het paneel Deuren. Het dialoogvenster 

Toevoegen/verwijderen met een lijst met deuren wordt weergegeven.  

Selecteer de gewenste partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie. De lijst wordt bijgewerkt om 

alle deuren in de geselecteerde partitie te tonen. 

Selecteer de gewenste deur in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De geselecteerde 

deur wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

U kunt de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere afzonderlijke 

deuren te selecteren. U kunt ook verschillende partities selecteren in de vervolgkeuzelijst 

Partitie om een lijst met de deuren in elke partitie te bekijken en om extra deuren te 

selecteren en aan het rechterpaneel toe te voegen. U kunt desgewenst een deur in het 

rechterpaneel terugzetten naar zijn oorspronkelijke partitie. U kunt als volgt een deur 

verplaatsen naar een andere partitie:  

a) Klik op Accepteren in het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen. 

b) Klik op Opslaan in het informatiescherm Partitie.  

c) Klik op Toevoegen/verwijderen om het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen weer 

te tonen. 

d) Selecteer in de vervolgkeuzelijst Partitie de partitie waarnaar u de deur wilt 

verplaatsen. 

e) Selecteer de deur in het rechterpaneel en klik op de punthaak. De geselecteerde deur 

wordt weergegeven in het linkerpaneel. 

Als u bovenstaande stappen niet uitvoert, komt naast de deurnaam het slotpictogram te 

staan wanneer u een andere partitie selecteert in de vervolgkeuzelijst Partitie. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde deur wordt weergegeven in het paneel Deur in het 

informatiescherm Partitie. 
 

 

Afbeelding 268: Deur selecteren 
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Volg voor elk item in de lijst Toegangspunten de procedure zoals die is beschreven in 

stap 6 tot en met 10. 

Volg voor elke familie in het paneel Families de procedure zoals die is beschreven in stap 

5 tot en met 10. 

De familietypen worden beschreven in Familietypen partities. 

Klik op Opslaan wanneer u de items voor elke familie hebt toegevoegd aan het 

informatiescherm Partitie. Alle geselecteerde items worden toegevoegd aan de partitie. 

OPMERKING: Wanneer u partities maakt, kunt u items (zoals deuren of gebruikers) 
verplaatsen van de ene naar de andere partitie. Dit doet u met de 
dialoogvensters Toevoegen/verwijderen in het informatiescherm Partitie 
van de betreffende partitie. Dit kunt u ook doen in het informatiescherm van 
elk item. U kunt bijvoorbeeld een deur naar een andere partitie verplaatsen 
door de nieuwe partitie te selecteren in het veld Partitie in het 
informatiescherm Deur en vervolgens te klikken op Opslaan. Als u het 
informatiescherm Deur wilt bekijken, moet u Toegangspunten > Deuren 
selecteren en dubbelklikken op de gewenste deur in het scherm Deuren. 

12. 6. 1. 1. Familietypen partities 

U kunt verschillende typen items toevoegen aan partities. Deze items worden in vijf families 

gegroepeerd in het informatiescherm Partitie.  

Deze worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 55: Familietypen 

Familie Omschrijving 

Toegangspunten Bevat de volgende items: 

 Deuren 

 Kasten 

 Kamers 

 Zones 

 Functies 

 Locaties 

 Uitgangen 

 Tijdperiodes voor toegangspunten 

 Automatische instellingen voor toegangspunten 

Kaarthouders Bevat de volgende items: 

 Gebruikers 

 Bezoekers 

 Gebruikersgroepen 

 Bezoekersgroepen 

 Gastengroepen 

 Tijdschema's voor kaarthouders 

Monitoring Bevat geavanceerde filters voor deurgeschiedenis. 

Hotel Bevat incheckgroepen. 

Systeem Bevat kalenders. 
 

12. 6. 2. Partities koppelen 
Nadat u een partitie hebt gemaakt en er items aan hebt toegevoegd, moet u 

beheerdersgroepen aan de partitie koppelen. Selecteer daarvoor de partitie in het paneel 
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Partities op de informatiepagina Beheerdersgroepen. Zie Beheerdersgroepen maken voor 

meer informatie. 

U kunt als volgt bekijken welke beheerdersgroepen aan een partitie zijn gekoppeld: 

1. Selecteer Systeem > Partities. Het scherm Partities wordt weergegeven. 

2. Dubbelklik op de partitie waarvan u de lijst met beheerdersgroepen wilt bekijken. Het 

informatiescherm Partitie wordt weergegeven. 

3. Klik op Beheerdersgroepen in de zijbalk. Het dialoogvenster Beheerdersgroepen met 

een lijst met beheerdersgroepen wordt weergegeven. 

12. 7. PPD 
PPD's worden verbonden met de lokale pc van de beheerder via een USB- of COM-poort. Zie 

PPD-instellingen voor meer informatie. Met een PPD kunnen gegevens worden uitgewisseld 

tussen de pc van de beheerder en sloten. Er worden gegevens van de pc naar de PPD 

gedownload, waarna de PPD wordt gebruikt om taken uit te voeren, zoals initialisatie van het 

slot of het openen van deuren in een noodsituatie. De PPD haalt tijdens deze procedure 

informatie (zoals batterijstatus) uit de sloten. Deze informatie wordt naar het systeem gestuurd 

wanneer de PPD wordt verbonden met de pc van de beheerder. 

Zie het document Portable Programming Device by SALTO voor meer informatie over PPD's 

en hun configuratie-instellingen. 

Tabel 56: PPD 

 PPD (draagbaar 
programmeerapparaat) 

Wordt gebruikt door adminbeheerders om 
wijzigingen in de configuratie naar een slot te 
sturen en door onderhoudsbeheerders om de 
batterijstatus van het slot te controleren en de 
deurgeschiedenis van het slot te verzamelen. 

 

OPMERKING: Het is belangrijk dat de tijd en datum juist zijn ingesteld op de pc met de 
SALTO-software, aangezien de tijd- en datuminstellingen van de sloten 
daarop gebaseerd zijn. 

12. 7. 1. Typen randapparatuur 
De functionaliteit van de PPD wordt in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 57: Typen randapparatuur 

Randapparaat Functie 

PPD Verstuurt informatie zoals identificatie- en configuratiegegevens 
voor deuren naar sloten. De beheerder downloadt de informatie van 
de pc naar de PPD, waarna de PPD kan worden verbonden met het 
slot. Op deze manier kan informatie worden overgedragen naar het 
slot.  

PPD's worden gebruikt voor de volgende taken:  
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 De configuratie van het slot wijzigen (deurprofielen, kalenders 
enz.) 

 Handmatig de deurgeschiedenis van het slot ophalen en naar 
de server uploaden 

 Een firmwarediagnose stellen van de elektronische 
componenten in het slot 

 De firmware van de componenten in het slot updaten  

 Een deur openen in een noodgeval  

 De batterijstatus van het slot lezen 

 Een algemene diagnose stellen van het systeem 

 

PPD's worden geconfigureerd in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad 

Apparaten voor meer informatie. Het informatiescherm PPD in ProAccess SPACE wordt 

gebruikt om toegangspuntgegevens naar PPD's te downloaden. Zo kunt u met PPD's taken 

uitvoeren zoals het initialiseren en updaten van sloten. U kunt de status van PPD's ook 

bekijken en hun firmware updaten in het informatiescherm PPD. 

12. 7. 2. Menuopties PPD 
Er zijn zeven menuopties voor PPD's. Sommige menuopties zijn standaard beschikbaar. 

Andere worden ingeschakeld wanneer u specifieke opties selecteert in het informatiescherm 

PPD in ProAccess SPACE en toegangspuntgegevens naar de PPD downloadt. Zie het 

document Portable Programming Device by SALTO voor meer informatie over het gebruik van 

PPD's. 

De opties worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 58: Menuopties PPD 

Optie Omschrijving 

Update sloten Hiermee kunt u een slot updaten wanneer het is verbonden met 
een PPD. Als u deze menuoptie wilt inschakelen, moet u de juiste 
toegangspuntgegevens naar de PPD downloaden via het 
informatiescherm PPD. 

Firmwarediagnose Hiermee kunt u een firmwarediagnose uitvoeren van de 
elektronische componenten in het slot. 

Update firmware Hiermee kunt u de firmware van de elektronische componenten in 
het slot updaten. 

Verzamel 
deurgeschiedenisgegevens 

Hiermee kunt u de deurgeschiedenisgegevens van offline deuren 
verzamelen en naar de lokale pc van de beheerder versturen. 

Noodopening Hiermee kunt u een noodopening uitvoeren, bijvoorbeeld als de 
slotbatterij leeg is of als er een leesfout optreedt. Als u deze 
menuoptie wilt inschakelen, moet u het selectievakje 
Noodopening toestaan inschakelen in het informatiescherm PPD 
en de gewenste toegangspuntgegevens naar de PPD 
downloaden. U kunt dit ook instellen als een standaardinstelling in 
de algemene opties van ProAccess SPACE. U kunt daarnaast 
desgewenst een wachtwoord instellen dat moet worden ingevoerd 
voordat een noodopening kan worden uitgevoerd. Zie 
Noodopening van deuren uitvoeren en Tabblad Apparaten voor 
meer informatie. 
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Optie Omschrijving 

Initialiseren Hiermee kunt u toegangsgegevens versturen naar nieuwe sloten 
of naar bestaande sloten die op een ander toegangspunt zijn 
geïnstalleerd en een andere naam hebben gekregen. Als u deze 
menuoptie wilt inschakelen, moet u het selectievakje Sloten 
initialiseren inschakelen in het informatiescherm PPD en de 
gewenste toegangspuntgegevens naar de PPD downloaden. Zie 
Deuren initialiseren voor meer informatie. 

Diagnose Hiermee kunt u gegevens uit het slot ophalen, zoals de 
batterijstatus of het serienummer. 

 

12. 7. 3. PPD-status bekijken 
U kunt de status van een PPD die is verbonden met de pc bekijken door Systeem > PPD te 

selecteren.  
 

 

Afbeelding 269: Informatiescherm PPD 
 

Het informatiescherm PPD toont de volgende informatie over de PPD: 

 Versie 

 Serienummer 

 Productgegevens (of productiedatum) 

 Batterijstatus 

 Taal 

12. 7. 4. Taal van PPD wijzigen 
Indien nodig kunt u de weergavetaal van een PPD wijzigen.  

U kunt als volgt de weergavetaal van een PPD wijzigen: 

1. Verbind de PPD met de computer. 

Selecteer Systeem > PPD. Het informatiescherm PPD wordt weergegeven. 
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Klik op Wijzig taal. Het dialoogvenster Wijzig taal wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 270: Dialoogvenster Wijzig taal 
 

Selecteer de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst Taal. 

Klik op Accepteren. Het voortgangsscherm PPD wordt weergegeven. 

Wacht tot de update is voltooid. Er verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat 

de bewerking is voltooid. 

Klik op OK. 

12. 7. 5. Informatiescherm PPD gebruiken 
In het informatiescherm PPD wordt een lijst met toegangspunten weergegeven. Deze lijst kan 

verschillen afhankelijk van de geselecteerde tijdzone in het paneel Tijdzone (Wereld). Het is 

belangrijk om te onthouden dat alleen de toegangspunten voor de geselecteerde tijdzone 

worden weergegeven. Let op: als u dit paneel wilt weergeven in ProAccess SPACE, moet u 

de functie voor meerdere tijdzones inschakelen in de algemene opties van ProAccess 

SPACE. Zie Meerdere tijdzones activeren en Tijdzones voor meer informatie. 

Bij toegangspunten die moeten worden geüpdatet, komt het rode pictogram Update vereist 

links van de naam te staan. U downloadt toegangspuntgegevens naar een PPD die is 

verbonden met de pc door het gewenste toegangspunt te selecteren en op Downloaden te 

klikken. Vervolgens kunt u taken zoals het updaten van sloten uitvoeren met de PPD. Zie 

Sloten bijwerken voor meer informatie. Voor bepaalde taken, zoals het initialiseren van sloten, 

moet u extra opties inschakelen in het paneel Acties uit te voeren. Zie Deuren initialiseren en 

Noodopening van deuren uitvoeren voor meer informatie over dit paneel. 

In de volgende tabel worden enkele handige schermonderdelen beschreven. 
 

Tabel 59: Items in het informatiescherm PPD 

Item Omschrijving 

Selectievakjes toegangspunten Hiermee kunt u individuele toegangspunten selecteren. 

Selectievakje in de kolomkop Hiermee kunt u alle weergegeven toegangspunten selecteren. 
Schakel daarvoor het selectievakje in de kolomkop in. 

Punthaken Hiermee kunt u toegangspunten omhoog en omlaag verplaatsen 
in de lijst. 

Knop Sla volgorde op in de 
PPD 

Hiermee kunt u de lijstvolgorde van toegangspunten opslaan. Dit 
geeft de volgorde aan waarin de toegangspuntgegevens naar de 
PPD worden gedownload en weergegeven in het menu van de 
PPD.  

Uitvouwpictogram Hiermee kunt u de ESD's voor kamers en suites bekijken. Dit 
pictogram wordt links naast de namen van kamers en suites 
weergegeven. 
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12. 7. 6. PPD-firmware aan het updaten 
Firmware is programmatuur die in het alleen-lezengeheugen (ROM – Read-Only Memory) van 

hardwareapparaten is geladen. Firmware-updates zijn beschikbaar wanneer er een nieuwe 

versie van de SALTO-software is gedownload. De technische dienst van SALTO kan 

daarnaast specifieke firmware-updates aanbevelen als dat nodig is. 

U kunt als volgt de firmware van een PPD updaten: 

1. Verbind de PPD met de computer. 

Selecteer Systeem > PPD. Het informatiescherm PPD wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 271: Informatiescherm PPD 
 

Klik op Update PPD-firmware. Het dialoogvenster Update PPD-firmware met de 

beschikbare firmwarebestanden wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 272: Dialoogvenster Update PPD-firmware 
 

Selecteer het gewenste bestand. 

Klik op Accepteren. Het voortgangsscherm PPD wordt weergegeven.  
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Wacht tot de update is voltooid. Er verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat 

de bewerking is voltooid. 

Klik op OK. 

12. 7. 7. Firmwarebestanden downloaden 
U kunt firmwarebestanden naar de PPD downloaden en de PPD vervolgens gebruiken om de 

elektronische componenten in het slot te updaten. 

U kunt als volgt een firmwarebestand naar een PPD downloaden: 

1. Verbind de PPD met de computer. 

2. Selecteer Systeem > PPD. Het informatiescherm PPD wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 273: Informatiescherm PPD 
 

3. Klik op Download firmwarebestanden naar PPD. Het dialoogvenster Download 

firmwarebestanden naar PPD met de beschikbare firmwarebestanden wordt 

weergegeven. 
 



 323 

 

Afbeelding 274: Dialoogvenster Download firmwarebestanden naar PPD 
 

4. Selecteer het gewenste bestand. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere afzonderlijke 

bestanden te selecteren. U kunt firmwarebestanden die u al hebt gedownload verwijderen 

door te klikken op Reset. 

5. Klik op Verzenden. Het voortgangsscherm PPD wordt weergegeven.  

6. Wacht tot het downloaden is voltooid. Er verschijnt een pop-upvenster met een 

bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

7. Klik op OK. 

U kunt de PPD nu gebruiken om de firmware van elektronische componenten in het slot te 

updaten door in het PPD-menu Update firmware te selecteren en de PPD te verbinden 

met het slot. Zie het document Portable Programming Device by SALTO voor meer 

informatie over deze procedure. 

12. 7. 8. Deuren initialiseren 
U moet ieder slot na installatie initialiseren. Het slot wordt dan geprogrammeerd en ontvangt 

toegangspuntgegevens die betrekking hebben op bijvoorbeeld tijdzones of kalenders. 

Het wordt aanbevolen om de PPD te verbinden met de computer nadat u de sloten hebt 

geïnitialiseerd om de meest actuele informatie over de sloten naar het systeem te sturen. 

OPMERKING: Indien nodig kunt u PPD's zo configureren dat ze IP-adressen toewijzen aan 
online IP-deuren (CU5000) tijdens de initialisatie. U moet elk IP-adres in het 
systeem invoeren via het informatiescherm Toegangspunt: 
Informatiescherm Online IP (CU5000) Als u het informatiescherm wilt 
bekijken, moet u Systeem > SALTO-netwerk selecteren en dubbelklikken 
op de gewenste Online IP (CU5000) in het scherm SALTO-netwerk. U moet 
deze optie inschakelen in de algemene opties van ProAccess SPACE door 
het selectievakje Activeer IP-adressering van control units via PPD in te 
schakelen in Systeem > Algemene opties > Apparaten. Zie Tabblad 
Apparaten voor meer informatie. 

PPD's kunnen ook worden gebruikt om SAM-gegevens naar SALTO-sloten 
en wandlezers te sturen tijdens initialisatie (of wanneer u updates installeert). 
Zie SAM- en uitgifteopties in de Algemene opties 

Zie de paragraaf Algemene opties. 
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SAM- en uitgiftegegevens voor meer informatie.  

U kunt als volgt een slot initialiseren: 

1. Verbind de PPD met de computer. 

2. Selecteer Systeem > PPD. Het informatiescherm PPD wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 275: Informatiescherm PPD 
 

3. Zorg ervoor dat de gewenste tijdzone is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Tijdzone 

(Wereld). 

Alleen de toegangspunten voor de tijdzone die is geselecteerd in het paneel Tijdzone 

(Wereld) worden weergegeven in het informatiescherm PPD. Het paneel Tijdzone 

(wereld) wordt alleen weergegeven als u de functie voor meerdere tijdzones hebt 

ingeschakeld in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Meerdere tijdzones 

activeren en Tijdzones voor meer informatie.  

4. Schakel het selectievakje bij het toegangspunt waarvoor u het slot wilt initialiseren in. 

U kunt desgewenst meerdere toegangspunten selecteren. Omdat het mogelijk is om meer 

dan één kalender tegelijk te downloaden naar de PPD, kunt u toegangspunten met 

verschillende kalenders selecteren (u kunt maximaal 16 kalenders op de PPD laden). Als 

u een andere tijdzone selecteert in de vervolgkeuzelijst Tijdzone (Wereld), worden de 

geselecteerde toegangspunten gedeselecteerd. 

Schakel in het paneel Acties uit te voeren het selectievakje Sloten initialiseren in. 

Klik op Downloaden. Het voortgangsscherm PPD wordt weergegeven. 

Wacht tot het downloaden is voltooid. Er verschijnt een pop-upvenster met een 

bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

U kunt nu de PPD gebruiken om het slot van het geselecteerde toegangspunt te 

initialiseren door in het PPD-menu Initialiseren te selecteren en de PPD te verbinden met 

het slot. Zie het document Portable Programming Device by SALTO voor meer informatie 

over deze procedure. 



 325 

OPMERKING: Als u een slot initialiseert dat al in gebruik is, wordt de bijbehorende 
deurgeschiedenis verwijderd. 

12. 7. 9. Kamers en ESD's initialiseren 
De procedure voor het initialiseren van kamers en ESD's is hetzelfde als die voor het 

initialiseren van sloten. Zie Deuren initialiseren voor meer informatie en een beschrijving van 

de te volgen stappen. 

OPMERKING: U kunt kamers en de gekoppelde ESD's samen of apart initialiseren. De 
kamers en ESD's die u gedurende het initialisatieproces selecteert, moeten 
echter wel dezelfde kalender hebben. 

12. 7. 10. Sloten bijwerken 
U moet offline sloten updaten als u bepaalde toegangspuntgegevens wijzigt, bijvoorbeeld bij 

het inschakelen van antipassback of het wijzigen van de openingsstand van deuren. Selecteer 

Systeem > PPD om in het informatiescherm PPD te bekijken welke sloten moeten worden 

geüpdatet. U moet een PPD met een pc verbinden voordat u toegang hebt tot het 

informatiescherm PPD. Bij toegangspunten die moeten worden geüpdatet, komt het rode 

pictogram Update vereist links van de naam te staan. 

Om er zeker van te zijn dat de klok en kalenders up-to-date zijn, is het raadzaam om offline 

sloten ten minste elke zes maanden te updaten. U moet sloten ook updaten nadat u de batterij 

hebt vervangen. De reden daarvoor is dat bepaalde toegangspuntgegevens, bijvoorbeeld 

tijdzones en kalenders, moeten worden hersteld wanneer de batterij van een slot uitvalt. 

Het wordt aanbevolen om de PPD te verbinden met de computer nadat u de sloten hebt 

geüpdatet om de meest actuele informatie over de sloten naar het systeem te sturen. 

U kunt als volgt een slot updaten: 

1. Verbind de PPD met de computer. 

2. Selecteer Systeem > PPD. Het informatiescherm PPD wordt weergegeven. 
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Afbeelding 276: Informatiescherm PPD 
 

3. Zorg ervoor dat de gewenste tijdzone is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Tijdzone 

(Wereld). 

Alleen de toegangspunten voor de tijdzone die is geselecteerd in het paneel Tijdzone 

(Wereld) worden weergegeven in het informatiescherm PPD. Het paneel Tijdzone 

(wereld) wordt alleen weergegeven als u de functie voor meerdere tijdzones hebt 

ingeschakeld in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Meerdere tijdzones 

activeren en Tijdzones voor meer informatie.  

4. Schakel het selectievakje bij het toegangspunt waarvoor u het slot wilt updaten in. 

U kunt desgewenst meerdere toegangspunten selecteren. U kunt echter geen 

toegangspunten met verschillende kalenders selecteren: de gehele selectie moet aan 

dezelfde kalender zijn gekoppeld. Als u een andere tijdzone selecteert in de 

vervolgkeuzelijst Tijdzone (Wereld), worden de geselecteerde toegangspunten 

gedeselecteerd. 

Klik op Downloaden. Het voortgangsscherm PPD wordt weergegeven.  

Wacht tot het downloaden is voltooid. Er verschijnt een pop-upvenster met een 

bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

5. Klik op OK. 

U kunt de PPD nu gebruiken om het slot van het geselecteerde toegangspunt te updaten 

door in het PPD-menu Update sloten te selecteren en de PPD te verbinden met het slot. 

U kunt de PPD ook direct verbinden met het slot. In dat geval wordt het slot herkend en 

geeft de PPD automatisch de juiste gegevens weer. Zie het document Portable 

Programming Device by SALTO voor meer informatie over deze procedure. 

OPMERKING: U kunt PPD's configureren zodat ze automatisch deurgeschiedenisgegevens 
verzamelen wanneer ze sleutels updaten. U moet deze optie inschakelen in 
de algemene opties van ProAccess SPACE door het selectievakje 
Automatisch deurgeschiedenis uitlezen tijdens updaten in te schakelen 
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in Systeem > Algemene opties > Apparaten. Zie Tabblad Apparaten voor 
meer informatie. 

12. 7. 11. Noodopening van deuren uitvoeren 
U kunt de PPD gebruiken voor een noodopening als bijvoorbeeld de batterij van het slot leeg 

is of als er een leesfout optreedt. 

OPMERKING: Online deuren kunt u in noodgevallen ook openen zonder PPD. Zie 
Monitoring noodsluiting voor meer informatie. 

U kunt als volgt een noodopening uitvoeren: 

1. Verbind de PPD met de computer. 

2. Selecteer Systeem > PPD. Het informatiescherm PPD wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 277: Informatiescherm PPD 
 

3. Zorg ervoor dat de gewenste tijdzone is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Tijdzone 

(Wereld). 

Alleen de toegangspunten voor de tijdzone die is geselecteerd in het paneel Tijdzone 

(Wereld) worden weergegeven in het informatiescherm PPD. Het paneel Tijdzone 

(wereld) wordt alleen weergegeven als u de functie voor meerdere tijdzones hebt 

ingeschakeld in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Meerdere tijdzones 

activeren en Tijdzones voor meer informatie.  

4. Schakel het selectievakje bij het toegangspunt waarvoor u een noodopening wilt uitvoeren 

in. 

U kunt desgewenst meerdere toegangspunten selecteren. U kunt echter geen 

toegangspunten met verschillende kalenders selecteren: de gehele selectie moet aan 

dezelfde kalender zijn gekoppeld. Als u een andere tijdzone selecteert in de 

vervolgkeuzelijst Tijdzone (Wereld), worden de geselecteerde toegangspunten 

gedeselecteerd. 
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Schakel in het paneel Acties uit te voeren het selectievakje Noodopening toestaan in. 

Het selectievakje is niet beschikbaar als noodopening u in de algemene opties van 

ProAccess SPACE hebt ingesteld als een standaardoptie. Zie Tabblad PPD voor meer 

informatie. Anders moet u het telkens wanneer u een noodopening wilt uitvoeren 

inschakelen. 

Geef indien gewenst in het veld Wachtwoord een wachtwoord op voor de noodopening. 

Het wachtwoord mag alleen uit cijfers bestaan. Als u een wachtwoord opgeeft, moet u dit 

wachtwoord invoeren op de PPD voordat u de noodopening kunt uitvoeren. Verder is er 

geen wachtwoord vereist voor de PPD. Het veld Wachtwoord is niet beschikbaar als u 

noodopening hebt ingesteld als standaardoptie in de algemene opties van ProAccess 

SPACE en daar reeds een wachtwoord hebt opgegeven. Zie Tabblad Apparaten voor 

meer informatie. Voor deze optie moet de firmwareversie van uw PPD 01.29 of hoger zijn. 

Klik op Downloaden. Het voortgangsscherm PPD wordt weergegeven.  

Wacht tot het downloaden is voltooid. Er verschijnt een pop-upvenster met een 

bevestiging dat de bewerking is voltooid. 

Klik op OK. 

U kunt de PPD nu gebruiken om een noodopening van het slot uit te voeren door in het 

PPD-menu Noodopening te selecteren en de PPD te verbinden met het slot. U moet een 

wachtwoord opgeven in de PPD als u deze optie hebt ingeschakeld in het venster PPD of 

het venster Apparaten in ProAccess SPACE. Zie het document Portable Programming 

Device by SALTO voor meer informatie over deze procedure. 

12. 7. 12. Deurgeschiedenis van offline deuren verzamelen 
Zie Deurgeschiedenis voor meer informatie over de deurgeschiedenis. U moet een PPD 

gebruiken om de deurgeschiedenisgegevens van offline deuren te verzamelen. Zie het 

document Portable Programming Device by SALTO voor meer informatie over deze 

procedure. Wanneer u de gegevens hebt verzameld, kunt u deze bekijken in ProAccess 

SPACE.  

U kunt als volgt de deurgeschiedenisgegevens in het systeem bekijken: 

1. Verbind de PPD met de computer. 

Selecteer Systeem > PPD. Het informatiescherm PPD wordt weergegeven. 

Het informatiescherm Deurgeschiedenis wordt automatisch bijgewerkt met de informatie 

van de verbonden PPD wanneer u het informatiescherm PPD weergeeft. 

Selecteer Monitoring > Deurgeschiedenis. Het informatiescherm Deurgeschiedenis 

met de nieuwe deurgeschiedenisgegevens wordt weergegeven. 

OPMERKING: Als het slot met een mobiele sleutel (via de JustIN Mobile-app voor 
gebruikers en gasten) is geopend, kan deze gebeurtenis bij de offline deur 
rechtstreeks en in real-time in de deurgeschiedenis worden opgenomen 
zonder tussenkomst van de PPD. De mobiele applicatie stuurt de informatie 
namelijk direct door naar de database via de SALTO-cloud. 
Om deze informatie in real-time in de deurgeschiedenis op te nemen, moet 
het offline slot de nieuwste firmwareversie hebben (zie Menuopties PPD) en 
moet de desbetreffende geschiedenisoptie zijn ingeschakeld voor de deur en 
de mobiele gebruikerssleutel (zie Deuroptie en Sleuteloptie). 
Deze real-time informatie over de deurgeschiedenis heeft alleen betrekking 
op de openingsgebeurtenis en niet op de batterijstatus van het offline slot. 
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Informatie over een laag batterijniveau staat in de desbetreffende kolom in de 
deursectie 'batterij'. Zie Pictogrammen voor deuren. 

 

 

 

12. 8. SALTO-netwerk 
Tot het SALTO-netwerk behoren items als encoders, gateways, RF-nodes (draadloze 

communicatie), CU4200-nodes, online deuren en CU's. Deze worden in ProAccess SPACE 

toegevoegd en beheerd. Zie SALTO Virtual Network voor meer informatie over het SALTO-

netwerk. 

De functionaliteit voor RF- en CU4200-connectiviteit is licentieafhankelijk. Zie Licenties en 

registratie van SALTO-software voor meer informatie. 

OPMERKING: U kunt in de algemene opties van ProAccess SPACE zien welke kanalen 
voor RF-signalen zijn ingeschakeld. Selecteer hiervoor Systeem > 
Algemene opties > Apparaten. Er zijn 16 kanalen beschikbaar die allemaal 
standaard zijn ingeschakeld. Het frequentiebereik van elk kanaal wordt ook 
weergegeven. U kunt desgewenst een kanaal uitschakelen door het 
selectievakje van het kanaal uit te schakelen en op Opslaan te klikken. Deze 
is van alleen van toepassing op RFnet en niet op BLUEnet. 
 
ProAccess SPACE ondersteunt RF-modus 2-technologie. RF-modus 1-
technologie wordt echter niet ondersteund. Als uw site gebruik maakt van 
RF-modus 1, kunt u niet upgraden naar ProAccess SPACE en moet u HAMS 
of ProAccess RW blijven gebruiken. 
 

U kunt de lijst met items in het SALTO-netwerk bekijken via Systeem > SALTO-netwerk. 
 

  

Afbeelding 278: Scherm SALTO-netwerk 
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Het scherm SALTO-netwerk toont een lijst met alle items die aan het netwerk zijn 

toegevoegd en die momenteel verbonden zijn met het systeem. 

De informatie wordt weergegeven in vier verschillende gefilterde weergaven: 

 Alles: Deze weergave toont alle gateways, encoders en CU's in het systeem. 

 Gateways: Deze weergave toont alle RF-gateways en CU4200-gateways. Klik op het 

driehoekige pictogram Uitvouwen links van de gatewaynamen om alle items weer te 

geven waarmee ze zijn verbonden. U kunt alle RF-nodes en online RF-toegangspunten 

(SALTO) die zijn verbonden met elke RF-gateway bekijken, evenals alle CU4200-nodes 

en online IP-toegangspunten (CU4200) die zijn verbonden met elke CU4200-gateway. Zie 

Online verbindingstypen configureren voor meer informatie. 

OPMERKING: In het scherm SALTO-netwerk kan ook een GBS-gateway worden 
weergegeven. Deze gateway wordt automatisch gemaakt als u de GBS-
integratie volledig hebt geconfigureerd in de algemene opties van ProAccess 
SPACE. Zie Tabblad GBS-integratie voor meer informatie. 

 Encoders: Deze weergave toont alle encoders in het systeem. 

 Control units: Deze weergave toont alle online IP-toegangspunten (CU5000). Zie Online 

verbindingstypen configureren voor meer informatie. 

Klik op het gewenste tabblad om de gefilterde weergave te tonen. In dit scherm wordt ook het 

tabblad Onbereikbare apparaten getoond. Klik op dit tabblad om alle items te bekijken en te 

configureren waarvoor extra verbindingsgegevens nodig zijn. 

In de volgende tabel worden de functies van de knoppen in het hoofdscherm van het SALTO-

Netwerk beschreven: 
 

Tabel 60: Knoppen in het hoofdscherm SALTO-Netwerk 

Item Omschrijving 

Update Hiermee kunt u het geselecteerde toegangspunt bijwerken. 

Firmware bekijken Hiermee kunt u de firmware van het geselecteerde toegangspunt 
weergeven en deze bijwerken. 

Controleer status Hiermee kunt u de online status van de verschillende 
netwerkapparaten weergeven. 

Afdrukken Hiermee kunt u een rapport met een lijst met alle Salto-
netwerkapparaten afdrukken. 

Verversen Hiermee kunt u het venster herladen om de status van de 
randapparatuur bij te werken. 

Verwijderen Hiermee verwijdert u het geselecteerde randapparaat.  

Voeg netwerkapparaat toe Hiermee kunt u een nieuw online apparaat toevoegen. 

 

12. 8. 1. Netwerkapparaten toevoegen 
U kunt de volgende netwerkapparaten aan het systeem toevoegen: 

 Ethernet-encoders 

 RF-gateways 

 RF-nodes 

 CU42E0-gateways 

 CU4200-nodes 

 CUEB8-nodes 
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In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe u deze apparaten kunt toevoegen. 

12. 8. 1. 1. Ethernet-encoders toevoegen 

Zie Encoders voor meer informatie over encoders.  

U kunt als volgt een ethernet-encoder toevoegen: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven. 

2. Klik op Voeg netwerkapparaat toe. Het dialoogvenster Voeg netwerkapparaat toe wordt 

weergegeven. 

3. Selecteer Encoder in de vervolgkeuzelijst. 

4. Klik op OK. Het informatiescherm Encoder wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 279: Informatiescherm Encoder 
 

5. Geef in het veld Naam een naam op voor de encoder. 

6. Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de encoder. 

7. Geef in het veld IP-adres een IP-adres op voor de encoder. 

8. Schakel indien gewenst het selectievakje Gebruiken als automatische updater in. 

Met deze optie kunt u een ethernet-encoder zo configureren dat deze gebruikerssleutels 

automatisch updatet wanneer een gebruiker zijn sleutel bij de encoder houdt. Als u deze 

optie selecteert, blijft de encoder continu werken, maar kan deze alleen sleutels updaten. 

Hij kan niet worden gebruikt om toegangsgegevens van SALTO-software naar sleutels te 

schrijven. Zie Sleutels bijwerken voor meer informatie. 

9. Schakel indien nodig het selectievakje Pieptoon inschakelen in. 

Als u deze optie selecteert, maakt de encoder een pieptoon wanneer deze in bedrijf is. 

Selecteer de gewenste tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijdzone (Wereld). 

Het paneel Tijdzone (wereld) wordt alleen weergegeven als u de functie voor meerdere 

tijdzones hebt ingeschakeld in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Meerdere 

tijdzones activeren en Tijdzones voor meer informatie. 
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Klik op Opslaan. 

12. 8. 1. 2. RF-gateways toevoegen 

Netwerken die gebruikmaken van verschillende protocollen, worden met elkaar verbonden 

door hardwareapparaten die gateways worden genoemd. RF-gateways maken het mogelijk 

om vanuit het systeem gegevens naar SALTO RF-sloten te versturen en vice versa. RF-

gateways beheren de RF-nodes. Zie RF-nodes toevoegen voor meer informatie over RF-

nodes.  

RF-nodes communiceren met de RF-gateway via een fysieke RS-485-kabel. Zie het 

document SALTO Datasheet_Gatewayx2_xxx voor meer informatie over deze procedure. U 

moet RF-nodes en RF-gateways ook in ProAccess SPACE aan elkaar koppelen, zodat het 

systeem weet welke nodes en gateways met elkaar verbonden zijn. 

U kunt als volgt een RF-gateway toevoegen: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven. 

2. Klik op Voeg netwerkapparaat toe. Het dialoogvenster Voeg netwerkapparaat toe wordt 

weergegeven. 

3. Selecteer RF-gateway in de vervolgkeuzelijst. 

4. Klik op OK. Het informatiescherm RF-gateway wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 280: Informatiescherm RF-gateway 
 

5. Geef in het veld Naam een naam op voor de RF-gateway. 

6. Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de RF-gateway. 

7. Geef in het veld MAC-adres het MAC-adres (Media Access Control-adres) op. 

Dit staat normaal gesproken op de ethernetkaart van de RF-gateway. 

8. Selecteer optie Netwerknaam (DHCP) of IP-adres. 

Als u Netwerknaam (DHCP) selecteert, krijgt de RF-gateway automatisch een IP-adres 

toegewezen. Voor deze optie zijn een DHCP-server (Dynamic Host Configuration 
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Protocol) en een DNS (Dynamic Name Server) noodzakelijk. Als u IP-adres selecteert, 

moet u een statisch IP-adres invoeren. 

Selecteer de gewenste tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijdzone (Wereld). 

Het paneel Tijdzone (wereld) wordt alleen weergegeven als u de functie voor meerdere 

tijdzones hebt ingeschakeld in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Meerdere 

tijdzones activeren en Tijdzones voor meer informatie. 

Klik op Toevoegen/verwijderen in het paneel RF-nodes. Het dialoogvenster 

Toevoegen/verwijderen met een lijst met RF-nodes wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen laat alleen de RF-nodes zien die u al aan het 

systeem hebt toegevoegd. U kunt RF-nodes ook met RF-gateways verbinden wanneer u 

de nodes aan het systeem toevoegt. Zie RF-nodes toevoegen voor meer informatie. 

Selecteer het gewenste RF-node in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde RF-node wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere afzonderlijke 

RF-nodes te selecteren. U kunt geen RF-nodes toevoegen die al zijn verbonden met een 

andere RF-gateway. 

Klik op Accepteren. Het geselecteerde RF-node wordt weergegeven in het paneel RF-

nodes. 

Klik op Opslaan. 

12. 8. 1. 3. RF-nodes toevoegen 

RF-nodes zijn aansluitpunten in het netwerk die via een RS-485-kabel fysiek verbonden zijn 

met een RF-gateway. Zie RF-gateways toevoegen voor meer informatie. Zo wordt de 

communicatie tussen de RF-nodes en RF-gateways tot stand gebracht. U moet RF-nodes in 

ProAccess SPACE koppelen aan RF-gateways, en RF-toegangspunten aan RF-nodes. Dit 

betekent dat het systeem kan laten zien welke items zijn verbonden.  

OPMERKING: Als u een deur als RF-toegangspunt wilt instellen, selecteert u Online RF 
(SALTO) in het paneel Verbindingstype in het informatiescherm Deur of 
Kamer. 

U kunt als volgt een RF-node toevoegen: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven. 

2. Klik op Voeg netwerkapparaat toe. Het dialoogvenster Voeg netwerkapparaat toe wordt 

weergegeven. 

3. Selecteer RF-node in de vervolgkeuzelijst.  

4. Klik op OK. Het informatiescherm RF-node wordt weergegeven. Er zijn 2 typen RF-nodes 

op basis van radiocommunicatie (RFnet en BLUEnet). Een gateway kan beide typen 

nodes tegelijkertijd beheren. 
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                  Afbeelding 274a: Typen RF-nodes 

 

Afbeelding 281b: Informatiescherm RF-node 
 

5. Geef in het veld Naam een naam op voor het RF-node. 

6. Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor het RF-node. 

7. Geef in het veld MAC-adres het MAC-adres van de antenne op. 

8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verbonden met de RF-gateway waarmee u het RF-node 

wilt verbinden. 

De standaardoptie is Geen. 

9. Klik op Toevoegen/verwijderen in het paneel RF-toegangspunten. Het dialoogvenster 

Toevoegen/verwijderen met een lijst met RF-toegangspunten wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen geeft alleen RF-toegangspunten weer indien 

u deuren hebt gedefinieerd als RF-toegangspunt. Dat doet u door Online RF (SALTO) te 
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selecteren in het paneel Verbindingstype in het informatiescherm Deur of Kamer. U kunt 

online RF-deuren (SALTO) ook aan RF-nodes koppelen met het veld Verbonden met in 

het informatiescherm Online RF (SALTO). Zie Online RF (SALTO) voor meer informatie. 

10. Selecteer het gewenste RF-toegangspunt in het linkerpaneel en klik op de punthaak. Het 

geselecteerde RF-toegangspunt wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere afzonderlijke 

RF-toegangspunten te selecteren. U kunt geen RF-toegangspunten toevoegen die al zijn 

verbonden met een andere RF-node. 

Klik op Accepteren. Het geselecteerde RF-toegangspunt wordt weergegeven in het 

paneel RF-toegangspunten. 

11. Klik op Opslaan. 

OPMERKING: RF-gateways hebben een eigen mininode. Deze node moet u op dezelfde 
wijze toevoegen aan ProAccess SPACE als RF-nodes. Bovendien moet u de 
mininode in ProAccess SPACE koppelen aan de RF-gateway. 

12. 8. 1. 4. CU42E0-gateways toevoegen 

CU42E0-gateways zijn CU's die via een netwerkkabel zijn verbonden met een lokaal netwerk 

(LAN). Ze maken verbinding met het SALTO-netwerk via een TCP/IP-verbinding. CU42E0-

gateways beheren CU4200-nodes. Zie de paragraaf CU4200-nodes toevoegen hieronder voor 

meer informatie over CU4200-nodes. 

CU42E0-gateways maken verbinding tussen CU4200-nodes en het SALTO-systeem en 

zorgen ervoor dat gegevens van en naar de nodes kunnen worden gestuurd. Dit betekent dat 

er geen TCP/IP-verbinding noodzakelijk is voor CU4200-nodes. De CU4200-nodes moeten 

fysiek zijn verbonden met een CU42E0-gateway via een RS-485-kabel. Zo wordt de 

communicatie tussen de CU4200-nodes en de CU42E0-gateway tot stand gebracht. U moet 

CU42E0-gateways en CU4200-nodes ook in ProAccess SPACE aan elkaar koppelen zodat 

het systeem weet welke nodes en gateways met elkaar verbonden zijn. 

CU42E0-gateways beheren de toegang tot deuren door de bijbehorende relais te activeren. 

Elke CU42E0-gateway kan maximaal twee deuren beheren. Ze kunnen bovendien 

gebruikerssleutels updaten. 

De CU42E0 ondersteunt maximaal 4 aanvullende CU4200-nodes, wat betekent dat er 

maximaal 10 online deuren kunnen worden beheerd met één IP-adres (1 CU42E0-gateway + 

4 CU4200-nodes). 

In stand-alonemodus moeten dip-switches op de CU4200-nodes ingesteld zijn op 0000. Als 

de node is verbonden met het netwerk, moet voor elke node een afzonderlijk adres 

geconfigureerd worden met daarbij de juiste dip-switchcombinatie in binaire indeling. Zie de 

CU42X0-installatiehandleiding voor meer informatie. Zie de afbeelding hieronder voor een 

voorbeeld. 
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Afbeelding 282: Voorbeeld van CU42E0 en CU4200 

OPMERKING: De maximale afstand tussen de gateway (CU42E0) en de laatste node 
(CU4200) in de serie bedraagt 300 meter. 

 

U kunt als volgt een CU42E0-gateway toevoegen: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven. 

2. Klik op Voeg netwerkapparaat toe. Het dialoogvenster Voeg netwerkapparaat toe wordt 

weergegeven. 

3. Selecteer CU42E0-gateway in de vervolgkeuzelijst.  

4. Klik op OK. Het informatiescherm CU42E0-gateway wordt weergegeven. 
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Afbeelding 283: Informatiescherm CU4200-gateway 
 

5. Geef in het veld Naam een naam op voor de CU42E0-gateway. 

6. Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de CU42E0-gateway. 

7. Geef in het veld MAC-adres het MAC-adres op. 

Het MAC-adres staat op een sticker op de CU. 

8. Schakel het keuzerondje Netwerknaam (DHCP) of IP-adres in. 

Als u Netwerknaam (DHCP) selecteert, krijgt de CU42E0-gateway automatisch een IP-

adres toegewezen. Voor deze optie zijn een DHCP-server en een DNS noodzakelijk. Als u 

IP-adres selecteert, moet u een IP-adres invoeren. 

Selecteer de gewenste tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijdzone (Wereld). 

Het paneel Tijdzone (wereld) wordt alleen weergegeven als u de functie voor meerdere 

tijdzones hebt ingeschakeld in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Meerdere 

tijdzones activeren en Tijdzones voor meer informatie. 

9. SelecteerGebruik de 485BUS voor integratie met derden als het CerPass/OSDP-

protocol gebruikt moet worden voor integratie met een Siemens-controller die de RS-485-

bus aanstuurt. 

 

Opmerking: Deze optie geeft aan dat de RS-485-bus gebruikt wordt voor integratie met 

Siemens, waardoor er in deze modus geen aanvullende online CU4200-nodes 

toegevoegd kunnen worden.  
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10. Klik op Toevoegen/verwijderen in het paneel CU4200-node. Het dialoogvenster 

Toevoegen/verwijderen met een lijst met CU4200-nodes wordt weergegeven. 

Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen laat alleen de CU4200-nodes zien die u al 

aan het systeem hebt toegevoegd. U kunt CU4200-nodes ook met CU42E0-gateways 

verbinden wanneer u CU4200-nodes aan het systeem toevoegt. Zie CU4200-nodes 

toevoegen voor meer informatie over CU4200-nodes. 

11. Selecteer de gewenste CU4200-node in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde CU4200-node wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere afzonderlijke 

CU4200-nodes te selecteren. U kunt geen CU4200-nodes toevoegen die al zijn verbonden 

met een andere CU4200-gateway.  

OPMERKING: Wanneer u een CU42E0-gateway toevoegt, wordt er automatisch een 
geïntegreerde CU4200-node gemaakt. Deze kan niet worden verwijderd. 
Elke CU42E0-gateway ondersteunt maximaal vier CU4200-nodes, naast zijn 
eigen geïntegreerde CU4200-node. De geïntegreerde node heeft altijd 
dezelfde naam als de bovenliggende CU42E0-gateway, maar begint met een 
onderstrepingsteken. Voorbeeld: _CU4200. 

12. Klik op Accepteren. De geselecteerde CU4200-node wordt weergegeven in het paneel 

CU4200-node. 

U kunt desgewenst het nummer in de kolom Adres (dip-switch) wijzigen door de 

CU4200-node te selecteren en op Bewerken te klikken. Zie CU4200-nodes toevoegen 

voor meer informatie over het veld Adres (dip-switch). Geïntegreerde CU4200-nodes 

hebben een vast nummer (0). Dit kan niet worden gewijzigd.  

Klik op Opslaan. 

 

12. 8. 1. 5. CU4200-nodes toevoegen 

CU4200-nodes zijn punten in de netwerkverbinding die fysiek zijn verbonden met een 

CU42E0-gateway via een RS-485-kabel. Zie CU42E0-gateways toevoegen voor meer 

informatie over CU42E0-gateways. Zo wordt de communicatie tussen de CU4200-nodes en 

de CU42E0-gateway tot stand gebracht.  

CU4200-nodes ontvangen gegevens van de CU42E0-gateway, waardoor er geen TCP/IP-

verbinding nodig is. In plaats daarvan communiceren ze met het SALTO-netwerk via de 

CU42E0-gateway waarmee ze zijn verbonden. 

U moet CU4200-nodes in ProAccess SPACE koppelen aan CU42E0-gateways. Daarnaast 

moet u CU4200-nodes koppelen aan toegangspunten. Dit betekent dat het systeem kan laten 

zien welke items zijn verbonden. Elke CU4200-node kan maximaal twee deuren beheren. 

OPMERKING: Voordat u een toegangspunt kunt verbinden met een CU4200-node, moet u 
eerst Online IP (CU4200) selecteren in het paneel Verbindingstype in de 
informatieschermen Deur en Kamer. 

U kunt als volgt een CU4200-node toevoegen: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven. 

2. Klik op Voeg netwerkapparaat toe. Het dialoogvenster Voeg netwerkapparaat toe wordt 

weergegeven. 

3. Selecteer CU4200-node in de vervolgkeuzelijst.  
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4. Klik op OK. Het informatiescherm CU4200-node wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 284: Informatiescherm CU4200-node 
 

5. Geef in het veld Naam een naam op voor de CU4200-node. 

6. Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de CU4200-node. 

7. Selecteer met de pijlen omhoog en omlaag het gewenste nummer in het veld Adres (dip-

switch). 

Dit nummer komt overeen met de schakelaars op het dip-switchpaneel. In het systeem 

kunt u een nummer van 1 tot en met 99 selecteren. Vanwege hardwarebeperkingen moet 

u echter een nummer van 1 tot en met 15 opgeven. Een CU42E0-gateway ondersteunt 

naast de geïntegreerde CU4200-node maximaal vier externe CU4200-nodes. Elke 

CU4200-node die u met een specifieke CU42E0-gateway verbindt, moet een uniek 

nummer hebben, bijvoorbeeld 1, 2 of 3 tot en met 15. De waarde 0 wordt gebruikt voor 

geïntegreerde CU4200-nodes. Houd in gedachten dat de adressen die in de nodes zijn 

ingesteld, overeen moeten komen met de configuratie van fysieke dip-switches op elke 

CU4200-eenheid. 

 

Tabel 61: Dip-switchconfiguratie 

Dip-switch Adres (dip-switch) 

0000 Adres 0, uitsluitend voor geïntegreerde CU4200-nodes. 
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Dip-switch Adres (dip-switch) 

0001 Adres 1 

0010 Adres 2 

0011 Adres 3 

0100 Adres 4 

0101 Adres 5 

0110 Adres 6 

0111 Adres 7 

1000 Adres 8 

1001 Adres 9 

1010 Adres 10 

1011 Adres 11 

1100 Adres 12 

1101 Adres 13 

1110 Adres 14 

1111 Adres 15 

 

Zie de volgende afbeelding voor een voorbeeld. 

 

Afbeelding 285: CU4200-dip-switches instellen 

 

8. Selecteer het gewenste aantal in de vervolgkeuzelijst Aantal toegangspunten. 

U kunt kiezen tussen 1 en 2. Hiermee stelt u in hoeveel deuren de CU4200-node moet 

beheren. Elke CU4200-node kan twee lezers beheren. Dat houdt in dat de node ofwel een 

deur met twee lezers kan beheren, of twee deuren met elk één lezer. Als een deur twee 

lezers heeft, wordt er een lezer gebruikt voor toegang van binnen naar buiten en de 

andere voor toegang van buiten naar binnen. Selecteer 1 als een deur twee lezers heeft. 

Als u 2 selecteert, wordt het veld Toegangspunt #2 weergegeven rechts van het veld 

Toegangspunt #1, zodat u een extra deur kunt selecteren in de vervolgkeuzelijst. 

Selecteer de gewenste deur in de vervolgkeuzelijst Toegangspunt #1.  

In de vervolgkeuzelijsten Toegangspunt worden alleen deuren weergegeven die u al hebt 

aangeduid als CU4200-toegangspunten. Dit doet u door Online IP (CU4200) te selecteren 

in het paneel Verbindingstype in het informatiescherm Deur. U kunt online IP-deuren 

(CU4200) ook met CU4200-nodes verbinden in het veld Verbonden met in het 

informatiescherm Online IP (CU4200). Zie Online IP (CU4200) voor meer informatie. 



 341 

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verbonden met de CU42E0-gateway waarmee u de 

CU4200-node wilt verbinden. 

Klik op Opslaan. 

 

12. 8. 1. 6. CUEB8-node toevoegen 

 

Als u een online CUEB8 wilt toevoegen aan het systeem, moet u in het menu 'SALTO-

netwerk' de bijbehorende CUEB8-node maken. 

1) Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt 

weergegeven. 

2) Klik op Voeg netwerkapparaat toe. Het dialoogvenster Voeg netwerkapparaat toe 

wordt weergegeven. 

3) Selecteer CUEB8-node in de vervolgkeuzelijst.  

4) Klik op OK. Het informatiescherm CUEB8-node wordt weergegeven. 
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Veld Omschrijving 

Verbonden met Bepaalt aan welke gateway (die bij een CU42E0 hoort) deze is 
gekoppeld. 

Adres De positie van de CUEB8 wordt hier in de software gedefinieerd, 
én fysiek op het apparaat (dip-switch).  

 

Uitgangen 
 

Deze uitgangen worden gedefinieerd als online CU42xx-uitgang.  

 

 

Relaisuitgangen 

Deze werden voorheen gedefinieerd als standaarduitgangen in 'Toegangspunten - 

Relaisuitgangen'. 
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Veld Omschrijving 

Type Hiermee selecteert u de modus van de uitgang (dezelfde 
uitgangen als een online CU42xx-uitgang). 

 

Nummer 
toegangspunt 

Hiermee selecteert u het toegangspunt waartoe deze uitgang 
behoort. 

Uitgang De vooraf gemaakte uitgangen kunt u hier in een lijst selecteren. 
In dit geval gaat het om Verdieping 1, Verdieping 2 en Verdieping 
3. Uitgang 1 wordt geselecteerd en gedefinieerd als Verdieping 1. 

 

OPMERKING: 

In een online CUEB8 biedt elk willekeurig relais ondersteuning voor een kaartuitgang. 

Deze lezer wordt aan de toegangspunten van de geselecteerde nodes in het systeem 

gekoppeld. 

 

 

 

12. 8. 1. 7. CU4200-ingangen gebruiken 

Ingangen zijn signalen of gegevens die door de CU4200 worden ontvangen. Om te zorgen dat 

de CU4200 kan omgaan met deze ingangen, moet u deze in ProAccess SPACE instellen. U 

kunt ingangen instellen voor Lezer 1 en Lezer 2. U kunt bovendien maximaal 6 ingangen 

instellen voor externe apparaten. 

 

Afbeelding 286: Ingangen CU4200-node 

 

U kunt de CU4200-uitgangen instellen op basis van de ingang van de wandlezer. Selecteer de 

lezer en klik op Bewerken om de wandlezeringang te beheren. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information
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Afbeelding 287: Lezeringang CU4200-node 

 

De velden voor de Lezeringang worden in de volgende tabel beschreven. 

Tabel 62: Velden voor lezeringangen 

Veld  Functie 

Type Selecteer Geen als er geen SALTO-wandlezer is aangesloten of 
selecteer SALTO-wandlezer als het wel een SALTO-wandlezer betreft. 
In de toekomst worden mogelijke andere opties weergegeven. Als u 
Geen hebt geselecteerd, kunt u ingangen 3, 4, 5 en 6 gebruiken voor 
een externe wandlezer. 

Nummer toegangspunt Aangezien de CU4200 maximaal twee verschillende toegangspunten 
kan beheren, kunt u bepalen of de lezer een opening in toegangspunt #1 
of #2 activeert. Zie CU4200-nodes toevoegen voor meer informatie over 
CU4200-nodes. 

Ingang/uitgang Selecteer of de wandlezer een ingang of een uitgang is. 

 
 
De CU4200-node kan ingangen van externe apparaten beheren. De CU4200-node werkt op 
basis van het signaal of de gegevens die de ingang ontvangt. Selecteer Ingang-ID en klik op 
Bewerken. 
 

 

Afbeelding 288: Lezeringang CU4200-node 

 

De velden Ingangen worden in de volgende tabel beschreven. 

Tabel 63: Velden Ingangen: Type 

Veld  Functie 

Normaal geopend De status van het relais in de normale stand. In de normale stand is het 

relais geopend. Dit type is beschikbaar voor alle ingangen, van IN1 tot 

IN6. 
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Veld  Functie 

Normaal gesloten De status van het relais in de normale stand. In de normale stand is het 

relais gesloten. Dit type is beschikbaar voor alle ingangen, van IN1 tot 

IN6. 

Externe lezer U kunt een externe lezer gebruiker in plaats van de SALTO-wandlezer. 
De externe lezer heeft 2 opeenvolgende ingangen: IN3 met IN4 of IN5 

met IN6. De externe lezer vereist een Autorisatiecode die in het 

gebruikersprofiel moet worden ingevoerd. Zie Gebruikers maken voor 

meer informatie over hoe u een Autorisatiecode in het 

gebruikersprofiel invoert. 

CUADAPT De CU4200 kan worden gebruikt om gegevens van de kaart naar een 
externe applicatie te verzenden. Als u CUADAPT selecteert, verstuurt de 

CU de Wiegand-code van de kaarthouder via de Wiegand-interface. 

De CUADAPT heeft 2 opeenvolgende ingangen nodig: IN3 met IN4 of 

IN5 met IN6. Zie Gebruikers maken voor meer informatie over hoe u 

een Wiegand-code in het gebruikersprofiel invoert. 

 

Tabel 64: Velden Ingangen: Toezicht 

Veld  Functie 

Toezicht Selecteer de weerstand die nodig is voor het toezicht. Een 
gecontroleerde ingang wordt beschermd tegen aanvallen van buitenaf. 

 

Tabel 65: Velden Ingangen: Functies 

Veld  Functie 

Functies Selecteer de gewenste functie van het relais. De volgende opties zijn 
beschikbaar: Deursensor, Loopstand inschakelen, Inbraak negeren, 
Verzoek openen rolluik, Verzoek sluiten rolluik, Verzoek uitgang, 
Verzoek toegang, Privacymodus, Blokkeer lezers, Alarmingang. 

Deze functies zijn niet beschikbaar als Externe lezer of CUADAPT 

is geselecteerd. 

 

Voorbeeld: de onderstaande afbeelding toont een relais dat in geopende stand het verzoek 
stuurt om een rolluik te openen wanneer er een geldige sleutel bij IN1 van lezer 1 wordt 
gehouden en een verzoek om een rolluik te sluiten als de sleutel bij IN2 wordt gehouden. 
 

 

Afbeelding 289: Voorbeeld rolluik 

 

U kunt ook lezers gebruiken die niet van SALTO zijn. Bewerk ingang lezer moet zijn 

ingesteld op Geen. De vervolgkeuzelijst van het veld Type in het scherm Bewerk ingang 
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bevat de optie Externe lezer. Er is alleen ondersteuning voor een Wiegand-code. Zie 

Tabblad Apparaten in de algemene opties voor meer informatie over hoe u de Wiegand-

indeling kunt configureren. Er moet voor elke gebruiker een autorisatiecode worden ingevoerd 

in het veld Autorisatiecode in het Gebruikersprofiel. Zie Gebruikers in het menu 

Kaarthouders voor meer informatie. Selecteer het Toegangspunt in de vervolgkeuzelijst 

Nummer toegangspunt en geef aan of het een Ingang (naar binnen) of een Uitgang (naar 

buiten) is. 

De CU4000 heeft de mogelijkheid om de CUADAP-instellingen rechtstreeks via ProAccess te 

configureren, aangezien de CUADAP-module in de CU-node is geïntegreerd. Daarentegen 

worden in de CU5000 de instellingen geconfigureerd in de hardware (dipswitch) die is 

toegevoegd aan de deurcontroller of CU (zie de documentatie van de CU5000). 

U moet 3 verschillende parameters instellen in de software om de CUADAP in te stellen. 

Deze instellingen zijn beschikbaar in het scherm van de CU4200-node: Systeem/SALTO-

netwerk (zie het hoofdstuk hierboven voor informatie over hoe u de CU4200-gateway en de 

CU4200-node configureert). 

Selecteer in het menu Type met welke ingang (3 of 5) het externe apparaat is 

verbonden. De software wijst automatisch de opeenvolgende ingangen toe zodat de functie 

hetzelfde is als hieronder wordt afgebeeld: 

 

Afbeelding 283: CUADAP-type selecteren 

 

De tweede parameter geeft aan van welke lezer (Lezer 1, 2 of beide) het externe apparaat 

via de CUADAP de desbetreffende gegevens ontvangt. 
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            Afbeelding 284: Lezernummer gekoppeld aan de CUADAP 

 

   

 

Met de derde parameter selecteert u de interface en het gegevenstype. Bedenk dat als 

de gegevens tijdens het encoderen van de sleutel (spoorgegevens en Wiegand-code) 

moeten worden toegevoegd, deze eerst in de software moeten worden ingesteld (zie het 

hoofdstuk Gebruikers maken voor meer informatie over het configureren van 

spoorgegevens en de Wiegand-code voor de gebruiker). 

 

       

                      Afbeelding 285: selecteren van gegevens, interface en indeling  

 

 

De onderstaande tabel laat de verschillende gegevens, interfaces en indelingen zien die in 

ProAccess Space beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

Nummer Data Interface Indeling 

1 Spoor 1 RS232 (19200-8-N) (STX, ETX, LRC) 

2 Spoor 2 RS232 (19200-8-N) (STX, ETX, LRC) 

3 Spoor 3 RS232 (19200-8-N) (STX, ETX, LRC) 

4 % + ROM14 + ? RS232 (19200-8-N) RS232 (9600-8-N) 
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5 Spoor 1 RS232 (9600-8-N) STANDAARD 

6 Spoor 2 RS232 (9600-8-N) STANDAARD 

7 Spoor 3 RS232 (9600-8-N) STANDAARD 

8 % + ROM14 + ? RS232 (9600-8-N) STANDAARD 

9 Spoor 1 RS232 (19200-8-N) STANDAARD 

10 Spoor 2 RS232 (19200-8-N) STANDAARD 

11 Spoor 3 RS232 (19200-8-N) STANDAARD 

12 ROM14 RS232 (19200-8) STANDAARD 

13 Spoor 1 OMRON BCD of ALPHA 

14 Spoor 2 OMRON BCD of ALPHA 

15 Spoor 2 OMRON 
BCD of ALPHA (geen 
navolgende nullen) 

16 Spoor 3 OMRON BCD of ALPHA 

17 % + ROM14 + ? OMRON ALPHA 

18 Spoor 1 WIEGAND BCD of ALPHA 

19 Spoor 2 WIEGAND BCD of ALPHA 

20 Spoor 3 WIEGAND BCD of ALPHA 

21 % + ROM14 + ? WIEGAND ALPHA 

22 ROM WIEGAND 56-bits 

23 ROM WIEGAND 56-bits + 2 pariteitsbits 

24 
WIEGAND-
CODE WIEGAND 

Indeling ingesteld in ProAccess 
Space 

25 
0X00+SN (2 
bytes) WIEGAND Standaard 26-bits 

26 SN (3 bytes) WIEGAND Standaard 26-bits 

27 SN (4 bytes) WIEGAND 32-bits + 2 pariteitsbits 

28 PAC-code WIEGAND  

 

 

 

 

 

12. 8. 1. 8. CU4200-relais beheren 

Een relais is een elektrisch bediende schakelaar. Het wordt gebruikt om een circuit te regelen 

met behulp van een signaal met laag vermogen. U kunt bijvoorbeeld een elektrische of 

magnetische deuropener beheren, een cameraopname starten of een alarm uitschakelen.  

De CU4200-node heeft 4 relais die onafhankelijk van elkaar geconfigureerd kunnen worden. 

Selecteer het relais-ID en klik op Bewerken. De velden in Bewerk relaisuitgang worden in 

de volgende tabel beschreven. 

Tabel 66: Velden Bewerk relaisuitgang 

Veld  Functie 

Type Selecteer het gewenste type. Zie de tabel Velden Relaistype 

hieronder voor meer informatie over de verschillende modi. 

Nummer toegangspunt Selecteer het desbetreffende toegangspunt. Toegangspunt #1, #2 of 

beide kunnen worden gebruikt. 

Uitgang De vervolgkeuzelijst Uitgang wordt weergegeven wanneer Uitgang 

wordt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Type. Selecteer de uitgang in 

de vervolgkeuzelijst. De lijst met uitgangen moet eerst worden gemaakt 

in de lijst Uitgangen in het menu Toegangspunten. Zie Uitgangen 

voor toegangspunten voor meer informatie over hoe u uitgangen kunt 
maken. 

Het relais wordt geactiveerd als er een sleutel met een geldige uitgang 

bij de wandlezer wordt gehouden. Zie Uitgangen voor gebruikers voor 
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Veld  Functie 

meer informatie over hoe u uitgangen kunt toevoegen aan een 
gebruikersgroep. 

 

De volgende tabel laat zien wanneer relais 1 tot en met 4 worden geactiveerd. Als de toegang 

wordt verleend, worden relais op basis van de onderstaande tabel geactiveerd. De verbinding 

kan zijn ingesteld op 'Normaal geopend' of 'Normaal gesloten'. 

Tabel 67: Velden Relaistype 

Type Functie 

Strike Het relais wordt geactiveerd als er een geldige sleutel bij de lezer wordt 
gehouden. Toegangspunten #1, #2 of beide kunnen worden gebruikt. 

Open rolluik Het relais alterneert met een ander relais dat is ingesteld op Sluit 
rolluik en opent een rolluik. Als een relais is ingesteld als Open 
rolluik, moet er een ander relais zijn ingesteld als Sluit rolluik. 

Toegangspunten #1, #2 of beide kunnen worden gebruikt. 

Let op: als er een deur is ingesteld als een rolluik en er een relais is 

ingesteld als Strike, zal de deur werken in de modus Toggle. 

Sluit rolluik Het relais alterneert met een ander relais dat is ingesteld op Open 
rolluik en sluit een rolluik. Als een relais is ingesteld als Sluit rolluik, 

moet er een ander relais zijn ingesteld als Open rolluik. 

Toegangspunten #1, #2 of beide kunnen worden gebruikt. 

Let op: als er een deur is ingesteld als een rolluik en er een relais is 

ingesteld als Strike, zal de deur werken in de modus Toggle. 

Relaisuitgang kaart Het relais wordt geactiveerd als er een bepaalde uitgang is opgenomen 
in het toegangsplan van de sleutel. Als u dit type selecteert, verschijnt de 

vervolgkeuzelijst Uitgang waarin u de uitgang kunt selecteren. 

Toegangspunten #1, #2 of beide kunnen worden gebruikt. 

Op tijd Het relais wordt automatisch geactiveerd op basis van een Tijdperiode. 

Als u dit type selecteert, verschijnt de vervolgkeuzelijst Tijdperiode 

waarin u de tijdperiode kunt selecteren. 

Tijd- en 
kaartrelaisuitgang 

Het relais wordt automatisch geactiveerd op basis van een Tijdperiode of 
als er een geldige sleutel bij de lezer wordt gehouden. Als u dit type 

selecteert, verschijnt de vervolgkeuzelijst Uitgang waarin u de uitgang 

kunt selecteren. De vervolgkeuzelijst Tijdperiode verschijnt waarin u 

de tijdperiode kunt selecteren. Toegangspunten #1, #2 of beide kunnen 
worden gebruikt. 

Sabotage Het relais wordt geactiveerd als er een Sabotage-alarm optreedt bij 

een wandlezer. Dit gebeurt als de lezer wordt verwijderd of als deze niet 
langer communiceert met de controller. Toegangspunten #1, #2 of beide 
kunnen worden gebruikt. 

Deur staat open Het relais wordt geactiveerd als de deur nog openstaat. Selecteer bij 

Nummer toegangspunt het Toegangspunt dat gekoppeld is aan de 

positiesensor van de deur. Toegangspunten #1, #2 of beide kunnen 
worden gebruikt. 

Inbraak Het relais wordt geactiveerd als er een Inbraak wordt geconstateerd bij 

een toegangspunt. Toegangspunten #1, #2 of beide kunnen worden 
gebruikt. 

Kopieer deursensor Het relais volgt de toestand van de deursensor. Hierdoor is het mogelijk 
om een signaal naar een andere applicatie te sturen als de deur wordt 
geopend. 

Kaart gelezen Het relais wordt geactiveerd als er een kaart wordt gelezen. 
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Type Functie 

Kaart geweigerd Het relais wordt geactiveerd als er een kaart wordt geweigerd. 

Kaart geüpdatet Het relais wordt geactiveerd als er een kaart wordt bijgewerkt. 

Kaart niet geüpdatet Het relais wordt geactiveerd als er een kaart niet bijgewerkt wordt. 

Gecombineerd Het relais wordt geactiveerd afhankelijk van verschillende voorwaarden. 
Voorbeeld: in de onderstaande afbeelding wordt het relais geactiveerd 

als in toegangspunt 1 de deur nog openstaat, er een inbraak wordt 

geconstateerd of een kaart geweigerd wordt. Toegangspunten #1, #2 

of beide kunnen worden gebruikt. 

 

  

Afbeelding 290: Gecombineerd relaistype 

 

12. 8. 1. 9. CU42X0-apparaten initialiseren en bijwerken 

CU42E0-gateways en CU4200-nodes worden automatisch geïnitialiseerd en bijgewerkt. De 

onderstaande tabel laat zien hoe vaak dat gebeurt. 

Tabel 68: CU42X0 initialiseren en bijwerken 

Automatisch proces Controle-interval Opmerkingen 

CU4K-deuren initialiseren 1 minuut Zowel initialiseren als bijwerken 

CU4K-deuren bijwerken 5 minuten Kan op aanvraag worden uitgevoerd 

CU4K-nodes initialiseren 1 minuut Zowel initialiseren als bijwerken 

CU4K-nodes bijwerken 5 minuten Kan op aanvraag worden uitgevoerd 

 

OPMERKING: Zelfs als de CU42x0 elke 5 minuten automatisch wordt bijgewerkt, kunt u 
deze handmatig bijwerken door het apparaat te selecteren in het SALTO-
netwerk en op de knop Update te klikken.  

12. 8. 2. SALTO-netwerkgegevens filteren 
U kunt gegevens over het SALTO-netwerk filteren op type, naam, omschrijving en/of IP-adres. 
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U kunt op de volgende items filteren: 

 Online IP (CU5000) 

 CU42E0-gateway 

 CU4200-node 

 Online IP (CU4200) 

 Encoder 

 RF-gateway 

 RF-node 

 Online RF (SALTO) 

 GBS-gateway 

 Online RF (GBS) 

U kunt als volgt SALTO-netwerkgegevens filteren: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven. 

2. Klik op Filters. Het dialoogvenster Producten filteren wordt weergegeven. 

3. Selecteer een vooraf gedefinieerd zoekitem in de vervolgkeuzelijst Type. 

4. Geef de naam op van het item waar u naar wilt zoeken in het veld Naam. 

5. Geef de omschrijving op van het item waar u naar wilt zoeken in het veld Omschrijving. 

6. Geef indien nodig het IP-adres op in het veld IP-adres. 

Het veld IP-adres wordt alleen weergegeven als dat relevant is voor het type zoekitem. 

7. Klik op Filter toepassen. Er wordt een gefilterde lijst van het SALTO-netwerk 

weergegeven. 

Als er wordt gefilterd, wordt het zoektype in het scherm SALTO-netwerk in lichtblauw 

weergegeven zodra u het filter hebt toegepast. Klik op het zoektype om alle items weer in 

de lijst weer te geven. Klik op Verwijder filter om de filter te verwijderen en de 

filterparameters opnieuw in te stellen. 

Klik op het pictogram Sluiten in het veld Toegepaste filters als u klaar bent met de 

gefilterde lijst of klik op Filters om een andere filter te gebruiken. 

12. 8. 3. Online verbindingstypen configureren 
Wanneer u een deur of kamer toevoegt aan het systeem, moet u het juiste verbindingstype 

(online of offline) selecteren. Wanneer u een online verbindingstype selecteert, wordt de deur 

of kamer weergegeven in het scherm SALTO-netwerk. Dubbelklik op de deur of kamer om 

deze te configureren. 

Er zijn vier online verbindingstypen: 

 Online IP (CU5000) 

 Online IP (CU4200) 

 Online RF (SALTO) 

 Online RF (GBS) 

OPMERKING: Voordat u deze optie kunt selecteren, moet uw GBS-integratie volledig zijn 
geconfigureerd in de algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad 
GBS voor meer informatie. 

Zie Verbindingstypen voor meer informatie over hoe u het juiste verbindingstype selecteert in 

niet-hotelomgevingen. Zie Verbindingstypen voor informatie over verbindingstypen in niet-

hotelomgevingen. 
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12. 8. 3. 1. Online IP (CU5000) 

U kunt als volgt een online IP-deur (CU5000) configureren: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven. 

Dubbelklik op de online IP-deur (CU5000) die u wilt configureren. Access point: 

Informatiescherm Online IP CU5000 wordt weergegeven 

OPMERKING: Houd de muisaanwijzer boven het pictogram naast de deurnaam in de kolom 
Naam om het verbindingstype weer te geven. Online IP-deuren (CU5000) 
zijn online SVN-punten. 

 

 

Afbeelding 291: Toegangspunt Informatiescherm Online IP (CU5000) 
 

Geef in het veld IP-adres een IP-adres op voor de deur.  

Klik op Toevoegen/verwijderen in het paneel ESD. Het dialoogvenster 

Toevoegen/verwijderen met een lijst met ESD's wordt weergegeven. Zie ESD's voor 

meer algemene informatie over ESD's.  

Selecteer de gewenste ESD in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De geselecteerde 

ESD wordt toegevoegd aan het rechterpaneel. 

U kunt ook de Ctrl-toets ingedrukt houden tijdens het klikken om meerdere afzonderlijke 

ESD's te selecteren. 

Klik op Accepteren. De geselecteerde ESD wordt weergegeven in het paneel ESD. 

Klik op Opslaan. 

12. 8. 3. 2. Online IP (CU4200) 

U kunt als volgt een online IP-deur (CU4200) configureren: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven. 

2. Dubbelklik op de online IP-deur (CU4200) die u wilt configureren. Het informatiescherm 

Online IP (CU4200) wordt weergegeven. 
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OPMERKING: Houd de muisaanwijzer boven het pictogram naast de deurnaam in de kolom 
Naam om het verbindingstype weer te geven. Online IP-deuren (CU4200) die 
niet zijn verbonden met CU4200-nodes, worden weergegeven op het tabblad 
Onbereikbare apparaten. Zie CU4200-nodes toevoegen voor meer 
informatie over CU4200-nodes. 

 

 

Afbeelding 292: Informatiescherm Online IP (CU4200) 
 

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verbonden met de CU4200-node waarmee u de deur 

wilt verbinden. 

Selecteer 1 of 2 in de vervolgkeuzelijst Deurnummer.  

U kunt alleen 2 selecteren als u ook 2 hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Aantal 

toegangspunten in het informatiescherm CU4200-node. Anders wordt het aantal deuren 

voor de node overschreden. Zie CU4200-nodes toevoegen voor meer informatie over 

CU4200-nodes. 

Klik op Opslaan. 

12. 8. 3. 3. Online RF (SALTO) 

U kunt als volgt een online RF-deur (SALTO) configureren: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven. 

2. Dubbelklik op de online RF-deur (SALTO) die u wilt configureren. Het informatiescherm 

Online RF (SALTO) wordt weergegeven. 

OPMERKING: Houd de muisaanwijzer boven het pictogram naast de deurnaam in de kolom 
Naam om het verbindingstype weer te geven. Online RF-deuren (SALTO) die 
nog niet zijn verbonden met RF-nodes, worden weergegeven op het tabblad 
Onbereikbare apparaten. Zie RF-nodes toevoegen voor meer informatie 
over RF-nodes. 
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Afbeelding 293: Informatiescherm Online RF (SALTO) 
 

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verbonden met de RF-node waarmee u de deur wilt 

verbinden. 

Klik op Opslaan. 

 

12. 8. 4. Adressering en onderhoud van randapparatuur 
In ProAccess SPACE kunt u items zoals, control units, ethernet-encoders, gateways en RF-

nodes toevoegen aan het SALTO-netwerk en deze beheren. Bovendien kunt u wijzigingen 

aanbrengen, zoals het bijwerken van control units en firmware.  
 

 

Afbeelding 294: Adressering en onderhoud 
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De knoppen op de tabbladen Adres en Onderhoud worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 69: Knoppen op het tabblad Onderhoud 

Knop  Functie 

Update Hiermee kunt u updates in de SALTO-database naar de geselecteerde 
netwerkitems versturen. Daarnaast kunt u hiermee automatisch 
blacklists naar een deur versturen, zonder dat u er met een geüpdatete 
sleutel moet langsgaan. U kunt ook SAM-kaarten gebruiken om 
informatie naar online deuren te versturen en om offline deurbeslag en 
cilinders te updaten. Zie SAM- en uitgiftegegevens voor meer informatie. 
Als u een lokale encoder wilt SAM'en, klikt u op Ondersteunde sleutels 
in het scherm Instellingen in ProAccess SPACE. Zie 
Encoderinstellingen voor meer informatie. Deze knop is te vinden in alle 
apparaten die bijgewerkt kunnen worden, zoals de control units CU5000 
en CU4200. 

Firmware bekijken Geeft de firmwareversie weer van het geselecteerde item. U kunt de 
firmwareversie bekijken van alle online apparaten, CU's, RF-deuren of 
ethernet-encoders. Wij raden u aan voor het SALTO-systeem de 
nieuwste firmwareversie te gebruiken. Online CU's bestaan uit een 
ethernet-kaart en een CU-kaart. U moet hiervoor wellicht een of 
meerdere online CU's updaten met de nieuwste firmwareversie. Zie 
Firmware updaten voor meer informatie over hoe u meerdere online 
CU's tegelijkertijd updatet. Deze knop is te vinden in alle apparaten 
waarvan de firmware bijgewerkt kan worden, zoals de control units 
CU5000 en CU4200 en Ethernet-encoders. 

Adres  Hiermee wijst u aan een ethernet-encoder of een online IP-deur 
(CU5000) een IP-adres toe dat u in het systeem hebt ingevoerd. Dit 
werkt alleen als het randapparaat tot hetzelfde netwerk behoort. Als u 
bijvoorbeeld op CLR klikt in de online CU, schakelt het apparaat over op 
luistermodus. Wanneer u op Adres klikt op het tabblad Monitoring, 
stuurt de software een melding naar de online CU. Wanneer de melding 
bij de online CU aankomt, wordt het nieuwe IP-adres samen met andere 
deurparameters geïnitialiseerd. U kunt met deze optie slechts één 
randapparaat tegelijk adresseren. Zie Ethernet-encoders toevoegen en 
Online IP (CU5000) voor meer informatie over hoe u IP-adressen kunt 
toewijzen aan Ethernet-encoders en online IP-deuren (CU5000). 

Deze knop is te vinden in alle apparaten die bijgewerkt kunnen worden, 
zoals de control unit CU5000 en ethernet-encoders. 

Adres (PPD) Hiermee wijst u met een PPD een IP-adres toe aan een online CU die 
met een ander netwerk is verbonden. Klik op Adres (PPD) op het 
tabblad Monitoring als de online CU is geïnitialiseerd door de PPD. Er 
wordt nu een verificatie ingesteld tussen het systeem en het 
randapparaat. U moet deze optie inschakelen in ProAccess SPACE door 
het selectievakje Activeer IP-adressering van control units via PPD in 

te schakelen in Systeem > Algemene opties > Apparaten. Zie 

Tabblad Apparaten voor meer informatie. Zie ook PPD voor meer 
informatie. 

Deze knop is te vinden in alle apparaten die bijgewerkt kunnen worden, 
zoals de control unit CU5000. 

Signaal Hiermee identificeert u de fysieke ethernet-encoder die hoort bij het 
specifieke IP-adres/randapparaat. Selecteer een randapparaat in de lijst 
en klik op Signaal. Het LED-lampje van de bijbehorende encoder begint 
nu te knipperen. De SAM-procedure kan nu plaatsvinden. Zie SAM- en 
uitgiftegegevens voor meer informatie. 

 

De kolommen bovenaan het tabblad Onderhoud worden beschreven in de volgende tabel. 
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Tabel 70: Kolommen Onderhoud 

Kolom Functie 

Naam Hier staat de naam van het item (het pictogram direct voor de itemnaam 
geeft het type randapparaat aan).  

 Update status 
Toont de updatestatus van het randapparaat. Als er geen update vereist 
is, wordt er geen pictogram weergegeven. De volgende statussen zijn 
mogelijk: Update vereist, Adres vereist of Onbekend. Let op: deze 
kolom heeft in het scherm geen titel. 

Hostnaam/IP-adres Geeft de netwerknaam aan waarmee u het item kunt identificeren. 

MAC-adres Toont het MAC-adres van het apparaat. 

Omschrijving Dit komt overeen met wat u voor het item hebt ingevuld in het veld 
Omschrijving in ProAccess SPACE. 

 

12. 8. 4. 1. Firmware updaten 

Firmware is programmatuur die in het alleen-lezengeheugen (ROM – Read-Only Memory) van 

hardwareapparaten is geladen. 

OPMERKING: SALTO biedt firmware-updates als er nieuwe functies beschikbaar zijn of als 
er een softwarefout is gerepareerd. Elk onderdeel heeft een eigen 
firmwarebestand. Neem contact op met de technische dienst van SALTO 
voordat u een firmwarebestand updatet.  

U kunt als volgt de firmware van een item updaten: 

1. Selecteer Systeem > SALTO-netwerk. Het scherm SALTO-netwerk wordt weergegeven.  

2. Selecteer het gewenste item en klik op Firmware bekijken. Het dialoogvenster Firmware-

informatie wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 295: Dialoogvenster Firmware-informatie voor het updaten van randapparatuur  
 

U kunt desgewenst meerdere items selecteren in de lijst met randapparatuur van het 

SALTO-netwerk. 

3. Schakel het selectievakje in van het item dat u wilt updaten. De knop Bladeren wordt nu 

ingeschakeld. 

Klik op Alles selecteren om de firmware van meerdere items tegelijkertijd te updaten. Het 

is alleen mogelijk om meerdere identieke items tegelijkertijd te updaten (bijvoorbeeld 

alleen online CU's of alleen ethernet-encoders). 

4. Klik op Bladeren om het gewenste firmwarebestand te selecteren.  
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5. Klik op Firmware verzenden. Er verschijnt een bevestigingsscherm als de firmware-

update voltooid is. 

OPMERKING: U kunt de firmware van lokale encoders updaten door te klikken op de knop 
Firmware bekijken in het scherm Instellingen in ProAccess SPACE. Zie 
Encoderfirmware updaten for more information. 

12. 9. Kalenders 
De kalenderfunctie bepaalt de werkkalender voor uw organisatie. Zo kunt u feestdagen en 

vakantieperiodes aangeven en instellen wanneer het bedrijf gesloten is. Als uw organisatie uit 

meerdere sites bestaat die gebruikmaken van verschillende werkkalenders, kunt u voor elke 

site een andere kalender maken. U kunt tot 255 kalenders instellen in het SALTO-systeem.  

Een kalenderdag kan een normale dag, een vakantiedag (H1) of speciale dag zijn (voor 

speciale dag zijn twee definities beschikbaar: S1 en S2). Speciale dagen kunnen bijvoorbeeld 

sitespecifieke feestdagen zijn, of dagen dat de site gesloten is. Nadat u een kalender hebt 

gemaakt, kunt u tijdperiodes, automatische instellingen en kaarthouderstijdzones instellen, 

afhankelijk van het dagtype of de gebruiker. Zie Tijdperiodes voor toegangspunten, 

Automatische instellingen voor toegangspunten en Tijdschema's voor kaarthouders voor meer 

informatie.  

12. 9. 1. Kalenders maken 

U kunt als volgt een kalender maken: 

1. Selecteer Systeem > Kalenders. Het scherm Kalenders wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 296: Scherm Kalenders 
 

Selecteer een kalender in het paneel Naam. 
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U kunt de naam van de kalender wijzigen in iets relevants voor uw organisatie. Als uw 

organisatie bijvoorbeeld meerdere sites heeft met verschillende vakantieperiodes, kunt u 

kiezen voor een naam als 'London – Canary Wharf'. U kunt ook een omschrijving 

toevoegen om kalenders nog beter van elkaar te kunnen onderscheiden. 

Selecteer desgewenst een partitie in de vervolgkeuzelijst Partitie.  

Zie Partities voor meer informatie over partities. 

Selecteer het gewenste jaar.  

Standaard wordt het huidige jaar weergegeven. U kunt de pijltjestoetsen gebruiken om 

heen en weer te scrollen. Het wordt aanbevolen om de kalenders van het huidige en het 

komende jaar te configureren. 

Klik op de datum die u wilt definiëren als feestdag of speciale dag. 

Alle dagen zijn standaard gedefinieerd als normaal. 

Klik op Vakantiedag, Speciale dag 1 of Speciale dag 2. 

Herhaal deze stap totdat u alle feestdagen en speciale dagen voor de specifieke site hebt 

ingevoerd. 

Als u een bestaande kalender bewerkt, kunt u een feestdag of speciale dag opnieuw 

instellen als normale dag door te klikken op Normaal. 

OPMERKING: Als gebruikers toegang nodig hebben tot deuren op dagen die zijn ingesteld 
als feestdag of speciale dag, moet hun tijdschema dienovereenkomstig zijn 
ingesteld. Zie Tijdschema's voor kaarthouders voor meer informatie. 

U kunt een bestaande kalender kopiëren voor organisaties die meerdere kalenders 

vereisen. 

Klik op Hetzelfde als. Het volgende venster wordt weergegeven. 

 

 

Afbeelding 297: Kalenders kopiëren 

 

Selecteer de gewenste kalender in Te kopiëren kalender. Selecteer in Jaar het jaar 

waarvan u de kalender wilt kopiëren. 

Selecteer in Dagen te kopiëren de dagen die gekopieerd moeten worden. Als dit 

selectievakje niet is ingeschakeld, worden de dagen niet gekopieerd. 

Klik op OK om te kopiëren. 

Klik op Opslaan. De nieuwe kalender is opgeslagen. 
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12. 10. Tijdzones 
Het systeem hanteert één standaardtijdzone. U kunt echter desgewenst meerdere tijdzones 

selecteren in ProAccess SPACE. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld kantoren in verschillende 

tijdzones heeft, moet dat ook in het systeem worden ingesteld. 

U moet de functie voor meerdere tijdzones inschakelen op het tabblad Algemeen in de 

algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Meerdere tijdzones activeren voor meer 

informatie. Wanneer u deze functie activeert, wordt de knop Tijdzone toevoegen toegevoegd 

aan het scherm Tijdzones. Hiermee kunt u de gewenste tijdzones toevoegen en eventueel de 

bijbehorende zomertijd configureren. 

De vervolgkeuzelijst Tijdzone wordt ook weergegeven in verschillende schermen in 

ProAccess SPACE, zoals de informatieschermen Deur, Kamer en Kast. In de 

vervolgkeuzelijst kunt u de tijdzone selecteren die u wilt toepassen op sloten en op 

netwerkapparaten zoals encoders en gateways. Zie Netwerkapparaten toevoegen voor meer 

informatie. 

12. 10. 1. Tijdzones toevoegen 
U kunt als volgt een tijdzone toevoegen: 

1. Selecteer Systeem > Tijdzones. Het scherm Tijdzones wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 298: Scherm Tijdzones 
 

Klik op Tijdzone toevoegen. Het informatiescherm Tijdzone wordt weergegeven. 
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Afbeelding 299: Informatiescherm Tijdzone 
 

Klik op Kopiëren. Het dialoogvenster Wereldtijdzones systeem met een lijst met 

tijdzones wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 300: Dialoogvenster Wereldtijdzones systeem 
 

Selecteer de gewenste tijdzone. 

Klik op Accepteren. In de velden Naam, Omschrijving en Verschil met GMT en in de 

velden voor de optie Zomertijdregel in het informatiescherm Tijdzone wordt de informatie 

van de geselecteerde tijdzone ingevuld. 
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Afbeelding 301: Informatiescherm Tijdzone 
 

In de velden voor de optie Zomertijdregel wordt niets ingevuld als in de geselecteerde 

tijdzone de zomertijd niet van toepassing is. U moet indien nodig de gegevens voor de 

optie Vaste dagen handmatig in het systeem invoeren. Beide opties worden beschreven 

in Opties voor zomertijd. 

U kunt ook handmatig de juiste tijdzone-informatie invoeren in de velden van het 

informatiescherm Tijdzone. 

Klik op Opslaan. 

In het scherm Tijdzones kunt u een tijdzone selecteren en op Verwijderen klikken om deze 

te verwijderen. De standaardtijdzone van het systeem kunt u echter niet verwijderen. 

12. 10. 2. Zomer- en wintertijd 
De zomertijd betekent dat in de lente de klok een uur vooruit wordt gezet, zodat het 's avonds 

langer licht is. In de herfst wordt de klok vervolgens weer een uur achteruit gezet.  

Elektronische sloten van SALTO schakelen standaard automatisch tussen deze periodes. 

Deze optie kunt u desgewenst uitschakelen. Zie Zomertijd configureren voor meer informatie. 

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om het systeem automatisch te laten schakelen 
tussen zomertijd en wintertijd. Anders moet u handmatig elke deur met een 
PPD updaten wanneer de zomertijd of wintertijd ingaat. 



 362 

12. 10. 2. 1. Zomertijd configureren 

U kunt in de standaardtijdzone van het systeem de maand, week, dag en het uur selecteren 

waarop de verandering moet worden doorgevoerd. U kunt de verandering desgewenst ook 

vooraf instellen voor komende jaren. 

U kunt als volgt de zomertijd instellen: 

1. Selecteer Systeem > Tijdzones. Het scherm Tijdzones wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 302: Scherm Tijdzones 
 

Dubbelklik op de tijdzone Standaard. Het informatiescherm Standaard wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 303: Informatiescherm Standaard 
 

Wis de standaardtekst en geef in het veld Naam een naam op, bijvoorbeeld Zomer-

/wintertijd. De nieuwe schermnaam wordt weergegeven. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op voor de zomertijd.  

Het selectievakje Inschakelen zomertijd (DST) is standaard ingeschakeld. Als u dit 

selectievakje uitschakelt en op Opslaan klikt, wordt de zomertijdfunctie uitgeschakeld en 

worden de opties Zomertijdregel en Vaste dagen niet weergegeven. 

Geef in het veld Verschil met GMT de gewenste waarde op. 

Deze waarde wordt gebruikt om op basis van de Greenwich Mean Time de tijdzone te 

berekenen.  

Selecteer de optie Zomertijdregel of de optie Vaste dagen. 

De optie Zomertijdregel is standaard geselecteerd. Beide opties worden beschreven in 

Opties voor zomertijd. Klik op Kopiëren om het dialoogvenster Wereldtijdzones systeem 

weer te geven en selecteer een tijdzone in de lijst. Als u dat hebt gedaan, wordt in de 

velden Naam, Omschrijving en Verschil met GMT en in de velden voor Zomertijdregel 

de informatie van de geselecteerde tijdzone ingevuld. In de velden voor de optie 

Zomertijdregel wordt niets ingevuld als er in de geselecteerde tijdzone geen zomertijd is. 

U moet de gegevens voor de optie Vaste dagen handmatig in het systeem invoeren. 

Klik op Opslaan. 
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12. 10. 2. 2. Opties voor zomertijd 

De opties voor zomertijd worden beschreven in de volgende tabel. 
 

Tabel 71: Opties voor zomertijd 

Optie Omschrijving 

Zomertijdregel Hiermee kunt u de maand, week en dag en het uur selecteren 
waarop de klok vooruit en achteruit moet worden gezet. Hiervoor 
moet u de gewenste parameters selecteren in de velden Maand, 
Begint, Eindigt, Dag en Tijd. Op de geselecteerde dag kan het 
uur vooruit niet plaatsvinden na 22.00 uur en het uur achteruit kan 
niet plaatsvinden na 23.00 uur. Klik op Kopiëren in het 
informatiescherm Tijdzone om een tijdzone te selecteren en de 
relevante informatie voor die tijdzone in te vullen in de velden voor 
de optie Zomertijdregel.  

Vaste dagen Hiermee kunt u voor ieder jaar de maand en dag en het uur 
selecteren waarop de klok vooruit of achteruit gaat. Hiervoor 
selecteert u het gewenste jaar in de lijst met jaren, selecteert u de 
gewenste parameters in de velden Zomertijd vooruit en 
Zomertijd achteruit en klikt u op Opslaan. Op de geselecteerde 
dag kan het uur vooruit niet plaatsvinden na 22.00 uur en het uur 
achteruit kan niet plaatsvinden na 23.00 uur. U moet deze 
procedure voor ieder gewenst jaar herhalen. Klik op Toon 
kalender om in de kalenderweergave de parameters te selecteren 
en klik op Datums resetten om de parameters voor de 
geselecteerde jaren te resetten.  

 

12. 11. Algemene opties 
Zie de paragraaf Algemene opties. 

12. 12. SAM- en uitgiftegegevens 
Sleutels moeten worden geconfigureerd voordat ze met het SALTO-systeem kunnen worden 

gebruikt. Deze procedure heet sleuteluitgifte. SALTO kan sites voorzien van sleutels die al zijn 

uitgegeven. Sites kunnen ook sleutels aanvragen die ze zelf kunnen configureren. Deze 

configuratie verloopt via het tabblad SAM- en uitgifteopties in het ProAccess SPACE-

systeem. Let op: de functionaliteit voor sleuteluitgifte is licentieafhankelijk. Zie Licenties en 

registratie van SALTO-software voor meer informatie. 

Er zijn twee sleuteluitgifteopties voor omgevingen die het SALTO-systeem gebruiken: 

 Sleutels gebruiken die zijn uitgegeven en geleverd door SALTO. Deze sleutels zijn klaar 

om toegewezen en gecodeerd te worden. 

 Sleutels gebruiken die ze zelf hebben geconfigureerd (uitgegeven) voor gebruik met het 

SALTO-systeem. 

SAM-kaarten (SALTO Authorization Media) worden gebruikt om ruimte op sleutels te 

reserveren voor de SALTO-software. Deze ruimte is al gereserveerd in SALTO-sleutels. Voor 

sleutels van derden moet u deze taak echter eerst uitvoeren. U kunt Mifare- en Legic-sleutels 

voor de site configureren op het tabblad SAM- en uitgiftegegevens. Hiermee kunt u 

aangepaste configuraties maken voor sleuteluitgifte. Als deze taak is uitgevoerd, kunnen de 

sleutels niet worden hergebruikt in andere omgevingen.  
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De SAM-procedure bestaat uit drie stappen: 

1. Uitgeven van sleutels 

Hiermee reserveert en beveiligt u ruimte op sleutels voor de SALTO-applicatie. 

SAM'en van SALTO-lezers 

U moet de SAM-sleutels toevoegen aan de SALTO-lezers. Hiermee krijgen lezers toegang 

tot de gereserveerde ruimte in sleutels en kunnen ze de SALTO-gegevens lezen. 

SAM'en van encoders 

U moet de SAM-sleutels toevoegen aan de systeemencoders. Hierdoor kunnen de 

encoders op de gereserveerde ruimte gegevens lezen en schrijven. 

OPMERKING: Als u meerdere SAM-kaarten nodig hebt voor Mifare- en Legic-sleutels, moet 
u de SAM-configuratie wellicht handmatig uitvoeren. In dat geval moet u de 
SALTO SAMing-documentatie raadplegen en contact opnemen met de 
technische dienst van SALTO. SALTO kan omgevingen voorzien van een 
unieke SAM-set. 

Selecteer Systeem > SAM- en uitgifteopties. 

Zorg ervoor dat de juiste sleuteltypen zijn geselecteerd in het paneel Actieve sleutels. 

Hiermee wordt bepaald welke sleuteltypen gelezen worden door de SALTO-sloten, -encoders 

en -lezers. Alle selectievakjes in het paneel zijn standaard ingeschakeld. Schakel het 

selectievakje uit voor sleuteltypen die niet in uw omgeving gebruikt worden, omdat hierdoor de 

SALTO-lezers sneller werken. SALTO-lezers herkennen uitgeschakelde sleuteltypen niet, ook 

al zijn ze compatibel met het sleuteltype. Gebruik een PPD als u de SALTO-sloten wilt 

updaten met deze wijzigingen. Zie Sloten bijwerken voor meer informatie. 
 

 

Afbeelding 304: SAM- en uitgiftegegevens 
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OPMERKING: BLE-lezers gebruiken een kleine hoeveelheid meer stroom. Als het slot niet 
wordt gebruikt in combinatie met de JustIN Mobile-applicatie kunt u BLE 
uitschakelen om de batterij te besparen. Zie Een JustIN Mobile-sleutel aan 
een gebruiker toewijzen voor meer informatie.  

 

Schakel het selectievakje in Actieve sleutels in om de opties in te schakelen en te 

configureren, en om de sleuteltechnologie te selecteren. U kunt deze informatie vervolgens 

downloaden naar de PPD en versturen naar offline of online sloten wanneer deze worden 

geïnitialiseerd en geüpdatet. Zie Deuren initialiseren en Sloten bijwerken voor meer 

informatie.  

U kunt de informatie naar online deuren of encoders versturen via het dialoogvenster SALTO-

netwerk in ProAccess SPACE. Voor deuren moet u eerst de gewenste deur selecteren op het 

tabblad SALTO-netwerk en vervolgens op Update klikken. Voor e-encoders moet u de 

gewenste encoder selecteren op het tabblad SALTO-netwerk en vervolgens op Signaal 

klikken. Zie SALTO-netwerk voor meer informatie. Lokale encoders worden automatisch ge-

SAM't als u ze gebruikt om SAM-kaarten te lezen. U kunt lokale encoders ook SAM'en door 

op de knop Ondersteunde sleutels in het scherm Instellingen in ProAccess SPACE te 

klikken. Zie Encoderinstellingen voor meer informatie. 

SALTO-lezers zijn compatibel met de SAM-functies. U hebt echter specifieke software- en 

hardwareversies nodig als u PPD's en de optie Update SALTO-netwerk wilt gebruiken met 

de SAM-functies. 

De volgende tabel toont de vereiste software- en hardwareversies.  
 

Tabel 72: Minimale hardware- en softwarevereisten voor de SAM-functies 

Component Vereiste 

Software Versie 12.0.1.195 of hoger 

Encoder Versie 04.11 of hoger 

XS4-lezermodule Versie 04.11 of hoger 

Aelement Versie 01.31 of hoger 

XS4-kast Versie 01.31 of hoger 

GEO-cilinder Versie 01.12 of hoger 

Wandlezer Versie 04.11 of hoger 
 

OPMERKING: De functionaliteit voor het SAM'en van items is licentieafhankelijk. Zie 
Licenties en registratie van SALTO-software voor meer informatie. 

12. 12. 1. Mifare Classic-instellingen configureren 
Configureer de instellingen voor Mifare Classic-technologie met het dialoogvenster SAM- en 

uitgifteopties.  

Deze procedure bestaat uit twee stappen: 

1. De SAM-kaartgegevens invoeren via de optie Lees SAM-kaart. 

Tijdens deze stap worden de SAM-sleutels toegevoegd aan de SALTO-software. 

Daarnaast wordt de lokale encoder ge-SAM't.  

De gegevens invoeren voor het uitgeven van Mifare 1K- en Mifare Classic 4K-sleutels op 

het tabblad Uitgiftegegevens 
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OPMERKING: Het wordt aangenomen dat beheerders die Mifare configureren, bekend zijn 
met de technologieën en verwante termen in deze paragraaf. 

12. 12. 1. 1. Stap 1: de SAM-kaartgegevens invoeren 

Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

1. Selecteer Systeem > SAM- en uitgifteopties. 

2. Klik op het potloodje bij Mifare in het vak Actieve sleutels. 

 

Op het tabblad SAM-gegevens wordt de informatie getoond die naar SALTO-sloten, -

encoders en -lezers wordt verstuurd. 
 

 

Afbeelding 305: Dialoogvenster SAM-gegevens 
 

Uitgiftegegevens toont informatie die vereist is voor het uitgeven van sleutels. 

 

 

Afbeelding 306: Dialoogvenster Uitgiftegegevens 

 

De velden Mifare Classic en Mifare Plus, evenals de velden AMK 3DES en AMK AES in 

het paneel DESFire kunnen gewijzigd worden als de functionaliteit voor het definiëren van 

aangepaste SAM-sleutels is toegevoegd aan uw licentie. In dat geval kunt u de 
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sleutelgegevens handmatig toevoegen aan de vereiste velden. Is dat niet het geval, dan 

worden deze velden automatisch ingevuld met de relevante Mifare Classic-, Mifare Plus 

en DESFire-sleutelgegevens wanneer u de SAM-kaart leest. Zie Licenties en registratie 

van SALTO-software voor meer informatie. 

OPMERKING: In sommige gevallen is het mogelijk om het systeem zo te configureren dat 
beheerders SAM-kaarten kunnen maken en die gebruiken met de SALTO-
software. Raadpleeg de technische dienst van SALTO als u deze optie wilt 
gebruiken. 

3. Klik indien nodig op Lees SAM-kaart. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt 

gevraagd om de sleutel bij de encoder te houden. 

De sleutelgegevens op de SAM-kaart worden vervolgens gekopieerd naar de SALTO-

software. 

4. Plaats de juiste SAM-kaart op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. 

Voor Mifare- en Legic-technologieën worden verschillende SAM-kaarten gebruikt. 

  

OPMERKING: U kunt controleren welke sleutels worden ondersteund door op 
Ondersteunde sleutels in het scherm Instellingen in ProAccess SPACE te 
klikken. Zie Encoderinstellingen voor meer informatie. 

Schakel indien nodig het selectievakje SIM-kaarten geëmuleerd in. 

Raadpleeg de technische dienst van SALTO als u deze optie wilt gebruiken of als u er 

extra informatie over wilt. 

Klik op Opslaan. 

De sleutelgegevens worden om veiligheidsredenen afgeschermd op het scherm getoond 

wanneer u op Opslaan klikt. 

12. 12. 1. 2. Stap 2: de gegevens voor sleuteluitgifte invoeren 

Voer stap 2 zoals aangegeven uit. Dit is afhankelijk van of u Mifare- of DESFire-sleutels 

gebruikt in uw omgeving. 

Mifare-sleutels 

Ga als volgt te werk om stap 2 uit te voeren: 

1. Stap twee wordt besproken in de paragraaf Uitgiftegegevens. 
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Afbeelding 307: Tabblad Uitgiftegegevens 
 

De optie Mifare 1K is standaard geselecteerd in het paneel Kaarttype. Dat wil zeggen dat 

ook de configuratievelden voor deze optie worden weergegeven.  

Geef de gewenste sleutels op in de velden Sleutel A en Sleutel B in het paneel 

Transportsleutels. 

Voor deze sleutels is een hexadecimale indeling vereist. Die moet u wellicht aanvragen bij 

de technische dienst van SALTO. 

Geef de MAD-sleutel (Mifare Application Directory) op in het veld MAD-sleutel. 

Een hexadecimale indeling is vereist. Alle Mifare-sleutels zijn voorzien van een MAD: dit is 

een map op de sleutel waarin gegevens staan over de eigenschappen van 

sleutelsectoren. 

2. Klik op Lees SAM-kaart. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel bij de encoder te houden. 

3. Plaats de juiste SAM-kaart op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. 

Schakel indien nodig het selectievakje Neem andere sectoren als de geselecteerde 

bezet zijn in. 

Deze optie biedt de mogelijkheid in de SALTO-software een andere sleutelsector te 

selecteren als de geselecteerde sector al door een andere toepassing wordt gebruikt.  

Schakel indien nodig het selectievakje Activeer MAD-gereserveerde sectoren in.  

Hierdoor wordt de MAD-sleutel ingeschakeld en worden de gereserveerde sectoren voor 

de SALTO-software op de sleutel beveiligd. 

Schakel de selectievakjes in voor de gewenste sleutelsectoren in het paneel Mifare 1K. 

De sector wordt gereserveerd voor de SALTO-software wanneer u het bijbehorende 

selectievakje inschakelt. De wijzigingen worden echter pas van kracht als u sleutels 

uitgeeft. Dat doet u door sleutels aan gebruikers toe te wijzen. Daaropvolgende 



 370 

wijzigingen aan deze selectie worden van kracht wanneer u sleutels updatet. Zie 

Gebruikerssleutels toewijzen en Sleutels bijwerken voor meer informatie. U kunt 

sleutelsectoren alleen reserveren als u een SAM-kaart van SALTO gebruikt. De 

hoeveelheid ruimte die in sleutels is gereserveerd voor SALTO-gegevens, wordt 

weergegeven in het veld Toegewezen geheugen. De waarde in dit veld kunt u niet 

handmatig wijzigen. 

Herhaal in het paneel Kaarttype de procedure als u de configuratie wilt voltooien van de 

opties Mifare 4K, Mifare Plus 2K en Mifare Plus 4K. 

Wanneer u een optie selecteert, wordt het scherm geüpdatet en worden de bijbehorende 

configuratievelden weergegeven. De selectievakjes en het aantal beschikbare 

sleutelsectoren verschillen per optie. 

OPMERKING: U kunt tot 39 sleutelsectoren reserveren wanneer u de Mifare 4K- en Mifare 
Plus 4K-sleutels configureert. Als u deze sleutels moet coderen met 
informatie van meerdere omgevingen (in plaats van een enkele SALTO-
omgeving), moet u ten minste één van de laatste vier sectoren (36, 37, 38 en 
39) aan elke omgeving toewijzen. U kunt maximaal vier omgevingen plaatsen 
op deze sleuteltypen. Voor deze optie is het noodzakelijk dat u Mifare-
sleutels SAM't, zodat de SALTO-lezers effectief werken. 

12. 12. 2. DESFire-sleutelinstellingen configureren 
Klik op het potloodje bij DESFire in Actieve sleutels. 

De optie SALTO AIDis standaard geselecteerd. Deze optie maakt gebruik van de applicatie-

ID. U kunt echter desgewenst een van de institutionele opties selecteren die zijn geïntegreerd 

in de SALTO-software. Deze opties zijn van toepassing als u sleutels gebruikt die door 

overheidsinstellingen beschikbaar worden gesteld en gebruikt kunnen worden voor 

verschillende toepassingen. Dit is relevant voor bepaalde landen. 

Institutionele sleutels zijn vooraf gedefinieerde SAM-sleutels die standaard in de SALTO-

software zitten en geïntegreerd zijn in ProAccess SPACE. Op institutionele sleutels is een 

bepaalde hoeveelheid geheugenruimte gereserveerd voor SALTO-gegevens. Raadpleeg de 

technische dienst van SALTO als u niet zeker weet welke institutionele optie u moet 

selecteren of als u extra informatie wilt over deze functie. U kunt een aangepaste indeling 

gebruiken als u ook wilt dat de AMK-sleutel wordt opgenomen in de institutionele sleutels. 

Deze functionaliteit is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-software voor 

meer informatie. 

 

Ga als volgt te werk om stap 2 uit te voeren: 

1. Selecteer de optie DESFire in het paneel Kaarttype. Op het scherm verschijnen 

vervolgens de configuratievelden voor deze optie. 
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Afbeelding 308: Configuratievelden DESFire 
 

Het veld DESFire PMK kan niet worden gewijzigd. De relevante DESFire-sleutelgegevens 

worden automatisch in dit veld ingevuld wanneer u de SAM-kaart leest. 

2. Klik op Lees SAM-kaart. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel bij de encoder te houden. 

3. Plaats de juiste SAM-kaart op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. 

Het veld DESFire PMK wordt ingevuld. 

Selecteer de optie 3DES of AES in het veld Emissietype. 

De optie AES gebruikt een complexere vorm van versleuteling. 

4. Schakel indien nodig het selectievakje Via NFC te updaten in. 

Raadpleeg de technische dienst van SALTO als u deze optie wilt gebruiken of als u er 

extra informatie over wilt. 

5. Selecteer met de pijlen omhoog en omlaag de juiste waarde in het veld Grootte 

geheugen. 

Deze waarde geeft aan hoeveel geheugenruimte er op de DESFire-sleutels is 

gereserveerd voor SALTO-gegevens. 

6. Selecteer desgewenst een optie in de vervolgkeuzelijst Diversificatietype. 

De standaardoptie is Geen. Diversificatietypes zijn alleen beschikbaar voor specifieke 

SALTO-projecten. Raadpleeg de technische dienst van SALTO als u deze optie wilt 

gebruiken of als u er extra informatie over wilt.  

7. Klik op Opslaan. 

Klik op Sluiten. Het tabblad SAM- en uitgifteopties wordt bijgewerkt en geeft nu weer dat 

de optie MIFARE is ingeschakeld. 

Klik op Opslaan. 
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12. 12. 3. Legic-instellingen configureren 
U kunt als volgt de Legic-instellingen configureren: 

1. Selecteer Systeem > SAM- en uitgifteopties. 

2. Selecteer Legic Prime of Legic Advant in Actieve sleutels. Het dialoogvenster SAM- en 

uitgifteopties wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 309: Dialoogvenster SAM- en uitgifteopties 
 

3. Schakel het selectievakje Ingeschakeld in. 

4. Geef een stempel op in het veld 1 in het paneel Legic Prime. 

Met deze stempel kan de SALTO-software de segmentgegevens van Legic lezen. SALTO-

lezers ondersteunen maximaal drie verschillende stempels tegelijkertijd voor Legic Prime- 

en Legic Advant-sleutels. 

5. Selecteer het juiste nummer voor de stempel in de vervolgkeuzelijst Oorspronkelijke 

segment. 

Hiermee bepaalt u vanaf welk segment de sleutelgegevens worden gelezen. Er zijn 127 

genummerde segmenten en de standaardoptie is 0. Als het eerste segment niet bekend is, 

wordt het aanbevolen om de standaardwaarde niet te wijzigen. SALTO-lezers krijgen geen 

toegang tot de juiste sleutelgegevens als u voor dit segment een verkeerde waarde 

invoert. 

6. Geef een stempel op in het veld 2. 

7. Selecteer het juiste nummer voor de stempel in de vervolgkeuzelijst Oorspronkelijke 

segment. 

8. Schakel indien nodig het selectievakje Gebruik de originele Salto Prime-stempel in. 

Als u deze optie selecteert, moet u het juiste nummer voor de stempel selecteren in de 

vervolgkeuzelijst Oorspronkelijke segment. Iedere Legic-sleutel die door SALTO wordt 

geleverd, kan met deze optie gebruikt worden. 
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Herhaal deze procedure voor de benodigde stempels in het paneel Legic Advant. 

Selecteer de gewenste opties in het paneel Actieve sleutels. 

 

 

Afbeelding 310: Dialoogvenster SAM- en uitgifteopties 

 

Hiermee wordt bepaald welke sleuteltypen gebruikt kunnen worden met de SALTO-sloten, 

-encoders en -lezers. Selecteer alleen sleuteltypen die gebruikt worden in uw omgeving, 

omdat anders de SALTO-lezers langzamer werken. SALTO-lezers herkennen 

uitgeschakelde sleuteltypen niet, ook al zijn ze compatibel met het sleuteltype. Gebruik 

een PPD als u de SALTO-sloten wilt updaten met deze wijzigingen. Zie Sloten bijwerken 

voor meer informatie.  

Klik op Opslaan. 

Klik op Sluiten. Het tabblad SAM- en uitgiftegegevens wordt geüpdatet en geeft nu weer 

dat de optie LEGIC is ingeschakeld. 

Klik op Opslaan. 

 

12. 12. 4. HID iCLASS-instellingen configureren 
U kunt als volgt de HID iCLASS-instellingen configureren: 

1. Selecteer Systeem > SAM- en uitgifteopties. 

Selecteer HID iCLASS in Actieve sleutels. Het dialoogvenster SAM- en uitgifteopties 

wordt weergegeven. 

2. Klik op Lees SAM-kaart. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om de 

sleutel bij de encoder te houden. 

3. Plaats de juiste SAM-kaart op de encoder wanneer de LED-indicator begint te knipperen. 

De velden Kd-sleutel en Kc-sleutel worden ingevuld. Het veld Eerste pagina wordt ook 

ingevuld met de gegevens van de SAM-kaart. 
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Afbeelding 311: Dialoogvenster SAM- en uitgifteopties 

4. Klik op Opslaan. 

Klik op Sluiten. Het tabblad SAM- en uitgifteopties wordt bijgewerkt en geeft nu weer dat 

de optie HID iCLASS is ingeschakeld. 

5. Klik op Opslaan. 

12. 13. Externe lezers 
Als u lezers van derden wilt configureren voor gebruik in een SALTO-systeem, gaat u naar het 

menu Systeem en selecteert u de optie Externe lezers: 

 

 

Afbeelding 312: Externe lezers 
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De software bevat standaard de mogelijkheid om een langeafstandslezer van SALTO te 

gebruiken: 

 

 

Afbeelding 313: Lijst van externe lezers 

 

 

Alle vereiste instellingen voor de uitvoer van de juiste Wiegand-code voor deze specifieke 

lezers zijn al vooraf geconfigureerd en kunnen niet worden gewijzigd. 

 

Hieronder wordt uitleg gegeven over hoe u een bepaalde Wiegand-code moet configureren. 

Deze uitleg is gebaseerd op de standaard 26-bits Wiegand-indeling. Het voorbeeld zal de 

onderstaande specificaties volgen: 

 

 

Afbeelding 314: Voorbeeld van de standaard 26-bits Wiegand-indeling 

 

 

In dit voorbeeld wordt een hexadecimale indeling gebruikt. Eén byte staat gelijk aan 8 bits en 

één byte bestaat uit twee hexadecimale cijfers (van 0 tot en met 9 en van A tot en met F). Een 

26-bits Wiegand-code bestaat daarom uit 24 gegevensbits (8 x 3 bytes) en twee extra 

pariteitsbits. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN257d2rzTAhWDuBoKHejQB5EQjRwIBw&url=https://ianhowson.com/blog/attacks-on-proximity-card-systems/&psig=AFQjCNFKljYAbvM1J8fxRQo_xWrRaDIrzA&ust=1493110097619055
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Volgens het bovenstaande voorbeeld moet een Wiegand-code die door twee groepen bits 

wordt weergegeven, geconfigureerd worden voordat deze de gegevens van de 'faciliteitcode' 

en het 'kaartnummer' correct weergeeft: 

 

 

Afbeelding 315: Gegevensindeling 

 

 

Om een nieuwe externe lezer zoals de bovenstaande te configureren, klikt u op de knop Voeg 

toe: 

 

 

Afbeelding 316: Nieuwe externe lezer toevoegen 

 

 

Geef in het veld Naam een naam op voor de nieuwe externe lezer. Klik op de knop Voeg 

code toe: 
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Afbeelding 317: Code toevoegen 

 

Hiermee kunt u bepalen uit welke onderdelen de Wiegand-code bestaat en wat de kenmerken 

ervan zijn. 

 

 

Afbeelding 318: Definitie Wiegand-code 
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Voer in het veld Code een letter in om de code te identificeren. U kunt elke willekeurige 

letter invoeren behalve 'P': deze letter wordt namelijk gebruikt om aan het begin en het 

einde van de Wiegand-code de codepariteit te bepalen. Geef in het veld Omschrijving 

een omschrijving op voor de code. 

Selecteer de juiste bitvolgorde voor de code in het paneel Bitvolgorde. 

Als u de optie MSB selecteert, begint de bitvolgorde met de meest significante bit. Als u de 

optie LSB selecteert, begint de bitvolgorde met de minst significante bit. 

Geef het juiste aantal codecijfers op in het veld Aantal cijfers. De standaardwaarde is 5, 

maar dit kunt u desgewenst wijzigen. 

In het voorbeeld wordt de 'Faciliteitscode' aangeduid met de code A, en wordt één 

hexadecimale byte (8 gegevensbits) aangeduid met 2 cijfers. 'Kaartnummer' wordt 

aangeduid met code B, en 2 hexadecimale bytes (16 gegevensbits) worden aangeduid 

met 4 cijfers. 

Schakel indien nodig het selectievakje Variabel aantal getallen in. 

U moet dit selectievakje inschakelen als de code een variabel aantal cijfers bevat. Zodra u 

dit inschakelt, wordt de waarde in het veld Aantal cijfers automatisch ingesteld op 0. 

Selecteer de juiste cijferindeling voor de code in het paneel Cijferindeling. Kies uit 

decimale, hexadecimale of binaire indeling. 

 

Klik op Opslaan. De details van de code worden in de codelijst weergegeven zoals 

hieronder wordt getoond: 

 

 

Afbeelding 319: Codelijst 

 

Dubbelklik op de code om de details te bekijken en wijzigen of klik op Verwijderen om de 

code te verwijderen. 

Klik opnieuw op Voeg code toe en herhaal de procedure voor elke gewenste code. 

 

Als u de gewenste codes toegevoegd hebt, voert u in het veld Interface-indeling de 

scheidingstekens in die u voor de codes wilt gebruiken. Hiermee bepaalt u hoe de codes 

verstuurd worden tussen de verschillende onderdelen van het systeem. Stel, u hebt drie 
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codes genaamd A, B en C. Dan kunt u 'A-B/C' opgeven. In dit geval wordt code A 

gescheiden van code B met een streepje (-) en code B wordt gescheiden van code C met 

een schuine streep (/). 

Voor het praktijkvoorbeeld dat in deze paragraaf wordt gebruikt, is een indeling zoals A-B 

(slechts een voorbeeld) nodig: 

 

 

Afbeelding 320: Interface-indeling en bitsamenstelling 

 

Geef de juiste bitvolgorde van de Wiegand-code op in het veld Bitsamenstelling. 

Hiermee bepaalt u in welke volgorde de codes die u in de codelijst hebt gemaakt, 

verschijnen in de Wiegand-code. Het aantal tekens dat u invoert, moet overeenkomen met 

het aantal cijfers in elke code die u toevoegt en moet beginnen en eindigen met het 

pariteitssymbool (P). Als de codes A en B respectievelijk 8 en 16 cijfers bevatten, moet u 

'PAAAAAAAABBBBBBBBBBBBP' invoeren. De pariteit geeft aan of het aantal bits even of 

oneven is. 

 

 

Zodra de codes, interface-indeling en bitsamenstelling zijn ingesteld, moeten de 

pariteitsregels worden geconfigureerd: 

 

 

Afbeelding 321: Interface-indeling en bitsamenstelling 

 

Volgens het bovenstaande voorbeeld moeten er 13 even pariteitsbits (12 gegevensbits + 1 

pariteitsbit) en 13 oneven pariteitsbits (12 gegevensbits + 1 pariteitsbit) worden ingesteld. 

Geef in het veld Pariteitsregel 1 de juiste pariteitsindeling op voor even getallen en in het 

veld Pariteitsregel 2 voor oneven getallen. 

De pariteit wordt berekend op basis van de geselecteerde volgorde, dus het is belangrijk 

dat de juiste waarde wordt ingevuld. De tekst die u invult, moet overeenkomen met elke bit 
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in de Wiegand-code. Voor de bits die u wilt gebruiken om de pariteit te berekenen, moet u 

een 'X' invullen en voor de bits die u niet wilt gebruiken een streepje (-). 

Het systeem helpt u de pariteitsregels correct te configureren door aan te geven welke 

cijfers nog toegevoegd moeten worden: 

 

 

Afbeelding 322: Configuratiehulp 

 

Het systeem zal ook een melding geven als er te veel cijfers zijn ingevoerd: 

 

 

Afbeelding 323: Configuratiehulp 

 

De juiste configuratie is dus als volgt: 
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Afbeelding 324: Pariteitsconfiguratie 

 

In de velden Pariteitsregel 3 en Pariteitsregel 4 kunt u desgewenst extra pariteitsregels 

invoeren. 

Klik op Opslaan wanneer de Wiegand-code volledig en correct is geconfigureerd. 

 

De zojuist gemaakte externe lezer wordt aan de lijst toegevoegd: 

 

 

Afbeelding 325: Lijst van externe lezers 

 

 

12. 14. Aanwezigheidsconfiguratie 
Als u een aanwezigheidszone hebt gemaakt, moet u gebruikers toewijzen aan die zone. Zie 

Appèllijstzones voor informatie over hoe u een zone maakt. In deze paragraaf wordt uitgelegd 

hoe u gebruikers aan een aanwezigheidszone toevoegt. Zie Aanwezigheidsmonitoring voor 

meer informatie over aanwezigheidszones. 

U kunt als volgt een aanwezigheidszone maken: 

1. Selecteer Systeem > Aanwezigheidsconfiguratie. 

2. Klik in een appèllijstzone op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster 

Toevoegen/verwijderen met een lijst met appèllijstzones wordt weergegeven. 

 

Afbeelding 326: Dialoogvenster Aanwezigheidsconfiguratie 
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3. Selecteer de gewenste Appèllijstzone in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde appèllijstzone wordt weergegeven in het rechterpaneel. 

4. Klik op een van de zones onder appèllijstzones. Het paneel Gebruikers wordt aan de 

rechterkant weergegeven. 

5. Klik op Toevoegen/verwijderen. Het dialoogvenster Toevoegen/verwijderen met een lijst 

met gebruikers wordt weergegeven.  

Let op: gebruikers die al aan een aanwezigheidszone zijn toegewezen, hebben een 

pictogram voor hun naam en kunnen niet aan een andere aanwezigheidszone worden 

toegewezen. Zie Aanwezigheidsmonitoring voor meer informatie over de limieten van de 

functie Aanwezigheidsmonitoring. 

 

 

Afbeelding 327: Gebruikersdialoogvenster Aanwezigheidsconfiguratie 

 

6. Selecteer de gewenste gebruiker in het linkerpaneel en klik op de punthaak. De 

geselecteerde gebruiker wordt weergegeven in het rechterpaneel. 

7. Klik op OK. De geselecteerde gebruiker wordt nu weergegeven in het paneel Gebruikers 

in de appèllijstzone. 

8. Klik op Opslaan. 

12. 15. PMS-autorisaties 
Als u PMS-software gebruikt met de SALTO-software, moet u een autorisatiegetal toewijzen 

aan relaisuitgangen, gekoppelde apparaten en zones in een hotel met optionele 

gastentoegang. Zie Zones voor meer informatie over het optioneel maken van 

toegangspunten voor gasten. Deze autorisatiegetallen zijn vereist voor de PMS-software. 

Anders kunt u gasten geen toegang geven tot optionele faciliteiten wanneer u met de PMS-

software gasten incheckt. 

U kunt als volgt een autorisatielijst maken: 

9. Selecteer Systeem > PMS-autorisaties. 

10. Klik op Autorisatielijst. Het dialoogvenster Autorisatielijst met 62 genummerde items 

wordt weergegeven. 
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Afbeelding 328: Dialoogvenster Autorisatielijst 
 

Dit is het standaardaantal items voor de Micros Fidelio- en Industry Standard-protocollen. 

Dubbelklik op het gewenste itemnummer. Het dialoogvenster Autorisatiegegevens wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 329: Dialoogvenster Autorisatiegegevens 
 

U kunt de waarde in het veld Autorisatie niet wijzigen. 

Geef in het veld Omschrijving een omschrijving op. 

Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Type. 

U kunt een zone, relaisuitgang of gekoppeld apparaat selecteren. 

Klik onder Referentie op het potloodje. Het dialoogvenster Referentie met een lijst met 

zones wordt weergegeven. 
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Afbeelding 330: Selectievenster 
 

In dit dialoogvenster worden verschillende items weergegeven, afhankelijk van welke optie 

u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Type. Als u bijvoorbeeld de optie 

Relaisuitgang selecteert, wordt er een lijst met relaisuitgangen weergegeven. 

Klik op de gewenste zone om deze te selecteren en klik op OK. De geselecteerde zone 

wordt weergegeven in het veld Referentie. 

Klik op Opslaan. 

Klik op Sluiten. De itemdetails worden weergegeven in de autorisatielijst. 

Klik op Wis als u de geselecteerde items wilt verwijderen. Klik op Afdrukken om het 

dialoogvenster Afdrukvoorbeeld weer te geven en de autorisatielijst af te drukken. 

Herhaal deze procedure voor elk gewenst item. 

Klik op Sluiten als u alle gewenste items aan de autorisatielijst hebt toegevoegd.  

OPMERKING: De gemaakte autorisatielijst wordt toegepast op alle PMS-protocollen in het 
systeem. De PMS- en SALTO-software moet gebruikmaken van dezelfde 
autorisatiegetallen, zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Als u 
bijvoorbeeld het getal 62 toewijst aan de ontspanningsruimten van het hotel, 
moet dit ook in de PMS-software worden toegewezen aan de 
ontspanningsruimten. 

12. 16. Systeembronnen 
U kunt de blackliststatus bekijken door Systeem > Systeembronnen te selecteren. 
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Afbeelding 331: Scherm Systeembronnen 
 

Het scherm Systeembronnen toont de volgende informatie: 

 Vrije codes 

Dit is het aantal blacklistcodes dat nog voor beschikbaar is voor sleutels. Telkens wanneer 

er een sleutel wordt geannuleerd, wordt er een blacklistcode gebruikt. 

 Geblackliste codes 

Dit is het aantal sleutels dat tot op heden aan de blacklist is toegevoegd. 

  Bezette codes 

Dit is het aantal sleutels dat zo is geconfigureerd dat ze aan de blacklist zullen worden 

toegevoegd wanneer ze worden verwijderd of geannuleerd. 

Er kunnen maximaal 65.535 sleutels via de blacklist geannuleerd worden. Zie Blacklists voor 

meer informatie over blacklists. 

OPMERKING: Als de blacklist vol is, kunt u de blacklist herstellen. Raadpleeg de technische 
dienst van SALTO voor meer informatie over deze procedure. 
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13. ALGEMENE OPTIES PROACCESS 

SPACE 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Algemene opties in ProAccess SPACE 

 Tabblad Algemeen 

 Tabblad Apparaten 

 Tabblad Hotel 

 Tabblad Toegangspunten 

 Tabblad Gebruikers 

 Tabblad SHIP 

 Tabblad GBS 

 Tabblad Locaties/functies 

 Tabblad Bezoekers 

 Tabblad PMS 

 Tabblad Geavanceerd 

13. 1. Over Algemene opties in ProAccess SPACE 
Via de menuoptie Algemene opties in ProAccess SPACE kunt u verschillende opties van 

ProAccess SPACE inschakelen en configureren. Het is belangrijk om te onthouden dat de 

weergave van bepaalde velden in ProAccess SPACE afhankelijk is van de opties die u in de 

algemene opties van ProAccess SPACE selecteert. Deze instellingen worden meestal 

geconfigureerd door adminbeheerders. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met de 

technische dienst van SALTO voordat u grote wijzigingen aanbrengt.  

Klik op Algemene opties in het menu Systeem in ProAccess SPACE om het scherm Opties 

te openen. Dit scherm bevat verschillende tabbladen.  

In dit hoofdstuk worden deze tabbladen en de bijbehorende verschillende configuratietaken in 

detail uitgelegd en beschreven. 

13. 1. 1. Configuratiewijzigingen toepassen 
Voor maximaal gebruiksgemak en om beveiligingsproblemen te voorkomen, schakelt SALTO 

de meestgebruikte functies voor sites in de algemene opties van ProAccess SPACE 

standaard in. U kunt deze instellingen echter naar wens wijzigen als u de juiste rechten hebt. 

OPMERKING: Klik op de knop Afdrukken op een van de tabbladen in het scherm Opties in 
ProAccess SPACE om al uw configuratie-instellingen af te drukken. 

13. 2. Tabblad Algemeen 
Op het tabblad Algemeen kunt u algemene informatie over de systeemconfiguratie invoeren, 

de blackliststatus bekijken en meerdere tijdzones activeren.  

Selecteer Systeem > Algemene opties > Algemeen om het tabblad weer te geven. 
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Afbeelding 332: Tabblad Algemeen 
 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 73: Items op het tabblad Algemeen 

Item Omschrijving 

Veld Gebruikersnaam Toont de naam van de database. In dit veld wordt 
automatisch de naam ingevuld die de database heeft 
gekregen tijdens het installatieproces. U kunt de naam 
desgewenst wijzigen in het veld. Zie Installatie voor meer 
informatie. 

Veld Adres Hier kunt u het adres invoeren waar uw site zich bevindt. 

Veld Telefoonnummer Hier kunt u het telefoonnummer invoeren van een 
contactpersoon.  

Selectievakje Toon 
gebruikersfoto in online 
monitoring 

Als u deze optie inschakelt, wordt de gebruikersfoto 
weergegeven in Online monitoring als de gebruiker via een 
online wandlezer toegang krijgt tot een ruimte. 

Selectievakje Opslaan van 
gebruikers in deurgeschiedenis 
uitschakelen 

Hiermee beperkt u de gegevenstypen die in de 
deurgeschiedenis worden weergegeven. Als u dit 
selectievakje inschakelt, kunnen beheerders geen open- en 
sluitactiviteiten bekijken, noch mislukte toegangspogingen. 
Alleen slot- en sleutelupdates worden weergegeven. 

Selectievakje Verberg 
gebruikershandleiding 

Hiermee wordt de gebruikershandleiding niet in de software-
interface getoond. Het vraagteken in de rechterbovenhoek 
wordt dus niet weergegeven. 

Vervolgkeuzelijst Eerste dag van de 
week 

Hier kunt u de eerste dag van de week in de 
systeemkalender aangeven. De geselecteerde dag wordt 
weergegeven als de eerste dag van de week in het paneel 
Dagen in het scherm Tijdschema's voor kaarthouders in 
ProAccess SPACE. 
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Item Omschrijving 

Knop Activeer meerdere tijdzones Hiermee activeert u de functie voor meerdere tijdzones in 
ProAccess SPACE. Zie Meerdere tijdzones activeren en 
Tijdzones voor meer informatie. 

 

13. 2. 1. Meerdere tijdzones activeren 
U kunt als volgt meerdere tijdzones activeren: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > Algemeen. 

Klik op Activeer meerdere tijdzones. Het dialoogvenster Informatie tijdzone wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 333: Dialoogvenster Informatie tijdzone 
 

Het veld Naam tijdzone toont de naam van de standaardtijdzone van het systeem. Deze 

tekst kunt u desgewenst wijzigen. 

Selecteer met de pijlen omhoog en omlaag de juiste tijdsparameter in het veld Verschil 

met GMT. 

De waarde die u invoert, wordt gebruikt om de tijdzone te berekenen op basis van de 

Greenwich Mean Time. 

Klik op OK. Het tabblad Algemeen wordt bijgewerkt zodat duidelijk is dat er meerdere 

tijdzones zijn ingeschakeld.  

U kunt de functie voor meerdere tijdzones op elk gewenst moment uitschakelen door op 

Deactiveer meerdere tijdzones te klikken. Voordat u dit kunt doen, moet u de extra 

tijdzones die u in ProAccess SPACE hebt gemaakt echter verwijderen. 

Klik op Opslaan. 

Zie Tijdzones voor meer informatie over hoe u de functie voor meerdere tijdzones kunt 

gebruiken. 

13. 3. Tabblad Apparaten 
Op het tabblad Apparaten kunt u instellen wat het UDP-poortbereik (User Datagram Protocol) 

moet zijn en welke encoder gebruikt moet worden voor de SALTO Service. De SALTO 

Service gebruikt deze UDP-poort om te communiceren met de randapparatuur in het systeem. 

Zie Configuratie van ProAccess SPACE controleren voor meer informatie. De dongle-encoder 

wordt gebruikt om sleutelgegevens te versleutelen, bijvoorbeeld wanneer er in een omgeving 

encoders van derden worden gebruikt. 
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Selecteer Systeem > Algemene opties > Apparaten om het tabblad weer te geven. 
 

  

Afbeelding 334: Tabblad Online 
 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 74: Tabblad Apparaten 

Item Omschrijving 

Vervolgkeuzelijst Dongle-encoder 
voor Salto service 

Hier kunt u een dongle-encoder selecteren voor gebruik met 
de SALTO Service. Deze ethernet-encoder moet online zijn. 
De encoder wordt gebruikt om de gegevens te versleutelen 
die draadloos worden verstuurd en als er een externe 
encoder wordt gebruikt. Elke willekeurige online ethernet-
encoder in het systeem kan worden geselecteerd. 

Selectievakje Activeer IP-
adressering van control units via 
PPD 

Hiermee bepaalt u of tijdens de initialisatie de IP-adressen 
die u in het systeem hebt ingevoerd, door PPD's worden 
toegewezen aan online IP-deuren (CU5000). Zie Deuren 
initialiseren en Online IP (CU5000) voor meer informatie. Dit 
is handig voor online IP-deuren (CU5000) die zich in 
verschillende netwerken bevinden. 



 390 

Item Omschrijving 

Selectievakje Zet subnetmasker en 
gateway-IP op CU's d.m.v. PPD 

Hiermee wordt er een subnetmasker en een gateway 
geactiveerd voor de IP-adressen van online IP-deuren 
(CU5000), zodat de router efficiënter werkt. Als u dit 
selectievakje inschakelt, worden de velden Subnetmasker 
en Gateway IP-adres weergegeven in het 
informatiescherm Toegangspunt: Online IP (CU5000) in 
ProAccess SPACE. Als u het informatiescherm wilt 
bekijken, moet u Systeem > SALTO-netwerk selecteren en 
dubbelklikken op de gewenste Online IP (CU5000) in het 
scherm SALTO-netwerk. Als u deze optie wilt gebruiken, 
moet de firmware van uw CU5000-kaart versie 02.01 of 
hoger zijn en de firmware van uw ethernet-kaart versie 
01.40 of hoger. 

Selectievakje Stuur geen gegevens 
naar de CUADAP als de kaart 
geweigerd is 

Hiermee bepaalt u of deurgeschiedenisgegevens naar de 
CU-adapter worden verstuurd als gebruikerskaarten worden 
geweigerd. 

Veld Duur gegevens in PPD (dagen) Hiermee bepaalt u het aantal dagen dat toegangsgegevens 
die zijn gedownload naar een PPD, worden opgeslagen in 
het geheugen van de PPD. Na de geselecteerde 
vervaldatum worden de gegevens niet meer weergegeven 
in het menu van de PPD. De standaardwaarde is één dag, 
maar dit kunt u desgewenst wijzigen. 

Selectievakje Noodopening mogelijk Hiermee stelt u noodopening in als standaardoptie in 
ProAccess SPACE. Als u dit selectievakje inschakelt, is het 
selectievakje Noodopening toestaan in het 
informatiescherm PPD in ProAccess SPACE niet 
beschikbaar en kunt u een noodopening uitvoeren elke keer 
dat u gegevens voor specifieke toegangspunten downloadt 
naar de PPD. Zie Noodopening van deuren uitvoeren voor 
meer informatie. Wees voorzichtig met deze optie, 
aangezien er een beveiligingsrisico kan ontstaan als een 
onbevoegd persoon in het bezit komt van de PPD. 

Veld Wachtwoord Hier kunt u een wachtwoord invoeren voor het uitvoeren 
van noodopeningen met een PPD. Het opgegeven 
wachtwoord moet worden ingevoerd in de PPD voordat u 
noodopeningen kunt uitvoeren. Als u in dit veld een 
wachtwoord invoert, is het veld Wachtwoord in het 
informatiescherm PPD in ProAccess SPACE niet 
beschikbaar en kunt u het niet gebruiken om een 
wachtwoord voor de PPD in te voeren of te wijzigen. Anders 
kunt u het veld Wachtwoord in ProAccess SPACE 
bewerken. Zie Noodopening van deuren uitvoeren voor 
meer informatie. 

Selectievakje Automatisch 
deurgeschiedenis uitlezen tijdens 
updaten 

Hiermee bepaalt u of de deurgeschiedenisgegevens 
automatisch verzameld worden door PPD's als ze gebruikt 
worden om sloten te updaten. 

Veld Aantal dagen waarmee de 
update wordt verlengd 

Hiermee geeft u aan hoeveel dagen een sleutel geldig blijft 
als deze geüpdatet wordt bij een CU die offline is als gevolg 
van bijvoorbeeld een netwerkprobleem. De 
standaardwaarde is drie dagen. Deze waarde kunt u 
desgewenst wijzigen, maar mag niet hoger zijn dan 15 
dagen. Als u deze optie wilt activeren, moet u de parameter 
CUSVN_DATE_EXT inschakelen. Zie Tabblad 
Geavanceerd in de algemene opties voor meer informatie. 



 391 

Item Omschrijving 

Veld Maximale periode tussen de 
updates om deze functie actief te 
houden in de sleutel 

Hier vult u de maximumperiode in waarin de functie voor 
automatische CUSVN-datumverlenging gebruikt kan 
worden met sleutels. Buiten deze periode om kunnen 
sleutels niet geüpdatet worden bij CU die offline is. Ze 
moeten worden geüpdatet bij een online CU. De 
standaardoptie voor annuleerbare sleutels is 30 dagen. U 
kunt deze waarde echter desgewenst instellen op wel 730 
dagen. De standaardoptie voor niet-annuleerbare sleutels is 
vier dagen. Deze waarde kunt u wijzigen, maar deze kan 
niet meer zijn dan zeven dagen. 

Selectievakjes RF-opties - 
toegepaste kanalen 

Hier kunt u zien welke kanalen voor RF-signalen zijn 
ingeschakeld in ProAccess SPACE. Er zijn 16 kanalen 
beschikbaar die allemaal standaard zijn ingeschakeld. Het 
frequentiebereik van elk kanaal wordt ook weergegeven. U 
kunt desgewenst een kanaal uitschakelen door het 
selectievakje van het kanaal uit te schakelen en op 

Opslaan te klikken. 

Let op: de kanaalwijziging is alleen van toepassing op 
Rfnet. 

Veld Wiegand-indeling voor externe 
lezers 

Hiermee kunt u de indeling van Wiegand-sleutels instellen. 
Zie Wiegand-codes configureren voor meer informatie. 

 

 

13. 4. Tabblad Hotel 
Op het tabblad Hotel kunt u opties voor kamers en suites activeren of wijzigen, en gekoppelde 

apparaten configureren. 

Selecteer Systeem > Algemene opties > Hotel om het tabblad weer te geven. 
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Afbeelding 335: Tabblad Hotel 
 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 75: Items op het tabblad Hotel 

Item Omschrijving 

Vervolgkeuzelijst Openingsstand Hiermee bepaalt u de openingsstand van kamer- en 
suitedeuren. U kunt kiezen uit de openingsstanden 
'Standaard', 'Toggle', 'Bij verlaten, blijft open' en 'Toggle + 
bij verlaten, blijft open'. De geselecteerde openingsstand 
wordt toegepast op alle externe kamer- en suitedeuren. De 
stand wordt echter niet toegepast op deuren in subsuites. 
Zie Openingsstanden en tijdperiodes voor meer informatie 
over openingsstanden. 

Selectievakje Hotelgasten negeren 
privacyfunctie 

Hiermee bepaalt u of gasten hun kamer kunnen binnengaan 
als de deur aan de binnenzijde op slot is gedaan. Als u 
deze optie selecteert, kunnen alle gasten die in de kamer 
zijn ingecheckt op ieder moment de kamer binnengaan, 
zelfs als de deur aan de binnenzijde op slot is gedaan. Als u 
deze optie niet selecteert, kunnen ze niet naar binnen als 
de deur op slot is. 

Selectievakje Hotelgasten gebruiken 
antipassback 

Hiermee bepaalt u of de functionaliteit voor antipassback is 
ingeschakeld voor gasten. Deze functie is van toepassing 
op gasttoegangspunten die zijn ingesteld als optioneel, 
maar niet op kamers of suites. Onder optionele faciliteiten 
vallen bijvoorbeeld de ontspanningsruimten van het hotel. 
Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de optie toegepast 
op alle gasten. Zie Antipassback gebruiken en Zones voor 
meer informatie.  
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Item Omschrijving 

Selectievakje Activeer updaten van 
gastensleutel 

Hiermee bepaalt u of gastensleutels geüpdatet kunnen 
worden bij een SVN-wandlezer. Dit is handig als u gasten 
wilt re-roomen. Als gastensleutels bij een SVN-wandlezer 
kunnen worden geüpdatet met nieuwe toegangsgegevens, 
hoeft de gast niet eerst naar de frontdesk te gaan voordat 
deze toegang krijgt tot de nieuwe kamer. Zie Re-rooming 
voor meer informatie over hoe u gasten kunt re-roomen. 

Selectievakje Sta kopieën van 
reservesleutels toe 

Hiermee bepaalt u of er kopieën van reservesleutels 
kunnen worden gemaakt. Als u dit selectievakje inschakelt, 
wordt de knop Bewerk kopieën reservesleutels 
weergegeven in het scherm Programmeer- en 
reservesleutels in ProAccess SPACE. Zie Reservesleutels 
kopiëren voor meer informatie over deze procedure. 

Selectievakje Activeer 
voorgedefinieerde pakketten bij het 
inchecken 

Dit toont het aantal vooraf ingestelde dagen dat u de gast 
wilt inchecken. Afhankelijk van de aankomstdatum van de 
gast worden er verschillende opties weergegeven: 

Weekend: van vrijdag tot en met zondag; week: van 
maandag tot en met zondag; midweek: van maandag tot en 
met vrijdag. Als u een van deze opties selecteert, wordt de 
vertrekdatum automatisch ingesteld. Zie Gasten inchecken 
voor meer informatie. 

Selectievakje Mogelijkheid tot 
toegang tot de zones vóór de 
starttijd van de kamer 

Hiermee bepaalt u of gasten op de dag dat ze inchecken al 
vóór het geselecteerde tijdstip waarop ze hun kamer in 
kunnen, toegang kunnen krijgen tot zones in een 
hotelomgeving. Zie Zones voor meer informatie over hoe u 
gasten toegang kunt geven tot zones. Als u deze optie 
selecteert, wordt de vervolgkeuzelijst Activeringstijd 
kamers weergegeven op het tabblad Hotel en wordt het 
veld Begintijd weergegeven in het scherm Inchecken 
hotel in ProAccess SPACE. Deze worden ook 
weergegeven wanneer u de parameter 
CHECKIN_START_TIME inschakelt in de algemene opties 
van ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor 
meer informatie. 

Veld Standaardvervaltijd kamer Hiermee bepaalt u op welk tijdstip gasten hun kamer 
moeten verlaten op de dag dat ze uitchecken uit een 
hotelomgeving. Als u in de vervolgkeuzelijst bijvoorbeeld 13 
selecteert, kan op de dag dat de gasten uitchecken de 
sleutel na 13.00 uur niet meer gebruikt worden om de 
kamer binnen te gaan. Deze waarde wordt weergegeven in 
het veld Vervaltijd in het scherm Inchecken hotel in 
ProAccess SPACE, maar u kunt deze waarde desgewenst 
aanpassen op individuele gasten. 

Veld Standaardstarttijd kamer Hiermee bepaalt u op welk tijdstip gasten in hun kamer 
kunnen op de dag dat ze inchecken in een hotelomgeving. 
Als u bijvoorbeeld 16 selecteert, kunnen gasten op de dag 
dat ze inchecken vanaf 16.00 uur hun sleutel gebruiken om 
de kamer binnen te gaan. Deze waarde wordt weergegeven 
in het veld Begintijd in het scherm Inchecken hotel in 
ProAccess SPACE, maar u kunt deze waarde desgewenst 
aanpassen op individuele gasten. Deze optie wordt 
weergegeven op het tabblad Hotel wanneer u de parameter 
CHECKIN_START_TIME inschakelt in de algemene opties 
van ProAccess SPACE. Zie Tabblad Geavanceerd voor 
meer informatie. Deze optie wordt ook weergegeven 
wanneer u het selectievakje Mogelijkheid tot toegang tot 
de zones vóór de starttijd van de kamer inschakelt op het 
tabblad Hotel. 
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Item Omschrijving 

Selectievakje Mogelijkheid tot 
toegang tot de zones na de eindtijd 
van de kamer 

Hiermee bepaalt u vanaf welk tijdstip gasten geen toegang 
meer hebben tot zones in een hotelomgeving, zoals de 
ontspanningsruimten, op de dag dat ze uitchecken. Zie and 
Zones voor meer informatie over hoe u gasten toegang kunt 
geven tot zones.  

Vervolgkeuzelijst Kalender voor 
gasten 

Hiermee kunt u tijdens het inchecken van de gast instellen 
welke kalender van toepassing is voor de gast. Zie 
Kalenders voor meer informatie. 

Selectievakjes Activeer veld Hiermee kunt u maximaal vijf vrije velden voor gasten 
toevoegen. Wanneer u het selectievakje bij het veld 
inschakelt, verschijnt het veld in het informatiescherm Gast 
in ProAccess SPACE. U kunt de vrije velden benoemen in 
overeenstemming met de informatie die u erin wilt 
opnemen. U benoemt een veld door de naam in het veld 
onder het selectievakje, zoals speciale vereisten, op te 
geven. 

Vervolgkeuzelijst Veld tonen tijdens 
inchecken 

Hiermee kunt u de vrije velden 1 tot en met 5 selecteren. 
Wanneer u het veld selecteert, verschijnt het veld in het 

scherm Inchecken in ProAccess SPACE. U kunt dit veld 

gebruiken om relevante informatie over de gast toe te 
voegen. De inhoud van een vrij veld kan desgewenst 
worden toegevoegd aan een spoor. Zie Sporen 
configureren voor meer informatie. 

Selectievakje Gekoppelde apparaten Hiermee wordt het mogelijk om gekoppelde apparaten in 
kamers en suites in te schakelen. Als u deze optie 
selecteert, wordt het paneel Lijst met gekoppelde 
apparaten toegevoegd aan de informatieschermen Kamer 
en Suite in ProAccess SPACE. Zie Lijsten met gekoppelde 
apparaten voor meer informatie. 

Knop Toon details Hiermee kunt u de configuratie van gekoppelde apparaten 
wijzigen. Zie Gekoppelde apparaten configureren voor meer 
informatie. 

Selectievakje Verberg kamernaam in 
de mobiele applicatie 

Als dit is ingeschakeld, wordt de kamernaam niet getoond 
op het scherm van de mobiele telefoon. De JustIN Mobile-
app is licentieafhankelijk. Zie Gasten inchecken voor meer 
informatie.  

Veld Standaardnotificatie voor 
gasten met een mobiele 
gastensleutel 

Hier kunt u standaardberichtgeving invoeren voor mobiele 
gastensleutels. De gasten ontvangen dit bericht wanneer er 
mobiele sleutels naar hun telefoon wordt gestuurd. Zie 
Kameropties voor meer informatie over de optie voor 
mobiele gastensleutels. 

Selectievakje Spoor #1 voor 
hotelgasten 

Hiermee schakelt u spoor 1 in op gastensleutels. Als u dit 
selectievakje inschakelt, kunt u het spoor gebruiken om 
aanvullende gegevens naar gastensleutels te schrijven, 
zoals de sleutelvervaldatum. Zie Sporen configureren voor 
meer informatie. 

Velden Grootte Hiermee bepaalt u het aantal bytes dat gebruikt wordt voor 
sporen. Voor elk gebruikt spoor moet u de grootte 
aangeven. 

Velden Inhoud Hiermee geeft u aan welke gegevens er naar de sporen 
worden geschreven. U moet voor elk gebruikt spoor de 
inhoud instellen. Zie Sporen configureren voor meer 
informatie. 

Selectievakje Spoor #2 voor 
hotelgasten 

Hiermee schakelt u spoor 2 in op gastensleutels. Als u dit 
selectievakje inschakelt, kunt u het spoor gebruiken om 
aanvullende gegevens naar gastensleutels te schrijven. 

http://lphq0054:8100/ProAccessSpace/Manual/index.html#_Calendars_1
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Item Omschrijving 

Selectievakje Spoor #3 voor 
hotelgasten 

Hiermee schakelt u spoor 3 in op gastensleutels. Als u dit 
selectievakje inschakelt, kunt u het spoor gebruiken om 
aanvullende gegevens naar gastensleutels te schrijven. 

Selectievakje Wiegand-code voor 
hotelgasten 

Hiermee schakelt u de optie Wiegand-code in voor 
gastensleutels. Hierdoor kan het SALTO-systeem indien 
nodig de Wiegand-code naar toepassingen van derden 
sturen. Alleen een constante Wiegand-code kan worden 
gebruikt voor gastensleutels. Dit is een vaste code die voor 
alle gasten hetzelfde is. 

 

13. 4. 1. Gekoppelde apparaten configureren 
U kunt desgewenst de configuratie-instellingen wijzigen van gekoppelde apparaten, zoals 

ESD's.  

U kunt als volgt de configuratie-instellingen van ESD's wijzigen: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > Tabblad Hotel. 

Klik op Bekijk details in het paneel Gekoppelde apparaten. Het dialoogvenster 

Gekoppeld apparaat wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 336: Dialoogvenster Gekoppeld apparaat 
 

U kunt de standaardtekens in het veld Voorvoegsel niet wijzigen. Het voorvoegsel wordt 

toegevoegd aan het begin van ESD-items voor hotelkamers en suites in ProAccess 

SPACE, bijvoorbeeld @1_101. 

Geef de juiste tijdsparameters op in het veld Uitschakelvertraging door de numerieke 

standaardwaarde te wissen en een nieuwe waarde in te voeren, en in de vervolgkeuzelijst 

de optie seconden of minuten te selecteren. 

Met deze parameters bepaalt u de periode waarin de ESD actief blijft nadat de sleutel uit 

de ESD is verwijderd. 

Wis de standaardwaarde in het veld Verlengde uitschakelvertraging en voer indien 

nodig een nieuwe waarde in.  
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Deze functie is gemaakt voor gebruikers en gasten met een beperking of die hun handen 

vol hebben. De ESD blijft gedurende de verlengde periode die hebt geselecteerd actief 

nadat de sleutel van gebruikers of gasten is verwijderd. U moet deze optie ook 

inschakelen in het gebruikers- of gastenprofiel.  

Schakel desgewenst het selectievakje ESD met vertraagde AC-activering in. 

Hiermee stelt u in dat de airco in de kamer automatisch wordt ingeschakeld op bepaalde 

tijden en gedurende een bepaalde periode. De bediening van de AC wordt beheerd door 

het item ESD_#2, dat door het systeem wordt gegenereerd. Dit is een van de 

relaisuitgangen die de relais van ESD's activeren. Zie Lijsten met gekoppelde apparaten 

voor meer informatie.  

Geef in de velden Periode en Tijd een waarde op. 

Op basis van deze waarde wordt de automatische activering van de airco geregeld. Als u 

bijvoorbeeld in het veld Periode '60' invoert en in het veld Tijd '5', wordt de airco ieder uur 

automatisch ingeschakeld gedurende vijf minuten. 

Klik op OK. 

Klik op Opslaan. 

 

13. 4. 2. Sporen configureren 
Sleutels bevatten drie sporen of gebieden waarnaar u gegevens kunt schrijven (spoor 1, spoor 

2 en spoor 3). U kunt deze sporen op gebruikers- en gastensleutels inschakelen om informatie 

uit specifieke ProAccess SPACE-velden op te slaan, zoals kamernamen of 

sleutelvervaldatums. Zie Tabblad Hotel of Tabblad Gebruikers voor meer informatie. Voor elk 

spoor moet u aangeven welke gegevens erop worden geschreven. Dit wordt weergegeven 

wanneer u de sleutel uitleest. Zie Sleutels lezen voor meer informatie over het lezen van 

sleutels. 

U kunt als volgt een spoor configureren: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > Hotel. 

2. Schakel het selectievakje voor het gewenst spoor in. 

3. Geef in het veld Grootte de gewenste waarde op. 

Hiermee bepaalt u het aantal bytes op de sleutel dat gebruikt wordt voor het spoor. 

4. Klik op de knop rechts van het veld Inhoud. Het dialoogvenster Sporeninhoud 

configureren wordt weergegeven. 
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Afbeelding 337: Dialoogvenster Sporeninhoud configureren 
 

In dit dialoogvenster kunt u aangeven welke gegevens standaard op nieuwe sleutels 

worden geschreven. 

Klik op de gewenste parameter in het veld Macro's om deze te selecteren. 

Er zijn macroparameters beschikbaar voor een aantal verschillende velden in ProAccess 

SPACE. U kunt de parameter $ASC gebruiken voor ASCII-tekens of niet-afdrukbare 

tekens. 

Klik op OK. De geselecteerde parameterindeling wordt weergegeven in het veld Inhoud. 

In het veld Inhoud kunt u voor of na elke parameter een constante waarde toevoegen, 

zoals 'Datum' of '-'. 

Klik op OK wanneer u de gewenste parameters hebt toegevoegd en de juiste 

parameterindeling wordt getoond in het veld Inhoud. 

Klik op Opslaan. 

13. 5. Beveiliging 
 

In dit hoofdstuk wordt het wachtwoordbeheer van Space behandeld. Houd in gedachten dat 

deze module is inbegrepen in Space v3.1 en hoger. Er worden enkele aspecten behandeld 

die gerelateerd zijn aan het wachtwoordbeleid.  

Als u de software bijwerkt naar versie 3.1 moet er een wachtwoord worden ingesteld voor de 

adminbeheerder. In Space v3.1 en hoger is een blanco wachtwoord niet meer mogelijk. De 

functie Streng wachtwoordbeleid gebruiken wordt niet ingeschakeld als u de software bijwerkt 

vanaf een oudere versie, maar wordt wel standaard ingeschakeld als u een nieuw systeem 

maakt: 
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Afbeelding 338: Wachtwoordvelden voor een nieuwe DB 

 

 

De oorspronkelijke wachtwoordinstellingen kunnen worden gewijzigd via Systeem > Algemene 

Opties > Beveiliging: 
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Afbeelding 339: Dialoogvenster Gekoppeld apparaat 

 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven. 

 

 

Item Omschrijving 

Streng wachtwoordbeleid 
gebruiken 

Minimumlengte: 8 tekens (maximaal 16) 

• Ten minste één hoofdletter en één kleine letter 

• Ten minste één getal of één speciaal teken: 

!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ 

Verval van wachtwoord toepassen Het aantal dagen tot het wachtwoord vervalt. Deze optie is 
standaard uitgeschakeld.  

Accountvergrendelingsbeleid 
toepassen 

Het aantal mislukte inlogpogingen waarna het account 
wordt geblokkeerd (standaard is dit ingesteld op vijf 
pogingen). 

De teller voor het aantal mislukte inlogpogingen wordt 
gereset na een bepaald aantal minuten. Als de gebruiker 
een foutief wachtwoord gebruikt, wordt de teller na de 
ingestelde periode gereset (standaard is dit ingesteld op 
10 minuten). 

U kunt instellen hoelang het account geblokkeerd blijft 
nadat het aantal mislukte inlogpogingen is bereikt of dat 
het account alleen kan worden vrijgegeven door een 
systeembeheerder. Standaard is deze ingesteld op 30 
minuten. 

Afbeelding 340: Dialoogvenster Gekoppeld apparaat 
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13. 6. Tabblad Toegangspunten 
Op het tabblad Slot kunt u opties voor sloten inschakelen of wijzigen. 

Selecteer Systeem > Algemene opties > Toegangspunten om het tabblad weer te geven. 
 

 

Afbeelding 341: Tabblad Toegangspunten 
 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 76: Items op het tabblad Slot 

Item Omschrijving 

Selectievakje Niet toegestane 
openingen laten zien 

Hiermee bepaalt u of mislukte toegangspogingen in de 
deurgeschiedenis worden weergegeven. Als u deze optie 
selecteert, wordt deze toegepast op alle systeemsloten. 

Selectievakje Slot wissen toestaan Hiermee bepaalt u of sloten kunnen worden gereset en 
geïnitialiseerd voor gebruik met een andere database. Als u 
dit selectievakje inschakelt, kunt u elk slot in het systeem 
resetten en vervolgens initialiseren met een PPD. Zie 
Deuren initialiseren voor meer informatie over het 
initialiseren van sloten. 

Selectievakje Piepgeluid mogelijk Hiermee bepaalt u of sloten een pieptoon laten horen 
wanneer ze in werking zijn. Als u deze optie selecteert, 
wordt deze toegepast op alle systeemsloten. 
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Item Omschrijving 

Selectievakje Sleutels kunnen 
deuren openen, ondanks vol 
geheugen 

Hiermee bepaalt u of sleutels waarvan de deurgeschiedenis 
vol is, gebruikt kunnen worden om sloten te openen. Deze 
optie is standaard ingeschakeld, maar kunt u desgewenst 
wijzigen. Deze optie is van toepassing op alle 
systeemsloten. Als de optie niet is ingeschakeld, kunnen 
sleutels met een volle deurgeschiedenis niet gebruikt 
worden om sloten te openen, totdat ze geüpdatet worden 
met een SVN-wandlezer of een encoder. 

Selectievakje Verbod op 
deurgeschiedenis toestaan 

Hiermee bepaalt u of het opslaan van 
deurgeschiedenisgegevens kan worden uitgeschakeld. Als 
u deze optie selecteert, wordt het selectievakje Niet 
opslaan in deurgeschiedenis weergegeven in de 
informatieschermen Deur en Kamer. Schakel dit 
selectievakje in om ervoor te zorgen dat het slot de 
openingen niet opslaat in de deurgeschiedenis. Zie 
Deuropties voor meer informatie. 

Selectievakje Zet modus 'buiten 
bereik' aan 

Hiermee bepaalt u of de modus 'buiten bereik' ingeschakeld 
kan worden voor online IP-deuren (CU5000 en CU4200). 
Over het algemeen is deze optie alleen van toepassing op 
gebruikers. U kunt deze optie bovendien alleen gebruiken 
met deuren met twee lezers. Als u deze modus wilt 

activeren, navigeert u naar het informatiescherm Deur in 

ProAccess SPACE en schakelt u het selectievakje Buiten 
bereik in. Zie Deuropties voor meer informatie. De modus 
Buiten bereik verbetert de systeemveiligheid.  

Als een kaarthouder een omgeving verlaat via een van deze 
deurtypen, wordt de vervalperiode van zijn sleutel ingekort 
wanneer deze bij de SVN-wandlezer van de uitgang wordt 
gehouden. Bij terugkeer wordt er een korte periode 
ingesteld voor het updaten van de sleutel. De duur van de 
periode is afhankelijk van het tijdstip waarop de sleutel bij 
de lezer bij de uitgang wordt gehouden, maar is nooit langer 
dan 15 minuten. De sleutel van de kaarthouder wordt 
geüpdatet wanneer deze bij de SVN-wandlezer bij de 
ingang wordt gehouden, of bij een andere deur waarvan de 
buiten bereik-modus is ingeschakeld. Dat moet echter wel 
binnen de vermelde periode gebeuren. Anders wordt de 
toegang geweigerd, aangezien hun sleutel niet is geüpdatet. 

Als u het selectievakje Zet modus 'buiten bereik' aan 
inschakelt, wordt het selectievakje Strikte modus 'buiten 
bereik' in de algemene opties van ProAccess SPACE ook 
ingeschakeld. Deze modus werkt op dezelfde manier. De 
toegangsrechten van de kaarthouder worden echter ook 
verwijderd van de sleutel wanneer deze bij de SVN-
wandlezer bij de uitgang wordt gehouden. De strikte modus 
'buiten bereik' kan alleen worden gebruikt als de SVN-
wandlezer zich bij de laatste uitgang in een omgeving 
bevindt. Deze modus kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden 
als de kaarthouder vervolgens alleen via een offline deur de 
omgeving kan verlaten. 

Selectievakje Negeersignaal 
sleutel deactiveren 

Hiermee bepaalt u of sloten een pieptoon laten horen en 
een zichtbaar signaal afgeven wanneer er met een 
mechanische sleutel een override wordt uitgevoerd. Dit 
selectievakje is standaard uitgeschakeld. Als u deze optie 
selecteert, wordt deze toegepast op alle systeemsloten. 
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Item Omschrijving 

Openingen die met een 
pincode gedaan worden, 
negeren altijd de 
privacymodus. 

selectievakje 

Hiermee is het mogelijk om de privacymodus te 
negeren als het slot met een pincode wordt 
geopend. 

Dwangalarm toepassen 

selectievakje 
Hiermee kunt u een speciaal beveiligingsalarm 
inschakelen voor de deurgeschiedenis van het 
systeem. Dit alarm is alleen beschikbaar in de 
volgende twee openingsstanden: Pincode en Sleutel + 
pincode (zie Openingsstanden en tijdperiodes). Deze 
specifieke gebeurtenis kan alleen worden gegenereerd 
wanneer de deur geopend is geweest. In de 
deurgeschiedenis kunt u twee specifieke 
gebeurtenissen zien: de opening van de deur en het 
speciale dwangalarm. 
Het is moeilijk om de veiligheid te waarborgen als 
iemand met de juiste toegangsrechten 'geforceerd' 
wordt om iemand anders toegang te verlenen tot een 
punt met zijn/haar pincode. Het dwangalarm wordt 
geactiveerd als iemand het slot ontgrendelt met de 
dwangcode. De dwangcode is hetzelfde als de 
pincode van de gebruiker of de deur, alleen het laatste 
cijfer is veranderd in het volgende cijfer. Voorbeeld: als 
de pincode '1234' is, is de dwangcode '1235'. Als de 
pincode '999999' is. is de dwangcode '999990'. 
Deze optie activeert niet automatisch een actie. Als u 
acties wilt genereren, moet u deze eerst instellen in de 
logica voor eventstreams of alarmgebeurtenissen (zie 
de hoofdstukken Eventstreams en 
Alarmgebeurtenissen). 

Selectievakje Activeer vaste 
antipassback 

Hiermee schakelt u de functie voor vaste antipassback in. 
Zie Antipassback gebruiken voor meer informatie over de 
vaste antipassback.  

Selectievakje Activeer 
tijdsbeperkte antipassback 

Hiermee schakelt u Duur antipassback (uu:mm) in. De 
antipassbackduur geeft aan na hoeveel uren en minuten 
een kaarthouder opnieuw door een deur kan waarvoor de 
functie antipassback is ingeschakeld. Zie Antipassback 
gebruiken voor meer informatie over antipassback. De 
standaardwaarde is 23:59, maar u kunt deze tijdsparameter 
desgewenst wijzigen. Als u 00:00 invoert, is er geen limiet 
aan de antipassbackperiode en moeten kaarthouders altijd 
eerst naar buiten voordat ze door dezelfde deur naar binnen 
kunnen komen. Als u deze optie selecteert of de 
tijdsparameters wijzigt, moet u altijd de gebruikerssleutels 
updaten met een encoder. Zie Sleutels bijwerken voor meer 
informatie.  

Selectievakje Bij verlaten blijft 
deur . . . (minuten) open 

Als het selectievakje Onbeperkt wordt ingeschakeld en de 
deur in de modus Bij verlaten, blijft open staat, blijft de 
deur ontgrendeld tot de geldige sleutel weer bij de lezer 
wordt gehouden. Als het selectievakje Onbeperkt niet wordt 
ingeschakeld, verschijnt er een venster waarin u in minuten 
kunt aangeven hoelang het slot ontgrendeld moet blijven. 
Na deze periode wordt het slot weer ingeschakeld. 
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Item Omschrijving 

Selectievakjes Activeer veld Hiermee kunt u maximaal twee vrije velden voor sloten 
toevoegen. Wanneer u het selectievakje bij het veld 
inschakelt, verschijnt het veld in de informatieschermen 
Deur, Kast en Kamer in ProAccess SPACE. U kunt de vrije 
velden een naam geven die aansluit bij de informatie die u 
erin wilt registreren. Geef daarvoor een naam op in het veld 
onder het selectievakje. 

Optie Flexibele kastenkeuze Hiermee bepaalt u of dynamische sleutels gebruikt kunnen 
worden gebruikt bij vrije kastkeuze. Als u deze optie 
selecteert, kunnen gebruikers telkens uit alle vrije kasten 
binnen een vrijekeuzezone kiezen wanneer ze de zone 
binnengaan. Ze hoeven niet telkens dezelfde kast te 
gebruiken. Zie Zones met vrije kastkeuze maken voor meer 
informatie. U moet deze optie selecteren als uw omgeving 
zowel vrijekeuzekasten als kasten met vaste toewijzing 
gebruikt. 

Optie Exclusieve kastkeuze Hiermee bepaalt u of statische sleutels gebruikt kunnen 
worden met vrijekeuzekasten. Als u deze optie selecteert, 
kunnen gebruikers elke kast kiezen wanneer ze een 
vrijekeuzezone binnengaan, maar moeten ze vervolgens 
dezelfde kast blijven gebruiken. Deze optie is ook van 
toepassing op omgevingen die alleen kasten met vaste 
toewijzing gebruiken. 

Selectievakje Controle van 
gesloten kasten toestaan 

Hiermee bepaalt u of u in het systeem de status van de 
beschikbare kasten kunt resetten naar 'open'. Deze taak 
kan bijvoorbeeld voor informatiedoeleinden worden 
uitgevoerd door receptiemedewerkers. Hiermee wordt 
getoond welke kasten beschikbaar zijn. De fysieke kasten 
blijven echter ongewijzigd. Als u dit selectievakje inschakelt, 
wordt de knop Zet kaststatus op geopend op het tabblad 
Sleutels geactiveerd en wordt de knop Zet kaststatus op 
geopend toegevoegd aan het scherm Kasten in ProAccess 
SPACE. Klik op deze knop om de status van alle 
beschikbare kasten in het systeem te resetten. Hiermee 
wordt de status van de kasten gewijzigd in Open in het 
informatiescherm Kast in ProAccess SPACE. Deze optie 
wordt over het algemeen gebruikt in omgevingen waarbij 
alleen vrijekeuzekasten worden gebruikt, zoals sportscholen 
of wellnesscentra. 

Knop Zet kaststatus op geopend Hiermee kunt u de status van de beschikbare kasten in het 
systeem resetten naar Open. De gewijzigde status wordt 
weergegeven in het informatiescherm Kast in ProAccess 
SPACE. 

Selectievakje Tijdbegrensd 
gebruik na ingebruikname 

Hiermee stelt u in hoelang een gebruiker een vrijekeuzekast 
kan openen nadat deze is gekozen. Als u dit selectievakje 
inschakelt, moet u de juiste tijdsparameters invoeren in de 
velden Uren en Minuten. Na de ingestelde tijdperiode, 
bijvoorbeeld vier uur, kan de kast alleen worden geopend 
met een mastersleutel. 

Selectievakje Tijdbegrenzing bij 
hergebruik resetten 

Hiermee bepaalt u of de periode voor tijdsgebonden 
parkeerbeheer van vrijekeuzekasten telkens wordt gereset 
wanneer een gebruiker de kast opent en sluit. Als de 
periode voor tijdsgebonden parkeerbeheer bijvoorbeeld is 
ingesteld op vier uur en een gebruiker een kast na drie uur 
weer opent en sluit, kan de gebruiker de kast vervolgens 
weer vier uur gebruiken. 
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13. 7. Tabblad Gebruiker 
Op het tabblad Gebruiker kunt u opties voor gebruikers inschakelen of wijzigen, gebruikers 

permanent verwijderen en opties instellen voor de automatische toewijzing van sleutels. 

Selecteer Systeem > Algemene opties > Gebruiker om het tabblad weer te geven. 
 

 

 

Afbeelding 342: Tabblad Gebruiker 
 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 77: Items op het tabblad Gebruiker 

Item Omschrijving 

Veld Standaardgeldigheidsduur Hiermee wordt een standaard updateperiode voor 
gebruikerssleutels ingesteld. Dat kan een periode van 
dagen of uren zijn. De tijdsparameters die u selecteert, 
worden weergegeven in het veld Update periode in het 
paneel Gebruikers- en sleutelvervaldatum in het 
informatiescherm Gebruiker in ProAccess SPACE. U kunt 
deze parameters echter desgewenst per individuele 
gebruiker aanpassen. Zie Gebruikers- en 
sleutelvervaldatum voor meer informatie. 

Veld Maximale geldigheidsperiode 
voor niet-annuleerbare sleutels 

Hiermee bepaalt u wat in het systeem de maximale 
toegestane updateperiode is voor niet-annuleerbare 
gebruikerssleutels. Niet-annuleerbare sleutels zijn sleutels 
die niet aan de blacklist worden toegevoegd wanneer u ze 
annuleert. De standaardwaarde is drie dagen. Deze 
waarde kunt u desgewenst wijzigen, maar deze kan niet 
meer zijn dan zeven dagen. Zie Blacklists beheren voor 
meer informatie. Als u deze optie wilt activeren, moet u de 
parameter MORE_THAN_64K_USERS inschakelen in de 
algemene opties van ProAccess SPACE. Zie Tabblad 
Geavanceerd voor meer informatie. 
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Item Omschrijving 

Selectievakje Melding "batterij 
laag" op gebruikerssleutels 
uitschakelen 

Hiermee kunt u instellen of een slot bij een lege batterij 
een waarschuwingsgeluid laat horen wanneer een 
personeels-/gebruikerssleutel wordt gebruikt. Als de 
batterij van een slot bijna leeg is, laat de lezer vier 
achtereenvolgende pieptonen horen van één seconde. De 
waarschuwingen voor een lege batterij worden standaard 
weergegeven in de deurgeschiedenis. 

Selectievakje Openingen zijn 
opgenomen in de gegevenslijst in 
de deurgeschiedenis van de 
software via de sleutel 

Hiermee bepaalt u of openingen worden opgeslagen in de 
deurgeschiedenis van gebruikerssleutels. 

Selectievakje Verwijderde 
openingen ook opslaan in de 
deurgeschiedenis van de software 
via de sleutel 

Hiermee bepaalt u of mislukte openingen worden 
opgeslagen in de deurgeschiedenis van 
gebruikerssleutels. 

Selectievakje Laatste weigering 
opslaan op sleutel/tag 

Hiermee bepaalt u of de informatie van de laatste mislukte 
toegangspoging wordt opgeslagen op de sleutel. Als u 
deze optie selecteert, kunt u de gegevens bekijken door de 
sleutels te lezen. Zie Sleutels lezen voor meer informatie. 

Selectievakje Gebruik externe 
autorisatiecode 

Met deze optie wordt een veld in het gebruikersprofiel 
ingeschakeld waarin u een code voor externe applicaties 
kunt invoeren. 

Selectievakje Verberg ROM-code 
voor automatische 
sleuteltoewijzing 

Hiermee wordt het veld voor de ROM-code niet in het 
gebruikersprofiel getoond. 

Veld Configuratie gebruikers-ID Hiermee bepaalt u de indeling van gebruikers-ID's. Het 
systeem bevat een standaardindeling die u desgewenst 
kunt wijzigen. Zie Gebruikers-ID's configureren voor meer 
informatie. 

Selectievakjes Activeer veld Hiermee kunt u maximaal vijf vrije velden voor gebruikers 
toevoegen. Wanneer u het selectievakje bij een veld 
inschakelt, wordt het veld getoond in het informatiescherm 
Gebruiker in ProAccess SPACE. U kunt de vrije velden 
een naam geven die aansluit bij de informatie die u erin 
wilt registreren. Geef daarvoor een naam op in het veld 
onder het selectievakje. 

Veld Wiegand-indeling Hiermee kunt u de indeling van Wiegand-sleutels instellen. 
Zie Wiegand-codes configureren voor meer informatie. 

Veld Vaste notificatie Hier kunt u standaardberichtgeving invoeren voor mobiele 
sleutels. De gebruikers ontvangen dit bericht als de 
mobiele sleutels naar hun telefoon worden gestuurd. 

Selectievakje Spoor #1 voor 
personeelssleutels 

Hiermee schakelt u spoor 1 in op gebruikerssleutels. Als u 
dit selectievakje inschakelt, kunt u met het spoor 
aanvullende gegevens schrijven op gebruikerssleutels. 

Selectievakje Spoor #2 voor 
personeelssleutels 

Hiermee schakelt u spoor 2 in op gebruikerssleutels. Als u 
dit selectievakje inschakelt, kunt u met het spoor 
aanvullende gegevens schrijven op gebruikerssleutels. 

Selectievakje Spoor #3 voor 
personeelssleutels 

Hiermee schakelt u spoor 3 in op gebruikerssleutels. Als u 
dit selectievakje inschakelt, kunt u met het spoor 
aanvullende gegevens schrijven op gebruikerssleutels. 
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Item Omschrijving 

Selectievakje Wiegand-code voor 
personeelssleutels 

Hiermee schakelt u de optie Wiegand-code in voor 
gebruikers. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de 
Wiegand-code naar gebruikerssleutels geschreven 
wanneer deze worden gecodeerd. In het informatiescherm 
Gebruiker in ProAccess SPACE wordt ook een veld 
Wiegand-code weergegeven. Dit veld wordt automatisch 
ingevuld tijdens gegevenssynchronisatietaken. U kunt het 
veld ook handmatig wijzigen als u de juiste code hebt. 
Selecteer de optie Profielcode of Constante code in de 
algemene opties van ProAccess SPACE wanneer u het 
selectievakje Wiegand-code inschakelt. De profielcode is 
de code die is opgenomen in het gebruikersprofiel. De 
constante code is een vaste code die voor alle gebruikers 
hetzelfde is. Als u de optie Constante code selecteert, 
moet u de constante code opgeven in het veld Constante 
code. 

Optie Automatische toewijzing van 
sleutel geactiveerd 

Hiermee wordt de modus bepaald voor automatische 
toewijzing van sleutels. U moet hier de standaardmodus #1 
selecteren. Optie #2 wordt gebruikt door SALTO-personeel 
om demonstraties te geven, omdat geannuleerde sleutels 
hiermee kunnen worden hergebruikt voor automatische 
toewijzing van sleutels. Zie Sleutels automatisch toewijzen 
voor meer informatie. De optie SHIP-kaarthouder mag 
alleen geselecteerd worden als er een SHIP-integratie is. 
Met deze optie kunt u automatisch sleutels toewijzen aan 
gebruikers die via SHIP zijn aangemaakt. 

Optie Serienummer kaart Hiermee bepaalt u of de sleutelserienummers worden 
gebruikt voor automatische toewijzing van sleutels. 
Selecteer de optie Serienummer kaart of 
Kaartgegevens. Zie Sleutels automatisch toewijzen voor 
meer informatie.  

Optie Kaartgegevens Hiermee bepaalt u of sleutelgegevens worden gebruikt 
voor automatische toewijzing van sleutels. Als u deze optie 
inschakelt, kunt u codes gebruiken die in een speciale 
sector op de sleutel zijn opgeslagen door de 
sleutelfabrikant. Selecteer de optie Serienummer kaart of 
Kaartgegevens. Zie Sleutels automatisch toewijzen voor 
meer informatie. 

 

13. 7. 1. Gebruikers-ID's configureren 
In de meeste gevallen is het in het systeem niet toegestaan om twee kaarthouders met 

dezelfde naam te maken. U kunt gebruikers-ID's echter zo configureren dat ook informatie 

wordt opgenomen uit andere gebruikersvelden in ProAccess SPACE. Deze optie is alleen van 

toepassing op gebruikers. Als er bijvoorbeeld twee gebruikers zijn met dezelfde naam, kunt u 

ze een unieke gebruikers-ID geven door met deze optie de standaardindeling te wijzigen. 

Gebruikers-ID's worden weergegeven in de kolom Naam in het scherm Gebruikers in 

ProAccess SPACE. 

U kunt als volgt de indeling van gebruikers-ID's configureren: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > Gebruikers. 

Klik op de knop rechts van het veld Configuratie gebruikers-ID. Het dialoogvenster 

Configuratie gebruikers-ID met de standaard parameterindeling voor gebruikers-ID's en 

een lijst met beschikbare parameters wordt weergegeven. 
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Afbeelding 343: Dialoogvenster Configuratie gebruikers-ID 
 

De standaardparameterindeling wordt weergegeven in het veld Inhoud. 

Klik op de gewenste macro in het veld Macro's om deze te selecteren. De macro wordt 

toegevoegd aan het veld Inhoud. 

Plaats de cursor op de plek in de waarde in het veld Inhoud waar u een parameter wilt 

invoegen of verwijder de waarde om een nieuwe parameterindeling in te voegen. 

Klik op OK wanneer u de gewenste parameters hebt toegevoegd en de juiste 

parameterindeling wordt getoond in het veld Inhoud.  

OPMERKING: De volgende keer dat u zich aanmeldt bij ProAccess SPACE, worden de 
nieuwe gebruikersgegevens weergegeven.  

13. 6. 2.   Wiegand-codes configureren 
Wiegand-codes worden door externe toepassingen, zoals tijd- of 

aanwezigheidsregistratiesystemen, gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. U kunt 

de Wiegand-code configureren in de algemene opties van ProAccess SPACE. 

Dat kunt u als volgt doen: 

2.    De inhoud van de Wiegand-code definiëren. 

3.    De indeling van de Wiegand-code definiëren. 

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe u elke stap uitvoert. 

13. 6. 3.   Stap 1: de inhoud van de Wiegand-code definiëren 
Ga als volgt te werk om stap 1 uit te voeren: 

1    Selecteer Systeem > Algemene opties > Gebruikers. 
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2.    Klik op de knop Configureren in het paneel Wiegand-indeling. Het dialoogvenster 

Configuratie Wiegand-code wordt weergegeven. 

  

 

Afbeelding 344: Dialoogvenster Configuratie gebruikers-ID 

 

Hieronder wordt uitleg gegeven over hoe u een bepaalde Wiegand-code moet configureren. 

Deze uitleg is gebaseerd op de standaard 26-bits Wiegand-indeling. Het voorbeeld zal de 

onderstaande specificaties volgen: 
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Afbeelding 320: Dialoogvenster Configuratie Wiegand-code 

 

In dit voorbeeld wordt een hexadecimale indeling gebruikt. Eén byte staat gelijk aan 8 bits en 

één byte bestaat uit twee hexadecimale cijfers (van 0 tot en met 9 en van A tot en met F). Een 

26-bits Wiegand-code bestaat daarom uit 24 gegevensbits (8 x 3 bytes) en twee extra 

pariteitsbits. 

 

Volgens het bovenstaande voorbeeld moet een Wiegand-code die door twee groepen bits 

wordt weergegeven, geconfigureerd worden voordat deze de gegevens van de 'faciliteitcode' 

en het 'kaartnummer' correct weergeeft: 

 

 

Afbeelding 320: Dialoogvenster Configuratie Wiegand-code 

 

Klik op de knop Voeg code toe: 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN257d2rzTAhWDuBoKHejQB5EQjRwIBw&url=https://ianhowson.com/blog/attacks-on-proximity-card-systems/&psig=AFQjCNFKljYAbvM1J8fxRQo_xWrRaDIrzA&ust=1493110097619055
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Hiermee kunt u bepalen uit welke onderdelen de Wiegand-code bestaat en wat de kenmerken 

ervan zijn. 

 



 411 

 

Afbeelding 321: Dialoogvenster Definitie Wiegand-code 

  

Voer in het veld Code een letter in om de code te identificeren. U kunt elke willekeurige 

letter invoeren behalve 'P': deze letter wordt namelijk gebruikt om aan het begin en het 

einde van de Wiegand-code de codepariteit te bepalen. Geef in het veld Omschrijving 

een omschrijving op voor de code. 

Selecteer de juiste bitvolgorde voor de code in het paneel Bitvolgorde. 

Als u de optie MSB selecteert, begint de bitvolgorde met de meest significante bit. Als u de 

optie LSB selecteert, begint de bitvolgorde met de minst significante bit. 

Geef het juiste aantal codecijfers op in het veld Aantal cijfers. De standaardwaarde is 5, 

maar dit kunt u desgewenst wijzigen. 

In het voorbeeld wordt de 'Faciliteitscode' aangeduid met de code A, en wordt één 

hexadecimale byte (8 gegevensbits) aangeduid met 2 cijfers. 'Kaartnummer' wordt 

aangeduid met code B, en 2 hexadecimale bytes (16 gegevensbits) worden aangeduid 

met 4 cijfers. 

Schakel indien nodig het selectievakje Variabel aantal getallen in. 

U moet dit selectievakje inschakelen als de code een variabel aantal cijfers bevat. Zodra u 

dit inschakelt, wordt de waarde in het veld Aantal cijfers automatisch ingesteld op 0. 

Selecteer de juiste cijferindeling voor de code in het paneel Cijferindeling. Kies uit 

decimale, hexadecimale of binaire indeling. 

 

Klik op Opslaan. De details van de code worden in de codelijst weergegeven, zoals de 

onderstaande afbeelding laat zien: 

 



 412 

 

 

Dubbelklik op de code om de details te bekijken en wijzigen of klik op Verwijderen om de 

code te verwijderen. 

Klik opnieuw op Voeg code toe en herhaal de procedure voor elke gewenste code. 

 

13. 6. 4.   Stap 2: de indeling van de Wiegand-code definiëren 
Voor stap 2 voert u, nadat u de gewenste codes hebt toegevoegd, in het veld Interface-

indeling de scheidingstekens in die u voor de codes wilt gebruiken. Hiermee bepaalt u 

hoe de codes verstuurd worden tussen de verschillende onderdelen van het systeem. Stel, 

u hebt drie codes genaamd A, B en C. Dan kunt u 'A-B/C' opgeven. In dit geval wordt code 

A gescheiden van code B met een streepje (-) en code B wordt gescheiden van code C 

met een schuine streep (/). 

Voor het praktijkvoorbeeld dat in dit hoofdstuk wordt gebruikt, is een indeling zoals A-B 

(slechts een voorbeeld) nodig: 
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Geef de juiste volgorde van de Wiegand-code op in het veld Bitsamenstelling. 

Hiermee bepaalt u de indeling van de Wiegand-codes die u in de codelijst hebt gemaakt. 

Het aantal tekens dat u invoert, moet overeenkomen met het aantal cijfers dat u toevoegt 

aan elke code, en moet beginnen en eindigen met het pariteitssymbool (P). In het 

bovenstaande voorbeeld bevatten de codes A en B respectievelijk 8 en 16 cijfers, dus 

moet u 'PAAAAAAAABBBBBBBBBBBBP' invoeren. De pariteit geeft aan of het aantal bits 

even of oneven is. 

 

Zodra de codes, interface-indeling en bitsamenstelling zijn ingesteld, moeten de 

pariteitsregels worden geconfigureerd: 

 

 

 

Volgens het bovenstaande voorbeeld moeten er 13 even pariteitsbits (12 gegevensbits + 1 

pariteitsbit) en 13 oneven pariteitsbits (12 gegevensbits + 1 pariteitsbit) worden ingesteld. 
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Geef in het veld Pariteitsregel 1 de juiste pariteitsindeling op voor even getallen en in het 

veld Pariteitsregel 2 voor oneven getallen. 

De pariteit wordt berekend op basis van de geselecteerde volgorde, dus het is belangrijk 

dat dit veld correct wordt ingevuld. De tekst die u invult, moet overeenkomen met elke bit 

in de Wiegand-code. Voor de bits die u wilt gebruiken om de pariteit te berekenen, moet u 

een 'X' invullen en voor de bits die u niet wilt gebruiken een minteken (-). 

Het systeem helpt u de pariteitsregels correct te configureren door aan te geven welke 

cijfers nog toegevoegd moeten worden: 

 

 

 

Het systeem zal ook een melding geven als er te veel cijfers zijn ingevoerd: 
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De juiste configuratie is dus als volgt: 
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In de velden Pariteitsregel 3 en Pariteitsregel 4 kunt u desgewenst extra pariteitsregels 

invoeren. 

Klik op OK wanneer de Wiegand-code volledig en correct is geconfigureerd. 

 

De interface-indeling die is geconfigureerd voor de Wiegand-code wordt weergegeven in 

het tabblad Gebruikers: 

 

 

 

 

 

13. 7. 5. Sporen configureren 
Sleutels bevatten drie sporen of gebieden waarnaar u gegevens kunt schrijven (spoor 1, spoor 

2 en spoor 3). U kunt deze sporen op gebruikers- en gastensleutels inschakelen om informatie 

uit specifieke ProAccess SPACE-velden op te slaan, zoals kamernamen of 
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sleutelvervaldatums. Zie Tabblad Gebruiker voor meer informatie. Voor elk spoor moet u 

aangeven welke gegevens erop worden geschreven. Dit wordt weergegeven wanneer u de 

sleutel uitleest. Zie Sleutels lezen voor meer informatie over het lezen van sleutels. 

U kunt als volgt een spoor configureren: 

2. Selecteer Systeem > Algemene opties > Gebruikers. 

3. Schakel het selectievakje voor het gewenst spoor in. 

4. Geef in het veld Grootte de gewenste waarde op. 

Hiermee bepaalt u het aantal bytes op de sleutel dat gebruikt wordt voor het spoor. 

5. Klik op de knop rechts van het veld Inhoud. Het dialoogvenster Sporeninhoud 

configureren wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 345: Dialoogvenster Sporeninhoud configureren 
 

In dit dialoogvenster kunt u aangeven welke gegevens standaard op nieuwe sleutels 

worden geschreven. 

Klik op de gewenste parameter in het veld Macro's om deze te selecteren. 

Er zijn macroparameters beschikbaar voor een aantal verschillende velden in ProAccess 

SPACE. U kunt de parameter $ASC gebruiken voor ASCII-tekens of niet-afdrukbare 

tekens. 

Klik op OK. De geselecteerde parameterindeling wordt weergegeven in het veld Inhoud. 

In het veld Inhoud kunt u voor of na elke parameter een constante waarde toevoegen, 

zoals 'Datum' of '-'. 

Klik op OK wanneer u de gewenste parameters hebt toegevoegd en de juiste 

parameterindeling wordt getoond in het veld Inhoud. 

Klik op Opslaan. 
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13. 7. 6. Automatische toewijzing van sleutels 
U kunt het systeem zo configureren dat sleutels automatisch worden toegewezen aan 

gebruikers. Zie Sleutels automatisch toewijzen voor meer informatie over hoe u deze functie 

kunt gebruiken. 

Let op: deze functionaliteit is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-

software voor meer informatie. 

De volgende tabel geeft aan welke firmwareversie nodig is voor de automatische toewijzing 

van sleutels. 
 

Tabel 78: Minimale firmware vereisten voor automatische toewijzing van sleutels 

Component Vereiste 

Ethernet-kaart Versie 01.41 of hoger 

CU5000-kaart Versie 02.02 of hoger 

Wandlezer Versie 02.65 of hoger 
 

U kunt als volgt de instellingen voor automatische toewijzing van sleutels configureren: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > Gebruikers. 

2. Selecteer de gewenste modus in het paneel Automatische toewijzing van sleutels. 

3. Selecteer de optie Serienummer kaart of Kaartgegevens. 

Selecteer de optie Serienummer kaart als u het serienummer van de sleutel wilt 

gebruiken voor automatische sleuteltoewijzing. SALTO-lezers gebruiken dan het ROM of 

de UID om gebruikerssleutels te identificeren. Als u deze optie selecteert, moet u de juiste 

UID-indeling selecteren in de vervolgkeuzelijst UID-indeling sleutel. De standaardoptie is 

7-byte ROM-code (SALTO-indeling), maar het kan zijn dat u een andere optie moet 

selecteren, afhankelijk van het gebruikte type sleutel. Het is belangrijk om de juiste optie te 

selecteren, zodat de SALTO-lezers de sleutels op juiste wijze kunnen lezen. U kunt 

daarnaast ook de optie Kaartgegevens selecteren als u voor de automatische toewijzing 

van sleutels niet het serienummer wilt gebruiken maar een andere code. Zie De optie 

Kaartgegevens configureren voor meer informatie. 

OPMERKING: Onder SALTO-lezers wordt alle apparatuur verstaan die sleutels kan uitlezen, 
met inbegrip van wandlezers, elektronische sloten en encoders. 

Klik op Opslaan. 

13. 7. 7. De optie Kaartgegevens configureren 
De configuratie van de optie Kaartgegevens, die wordt gebruikt voor automatische toewijzing 

van sleutels, kan variëren afhankelijk van de geselecteerde technologie van de sleutel.  

Als u de opties voor kaartegegevens voor zowel Mifare als DESfire-kaarten tegelijkertijd wilt 

gebruiken, kunt u beide technologieën combineren in de logica voor automatische toewijzing 

van sleutels. 

 

Mifare 

U kunt als volgt de instellingen van de optie Kaartgegevens configureren voor Mifare: 

1. Selecteer Mifare in de vervolgkeuzelijst Kaartgegevens in het paneel Automatische 

toewijzing van sleutels op het tabblad Gebruiker. Het paneel Automatische toewijzing 

van sleutels wordt bijgewerkt zodat de configuratie-opties voor Mifare worden weergeven. 
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Afbeelding 346: Configuratie-opties Mifare 
 

Zie Sleutels automatisch toewijzen voor informatie over de overige opties in het paneel 

Toewijzing van sleutels. 

2. Selecteer het gewenste nummer in de vervolgkeuzelijst Sector nummer. 

Dit nummer geeft aan in welke sector op de Mifare-sleutel de code zich bevindt. 

3. Selecteer het gewenste nummer in de vervolgkeuzelijst Block nummer. 

Dit nummer geeft aan in welk blok op de Mifare-sleutel de code zich bevindt. De sectoren 

zijn verdeeld in 16 blokken die zijn genummerd van 0 tot en met 15. 

4. Schakel indien nodig het selectievakje Mifare-pluskaart in. 

Als u Mifare Plus-sleutels gebruikt, moet u dit inschakelen. 

Selecteer de optie B of A in het veld Sleuteltype. 

Deze informatie is vereist als de Mifare-sector beveiligd is. Optie A wordt gebruikt om de 

gegevens in de sector te lezen. Optie B wordt gebruikt om gegevens in de sector te lezen 

en naar de sector te schrijven. In dit geval kunt u kiezen tussen beide opties. 

Geef de deblokkeersleutel op in het veld Sleutel. 

De deblokkeersleutel is een hexadecimale code. Deze is vereist als de Mifare-sector 

beveiligd is. U moet deze mogelijk opvragen bij de sleutelfabrikant. 

Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Type. 

Hiermee stelt u de indeling van de gegevens in. 

Selecteer de gewenste parameters in de vervolgkeuzelijsten Van en Tot. 

Hiermee bepaalt u de volgorde van de bytes of bits waarin de code wordt gelezen. 

Schakel indien nodig het selectievakje Reverse bytes in. 

Als de code van het geselecteerde type kaartgegevens is omgekeerd, kunnen de SALTO-

lezers hiermee de code alsnog juist interpreteren. 

Klik op Opslaan.  

DESFire 

U kunt als volgt de instellingen van de optie Kaartgegevens configureren voor DESFire: 

1. Selecteer DESFire in de vervolgkeuzelijst Kaartgegevens op het paneel Automatische 

toewijzing van sleutels op het tabblad Gebruiker. Het paneel Automatische toewijzing 

van sleutels wordt bijgewerkt zodat de configuratie-opties voor DESFire worden 

weergeven. 
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Afbeelding 347: Configuratie-opties DESFire 
 

2. Geef in het veld AID de AID (Application Identifier) van de DESFire-gegevenstoepassing 

op. 

3. Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Sleutelnummer. 

Hiermee bepaalt u welke sleutel wordt gebruikt. 

4. Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Communicatie- instellingen. 

Hiermee activeert u een extra beveiliging voor gebruik van DESFire-sleutelgegevens 

omdat de indeling van de sleutel-ID wordt gewijzigd. 

Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Bestandsnummer. 

Deze informatie is vereist als de DESFire-gegevenstoepassing meer dan één bestand 

bevat. 

5. Selecteer de optie DES of AES in het veld Type AMK. 

De optie AES maakt gebruik van een hoger versleutelingsniveau dan de optie DES. AMK 

staat voor Application Master Key. 

6. Geef indien nodig de deblokkeersleutel op in het veld Sleutel.  

De deblokkeersleutel is een hexadecimale code. Deze is vereist als de DESFire-sector 

beveiligd is. U moet deze mogelijk opvragen bij de sleutelfabrikant. 

7. Ga verder met stappen 7, 8 en 9 in Mifare om de gewenste instellingen in het veld 

Kaartgegevens te selecteren. 

8. Klik op Opslaan.  
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Mifare en DESfire 

Volg de stappen hierboven om het gebruik van Mifare- en DESfire-kaarten bij automatische 

toewijzing van sleutels te combineren. 

 

 
 

Legic 

U kunt als volgt de instellingen van de optie Kaartgegevens configureren voor Legic: 

1. Selecteer Legic in de vervolgkeuzelijst Kaartgegevens in het paneel Automatische 

toewijzing van sleutels op het tabblad Gebruiker. Het paneel Automatische toewijzing 

van sleutels wordt bijgewerkt zodat de configuratie-opties voor Legic worden weergeven. 
 

 

Afbeelding 348: Configuratie-opties Legic 
 

2. Geef een stempel voor het segment op in het veld Legic-segmentgegevens. 

Met deze stempel kan de SALTO-software de segmentgegevens van Legic lezen. 

3. Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Oorspronkelijke segment. 
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Hiermee bepaalt u vanaf welk segment de gegevens worden gelezen. Als het eerste 

segment onbekend is, moet u de standaardwaarde 0 laten staan. 

Ga verder met stappen 7, 8 en 9 in Mifare om de gewenste instellingen in het veld 

Kaartgegevens te selecteren. 

Klik op Opslaan. 

 

HID-iCLASS 

U kunt als volgt de instellingen van de optie Kaartgegevens configureren voor HID-iClass: 

Selecteer HID-iCLASS in de vervolgkeuzelijst Kaarttype. Het paneel Automatische 

toewijzing van sleutels wordt bijgewerkt zodat de configuratie-opties voor HID-iCLASS-

gegevens worden weergeven. 

Er zijn twee opties: PAC en Geheugengegevens: 

 

Afbeelding 349: Configuratie-opties HID-iCLASS 

 

Wanneer u PAC gebruikt: 

1. Selecteer PAC (fysiek toegangsbeheer) in het paneel HID-iCLASS-gegevens als uw 

sleutels met een PAC-sleutel zijn worden uitgegeven. 

2. Selecteer in Gegevensindeling de indeling die SALTO moet gebruiken om de sleutel uit 

te lezen: ASCII, WIEGAND (HEX) of WIEGAND (HEX SWAP). 

3. Geef vervolgens in de velden Van en Tot op welk segment van de PAC u wilt gebruiken. 

OPMERKING: De lezer moet over een geïntegreerde SIO-processor (Secure Identity 
Object) beschikken om de PAC-bits te kunnen verwerken. 

 

Wanneer u Geheugengegevens gebruikt: 

1. Selecteer het gewenste nummer in de vervolgkeuzelijst Paginanummer. 

Dit nummer geeft aan op welke pagina op de HID-sleutel de code zich bevindt. Afhankelijk 

van het geheugen op de kaart kunt u pagina's 0 tot en met 15 selecteren. 

2. Selecteer het gewenste nummer in de vervolgkeuzelijst Block nummer. 

Dit nummer geeft aan in welk blok op de HID-pagina de code zich bevindt. De pagina's zijn 

verdeeld in 16 blokken die zijn genummerd van 0 tot en met 255. 

3. Als het blok beveiligd is, selecteert u het sleuteltype (Kd of Kc) en voert u de sleutel in het 

veld Sleutel in. 

4. Selecteer in Gegevensindeling de indeling die SALTO moet gebruiken om de sleutel uit 

te lezen: ASCII, WIEGAND (HEX) of WIEGAND (HEX SWAP). 

5. Geef vervolgens in de velden Van en Tot op welk segment van de PAC u wilt gebruiken. 
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13. 8. Tabblad SHIP 
U kunt de SHIP-optie (SALTO Host Interface Protocol) configureren op het tabblad SHIP. 

Wanneer de SHIP-integratie is uitgevoerd, worden alleen deuren beheerd door het SALTO-

systeem. Gebruikers worden beheerd door een toepassing van derden, die ook hun 

toegangsrechten regelt. Het is mogelijk om een SALTO-server en/of hostserver te laten 

communiceren met die toepassing. U moet de SALTO Service stoppen en opnieuw starten 

voordat de wijzigingen op het tabblad SHIP van kracht worden.  

De functionaliteit voor SHIP is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-

software voor meer informatie. 

OPMERKING: U moet met de technische dienst van SALTO overleggen over uw SHIP-
integratie. U moet een geheimhoudingsverklaring ondertekenen voordat u 
deze functie kunt gebruiken. 

Selecteer Systeem > Algemene opties > SHIP om het tabblad weer te geven. 
 

 

Afbeelding 350: Tabblad SHIP 
 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 79: Items op het tabblad SHIP 

Item Omschrijving 

Selectievakje Ingeschakeld voor 
SALTO-server (SHIP) 

Hiermee wordt de SALTO SHIP-server ingeschakeld. 

Veld TCP/IP-poort Bepaalt de TCP/IP-poort voor servercommunicatie.  
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Item Omschrijving 

Selectievakje Beperkt aantal 
verbindingen naar 1 server 

Hiermee wordt de communicatie beperkt tot één server in 
het netwerk. Als u deze optie selecteert, moet u voor de 
externe communicatieserver het IP-adres opgeven in het 
veld IP-adres onder het selectievakje. Dit betekent dat de 
SALTO-software alleen communiceert met die server (met 
het SHIP-protocol). Als u deze optie niet selecteert, kunnen 
andere servers in het netwerk commando's sturen naar de 
SALTO-server. 

Selectievakje Ingeschakeld voor 
hostserver 

Hiermee wordt een SHIP-hostserver ingeschakeld. 

Veld Host-server (SHIP)  Hier kunt u de naam of het IP-adres invoeren van de pc die 
als de hostserver fungeert. 

Veld Aantal verbindingen Hier bepaalt u het aantal serververbindingen. 

Veld TCP/IP-poort Bepaalt de TCP/IP-poort voor servercommunicatie. 

Veld Time-out (sec.) Hier bepaalt u hoelang ProAccess SPACE wacht op een 
antwoord van de server voordat er een time-out optreedt. 

 

13. 9. Tabblad GBS 
Als het voor uw omgeving vereist is dat het SALTO-systeem wordt geïntegreerd met een 

gebouwbeheersysteem, kunt u dit configureren op het tabblad GBS-integraties. De 

functionaliteit voor GBS-integratie is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van 

SALTO-software voor meer informatie. 

OPMERKING: Het wordt sterk aanbevolen om met de technische dienst van SALTO te 
overleggen over uw GBS-integratie, aangezien dit onder toezicht gedaan 
moet worden. 

Selecteer Systeem > Algemene opties > GBS om het tabblad weer te geven. 
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Afbeelding 351: Tabblad GBS-integraties 
 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven.  
 

Tabel 80: Items op het tabblad GBS-integraties 

Item Omschrijving 

Veld Integratietype Hier kunt u een gebouwbeheersysteem selecteren. Op dit 
moment kunnen alleen INNCOM-systemen worden 
geïntegreerd in het SALTO-systeem. 

Knop Start diagnose Hiermee start u een diagnose om eventuele 
communicatieproblemen met het externe systeem op te 
lossen. De diagnostische gegevens worden gebruikt door 
SALTO-ontwikkelaars. Neem daarom contact op met de 
technische dienst van SALTO voordat u de diagnose start. 

Veld Omschrijving Hier kunt u een omschrijving invoeren van het geselecteerde 
integratietype. 

Veld Hostnaam Hier kunt u de hostnaam invoeren voor de server van het 
gebouwbeheersysteem. 

Veld Poortnummer Hier wordt het poortnummer aangegeven dat het 
gebouwbeheersysteem gebruikt om verbinding te maken met 
het SALTO-systeem en het SALTO-netwerk. 

Veld Maximale RTT (sec.) Hier geeft u aan hoelang de overdracht van gegevens vanuit 
het systeem naar de sloten en vice versa mag duren. Als 
deze periode is verstreken, treedt er een time-out op in het 
systeem. 
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13. 10. Tabblad Locaties/functies 
Met locaties en functies kunt u gebruikers toegang geven tot grote zones met aangewezen 

toegangspunten en specifieke toegangscategorieën daarbinnen. Hierdoor wordt 

toegangsbeheer in grote omgevingen eenvoudiger. U kunt locaties en functies groeperen op 

het tabblad Locaties/functies. Dit is niet verplicht. Het wordt echter wel aanbevolen om uw 

locaties en functies georganiseerd te houden. Als een organisatie bijvoorbeeld meerdere 

kantoren heeft in Melbourne, Sydney en Perth, kunt u voor alle kantoren in elke stad een 

aparte groep maken.  

Als u een locatiegroep toevoegt, wordt de vervolgkeuzelijst Locatiegroepen weergegeven in 

het informatiescherm Toegangspunten > Locatie in ProAccess SPACE. Selecteer in de lijst 

een groep om de locatie aan de geselecteerde groep toe te voegen. Evenzo, als u een 

functiegroep toevoegt, wordt de vervolgkeuzelijst Functiegroepen weergegeven in het 

informatiescherm Functie in ProAccess SPACE. Vervolgens kunt u een groep selecteren 

waaraan u de functie wilt toevoegen.  

Zie Locaties and Functies voor meer informatie over locaties en functies. 

OPMERKING: De functionaliteit voor locaties en functies is licentieafhankelijk. Zie Licenties 
en registratie van SALTO-software voor meer informatie. 

13. 10. 1. Locatiegroepen toevoegen 
U kunt als volgt een locatiegroep toevoegen: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > Locaties/functies. 
 

 

Afbeelding 352: Tabblad Locaties/functies 
 

Geef in het veld Naam groepering een naam op voor de locatiegroep. 

Deze naam wordt toegepast op de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven in het 

informatiescherm Locatie in ProAccess SPACE. 
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Klik op Voeg groep toe om een nieuwe groep toe te voegen. Het dialoogvenster Naam 

ingeven wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 353: Dialoogvenster Naam ingeven 
 

Wis de standaardtekst en geef een naam op voor de nieuwe groep. 

Klik op OK. De groep wordt toegevoegd aan de lijst Locatiegroepen op het tabblad 

Locaties/functies. 

Selecteer de groep en klik op Hernoemen om de naam te wijzigen, of klik op Verwijderen 

om de groep te verwijderen. 

Klik op Opslaan als u alle gewenste groepen hebt toegevoegd. 

13. 10. 2. Functiegroepen toevoegen 
De procedure om functiegroepen toe te voegen is hetzelfde als die voor het toevoegen van 

locatiegroepen. Zie Locatiegroepen toevoegen voor meer informatie en een beschrijving van 

de te volgen stappen. 

13. 11. Tabblad Bezoekers 
Op het tabblad Bezoekers kunt u opties voor bezoekers inschakelen of wijzigen. 

Selecteer Systeem > Algemene opties > Bezoekers om het tabblad weer te geven. 
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Afbeelding 354: Tabblad Bezoekers 
 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 81: Items op het tabblad Bezoekers 

Item Omschrijving 

Veld Standaard uitchecktijd voor 
bezoekers 

Hiermee bepaalt u de standaard uitchecktijd voor 
bezoekers op de dag dat hun toegang vervalt. Deze 
waarde wordt weergegeven in het veld Vervaldatum in 
het scherm Bezoeker inchecken in ProAccess SPACE, 
maar u kunt deze waarde desgewenst aanpassen voor 
individuele bezoekers. 

Vervolgkeuzelijst Toegevoegde 
gegevens opslaan op 

Hiermee kunt u een extra gegevensveld voor bezoekers 
toevoegen en bepalen welk spoor wordt gebruikt om de 
gegevens op de bezoekerssleutel te schrijven. De 
standaardoptie is Geen. Wanneer u een spoor selecteert, 
wordt het veld Aanvullende gegevens weergegeven in 
het scherm Bezoeker inchecken in ProAccess SPACE. 

Veld Grootte Hiermee wordt de tekengrootte bepaald voor het 
geselecteerde spoor in de vervolgkeuzelijst Toegevoegde 
gegevens opslaan op. 

Veld Maximaal aantal dagen Hiermee wordt het maximumaantal dagen bepaald dat 
een bezoeker toegang kan krijgen. De standaardwaarde is 
30, maar dit kunt u desgewenst wijzigen. Wanneer u een 
bezoeker incheckt, mag de vervaldatum voor de bezoeker 
deze waarde niet overschrijden. 

Veld Sleutels die X dagen geleden 
zijn vervallen, worden automatisch 
verwijderd 

Hiermee bepaalt u het aantal dagen waarna verlopen 
bezoekerssleutels automatisch worden verwijderd door 
het systeem. Deze optie is alleen van toepassing als 
verlopen bezoekers nog niet handmatig zijn verwijderd in 
ProAccess SPACE. Zie Verlopen bezoekers verwijderen 
voor meer informatie. 
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Item Omschrijving 

Selectievakje Antipassback gebruiken Hiermee bepaalt u of de functie voor antipassback is 
ingeschakeld voor bezoekers. Als u dit selectievakje 
inschakelt, wordt de optie toegepast op alle bezoekers. 
Zie Antipassback gebruiken voor meer informatie over 
antipassback. 

Selectievakje Bezoekerssleutels 
kunnen worden geannuleerd met de 
blacklist 

Hiermee bepaalt u of bezoekerssleutels aan de blacklist 
worden toegevoegd wanneer ze worden geannuleerd. Als 
u deze optie selecteert, wordt deze toegepast op alle 
bezoekerssleutels in het systeem. Zie Verlopen bezoekers 
verwijderen en Blacklists beheren voor meer informatie. U 
moet de parameter MORE_THAN_64K_USERS 
inschakelen als u dit selectievakje wilt activeren. Zie 
Tabblad Geavanceerd voor meer informatie. 

 

 

13. 12. Tabblad PMS 
U kunt de opties voor het PMS (Property Management System) configureren op het tabblad 

PMS. Hiermee kunt u het SALTO-systeem laten samenwerken met PMS-software, 

bijvoorbeeld voor het uitgeven van sleutels in een hotelomgeving. U moet de SALTO Service 

stoppen en opnieuw starten voordat de wijzigingen op het tabblad PMS van kracht worden. 

De functionaliteit voor PMS is licentieafhankelijk. Zie Licenties en registratie van SALTO-

software voor meer informatie. 

Selecteer Systeem > Algemene opties > PMS om het tabblad weer te geven. 
 

 

Afbeelding 355: Tabblad PMS 
 

De items op het tabblad worden in de volgende tabel beschreven. 
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Tabel 82: Items op het tabblad PMS 

Item Omschrijving 

Selectievakjes Protocollen Hiermee schakelt u de PMS-protocollen in die gebruikt 
kunnen worden met het SALTO-systeem. Momenteel zijn er 
twee protocollen beschikbaar: Micros-Fidelio en Industry 
Standard. Als u niet zeker weet welk protocol u moet 
selecteren, raadpleeg dan uw PMS-administrator. U kunt 
desgewenst meerdere protocollen selecteren. Wanneer u 
een protocol selecteert, kunt u met de vervolgkeuzepijlen in 
de kolom Kanaal een communicatiepoort selecteren voor 
de PMS-verbinding. De standaardoptie is een seriële RS-
232-poort, maar u kunt desgewenst de optie TCP/IP 
selecteren. 

Knop Bewerken Hiermee kunt u de communicatie-instellingen configureren 
van de poort die u hebt geselecteerd voor het protocol. U 
moet op het gewenste protocol klikken om het te markeren 
voordat u op de knop Bewerken klikt. 

Knop Autorisatielijst Hiermee kunt u een autorisatiegetal toewijzen aan 
relaisuitgangen, gekoppelde apparaten en zones met 
optionele gastentoegang. Zie Zones voor meer informatie 
over het optioneel maken van toegangspunten voor gasten. 
Zie PMS-autorisaties voor meer informatie. 

Selectievakje Communicatielogboek Hiermee bepaalt u of de communicatiegegevens van PMS-
software worden opgeslagen. Als u deze optie selecteert, 
worden de gegevens opgeslagen in een tekstbestand op de 
volgende locatie: C:\SALTO\ProAccess 
SPACE\logs\PMS_LOG. Het wordt aanbevolen om deze 
optie alleen in te schakelen bij technische problemen. De 
reden hiervoor is dat het logboekbestand snel in grootte 
toeneemt.  

 

13. 12. 1. Communicatie-instellingen configureren 
U moet de communicatie-instellingen van de gebruikte PMS-protocollen configureren. De 

instellingen verschillen per specifiek protocol en geselecteerde poortoptie. 

13. 12. 2. Micros-Fidelio-protocol 
Voor het Micros Fidelio-protocol kunt u ofwel de TCP/IP-poort gebruiken of een seriële RS-

232-poort. 

TCP/IP-poorten 

U kunt als volgt de instellingen voor een TCP/IP-poort configureren: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > PMS. 

Schakel het selectievakje in voor het Micros Fidelio-protocol in het paneel Protocol. 

Klik op het Micros Fidelio-protocol om het te markeren. 

Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Communicatieparameters TCP/IP wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 356: Dialoogvenster Communicatieparameters TCP/IP 
 

Geef het adres van de server op in het veld Server. 

Over het algemeen wordt het IP-adres van de Micros-Fidelio-server in dit veld ingevuld. 

Geef het poortnummer op in het veld Poortnummer. 

Dit is het poortnummer dat in de PMS-server beschikbaar is voor SALTO. Het 

poortnummer moet hetzelfde zijn in de SALTO- en PMS-software. 

Schakel desgewenst het selectievakje KA-opdracht omvat $2 veld in. 

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de UID-code van gastensleutels overgedragen 

naar de PMS-software wanneer de sleutel wordt gecodeerd. De standaardoptie voor de 

code-indeling is 7-byte ROM-code (SALTO-indeling), maar u kunt desgewenst een 

andere optie selecteren in de vervolgkeuzelijst.  

Klik op OK. De configuratie-informatie wordt weergegeven in de kolommen Parameters 

en Geavanceerd in het paneel Protocol. 

Klik op Opslaan. 

RS-232-poorten 

U kunt als volgt de instellingen voor een seriële RS-232-poort wijzigen: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > PMS. 

Schakel het selectievakje in voor het Micros Fidelio-protocol in het paneel Protocol. 

Klik op het Micros Fidelio-protocol om het te markeren. 

Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Parameters seriële COM-poort wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 357: Dialoogvenster Parameters seriële COM-poort 
 

Selecteer de gewenste COM-poort in de vervolgkeuzelijst Com.- poort.  

Selecteer het gewenste nummer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbits. 

Deze waarde bepaalt het aantal gegevensbits per gegevensteken. De standaardoptie is 8 

maar u kunt desgewenst een van de andere beschikbare waarden selecteren. 

Selecteer eventueel de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Pariteit. 

Hiermee bepaalt u de pariteitsmethode die wordt gebruikt om fouten in de 

gegevensoverdracht te ontdekken. De standaardoptie is Geen. 

Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Baudrate. 

Deze waarde bepaalt de gegevensoverdrachtssnelheid. 

Selecteer het gewenste nummer in de vervolgkeuzelijst Stopbits. 

Deze waarde bepaalt het aantal stopbits dat wordt toegevoegd aan het eind van elk 

gegevensteken.  

Schakel desgewenst het selectievakje KA-opdracht omvat $2 veld in. 

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de UID-code van gastensleutels overgedragen 

naar de PMS-software wanneer de sleutel wordt gecodeerd. De standaardoptie voor de 

code-indeling is 7-byte ROM-code (SALTO-indeling), maar u kunt desgewenst een 

andere optie selecteren in de vervolgkeuzelijst. 

Klik op OK. De configuratie-informatie wordt weergegeven in de kolommen Parameters 

en Geavanceerd in het paneel Protocol. 

Klik op Opslaan. 

OPMERKING: Als u seriële RS-232-poorten gebruikt, moet u dezelfde instellingen 
gebruiken voor zowel de SALTO-software als de PMS-software. Voor beide 
moet ook het aantal gegevens- en stopbits, de overdrachtssnelheid en het 
type pariteit hetzelfde zijn. 

13. 12. 3. Industry Standard-protocol 
Voor het Industry Standard-protocol kunt u ofwel een TCP/IP-poort gebruiken of een seriële 

RS-232-poort. 
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TCP/IP-poorten 

U kunt als volgt de instellingen voor een TCP/IP-poort configureren: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > PMS. 

Schakel het selectievakje in voor het Industry Standard-protocol in het paneel Protocol. 

Klik op het Industry Standard-protocol om het te markeren. 

Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Communicatieparameters TCP/IP wordt 

weergegeven. 
 

 

Afbeelding 358: Communicatieparameters TCP/IP 
 

Geef het poortnummer op in het veld Poortnummer. 

Als de PMS- en SALTO-software niet op dezelfde pc draaien, moet u een poortnummer 

hoger dan 5010 invoeren. In dat geval moet u voor beide ook hetzelfde poortnummer 

gebruiken. 

Schakel indien nodig het selectievakje Beperkt aantal verbindingen naar 1 server in. 

U kunt desgewenst de communicatie beperken tot één pc in het netwerk. Dit betekent dat 

het systeem alleen sleutelverzoeken van die pc verwerkt. Geef in het veld IP-adres het IP-

adres van de computer op. 

Klik op OK. De configuratie-informatie wordt weergegeven in de kolom Parameters in het 

paneel Protocol. 

Klik op Opslaan. 

RS-232-poorten 

U kunt als volgt de instellingen voor een seriële RS-232-poort wijzigen: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > PMS. 

2. Schakel het selectievakje in voor het Industry Standard-protocol in het paneel Protocol. 

3. Klik op het Industry Standard-protocol om het te markeren. 

4. Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Parameters seriële COM-poort wordt 

weergegeven. 
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Afbeelding 359: Dialoogvenster Parameters seriële COM-poort 
 

5. Selecteer de gewenste COM-poort in de vervolgkeuzelijst Com.- poort.  

Selecteer het gewenste nummer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbits. 

Deze waarde bepaalt het aantal gegevensbits per gegevensteken. De standaardoptie is 8 

maar u kunt desgewenst een van de andere beschikbare waarden selecteren. 

Selecteer eventueel de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Pariteit. 

Hiermee bepaalt u de pariteitsmethode die wordt gebruikt om fouten in de 

gegevensoverdracht te ontdekken. De standaardoptie is Geen. 

Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Baudrate. 

Deze waarde bepaalt de gegevensoverdrachtssnelheid. 

Selecteer het gewenste nummer in de vervolgkeuzelijst Stopbits. 

Deze waarde bepaalt het aantal stopbits dat wordt toegevoegd aan het eind van elk 

gegevensteken.  

Klik op OK. De configuratie-informatie wordt weergegeven in de kolom Parameters in het 

paneel Protocol. 

Klik op Opslaan. 
 

13. 13. Tabblad Geavanceerd 
U kunt geavanceerde parameters inschakelen in ProAccess SPACE op het tabblad 

Geavanceerd. 

U kunt als volgt een geavanceerde parameter maken: 

1. Selecteer Systeem > Algemene opties > Geavanceerd. 
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Afbeelding 360: Tabblad Geavanceerd 
 

Het tabblad Geavanceerd toont een lijst met beschikbare parameters. Deze worden 

beschreven in Opties voor geavanceerde parameters. Ingeschakelde parameters worden 

weergegeven in het veld Geavanceerde parameters. 

Klik op de knop Parameter toevoegen. De parameterlijst wordt weergegeven in het 

scherm Parameter toevoegen. 

 

Afbeelding 361: Geavanceerde parameters 

 

Dubbelklik op de verplichte parameter in de kolom Parameters. De '1' in het veld Waarde 

betekent dat de parameter is ingeschakeld. 
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U kunt de waarde van de parameter desgewenst wijzigen. Zie Tabel 80 voor meer 

informatie. 

Klik op OK. 

OPMERKING: Raadpleeg het document SALTO RW Advanced Parameters voor meer 
informatie over geavanceerde parameters. Het gegevenstype van het veld 
Waarde is Booleaans en heeft twee waarden (aangeduid als waar = 1 en 
onwaar = 0). In sommige gevallen is er een andere waarde vereist, 
bijvoorbeeld DISCARD_PERSONAL_EVENTS_OLDER_THAN=7 of 
AUTO_LOGOFF_TIMEOUT=120. Zie Tabel 80 voor meer informatie over de 
waarden. 

Als u Geavanceerde parameters uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u de parameter en 

klikt u op Parameter verwijderen. U kunt meerdere parameters tegelijk selecteren door de 

Ctrl-toets ingedrukt te houden en op de knop Parameter verwijderen te klikken. 

13. 13. 1. Opties voor geavanceerde parameter  
De geavanceerde parameters worden in de volgende tabel beschreven. 
 

Tabel 83: Opties voor geavanceerde parameters  

Geavanceerde parameter Omschrijving 

AUTO_LOGOFF_TIMEOUT Hiermee wordt de wachttijd voor automatisch uitloggen 
ingesteld. Na 120 seconden inactiviteit wordt u automatisch 
uitgelogd bij ProAccess SPACE. U kunt de wachttijd echter 
wijzigen door de parameter AUTO_LOGOFF_TIMEOUT in te 
schakelen en de gewenste waarde (in seconden) in te voeren. 

CHECK_USER_CARDID Hiermee worden extra systeemcontroles ingeschakeld die 
worden uitgevoerd wanneer er met de encoder nieuwe sleutels 
voor gebruikers worden gecodeerd. Het systeem controleert of 
de gebruiker beschikt over een geldig kaartserienummer (CSN) 
en of het overeenkomt met het nummer op de sleutel die wordt 
gecodeerd. Als dat niet het geval is, wordt de encoderhandeling 
geannuleerd. 

CHECKIN_START_TIME Hiermee kunt een begintijd instellen voor gastensleutels. Dat 
houdt in dat u een gastensleutel wel gewoon kunt coderen bij 
het inchecken, maar dat u instelt vanaf welk tijdstip de sleutel 
gebruikt kan worden. Als u deze parameter inschakelt, wordt 
het veld Begintijd weergegeven in het scherm Inchecken 
hotel in ProAccess SPACE. Daarnaast wordt de 
vervolgkeuzelijst Activeringstijd kamers toegevoegd aan het 
tabblad Hotel in de algemene opties van ProAccess SPACE. In 
dit veld bepaalt u de standaardbegintijd in ProAccess SPACE. 
De vervolgkeuzelijst Activeringstijd kamers en het veld 
Begintijd worden ook weergegeven als u het selectievakje 
Mogelijkheid tot toegang tot de zones vóór de starttijd van 
de kamer inschakelt op het tabblad Hotel. Zie 
Incheckgegevens toevoegen en Tabblad Hotel voor meer 
informatie. 
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Geavanceerde parameter Omschrijving 

CUSVN_DATE_EXT Hiermee bepaalt u of sleutels gewoon worden gehervalideerd 
als ze bij een CU worden gehouden, zelfs als de CU offline is. 
Als u deze parameter inschakelt, wordt het selectievakje 
Verlengde vervaldatum (offline) weergegeven in het 
informatiescherm voor online IP-deuren (CU5000 en CU4200) 
in ProAccess SPACE. Zie Verbindingstypen voor meer 
informatie over verbindingstypen. Het veld CUSVN 
automatische datumverlening wordt weergegeven op het 
tabblad Apparaten in de algemene opties van ProAccess 
SPACE. Hiermee kunt u de tijdsparameters voor de optie 
aanpassen. Zie Tabblad Apparaten voor meer informatie. 

DISCARD_PERSONAL_EVENTS_
OLDER_THAN 

Hiermee stelt u systeembeperkingen in voor het opslaan van 
deurgeschiedenisgegevens. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt 
voor privacydoeleinden. De waarde die u moet opgeven is in 
dagen. Er zit geen limiet aan het aantal dagen dat u kunt 
invoeren. De parameter 
DISCARD_PERSONAL_EVENTS_OLDER_THAN=7 houdt in 
dat slotgegevens ouder dan zeven dagen geleden niet worden 
opgeslagen of weergegeven in de deurgeschiedenis. Als u de 
waarde instelt op 0, wordt de parameter niet ingeschakeld. 

DORM_KEYPAD Hiermee bepaalt u of het slot van een keypad automatisch 
worden geüpdatet met wijzigingen in de pincode wanneer een 
gebruikerssleutel bij het slot wordt gehouden. Als u deze 
parameter inschakelt, wordt het paneel Slaapzaaldeur 
weergegeven in het informatiescherm Gebruiker in ProAccess 
SPACE. Zie Slaapzaaldeuren voor meer informatie. 

EXIT_LEAVES_OPEN Hiermee activeert u de modus 'Bij verlaten, blijft open' voor 
kamers en suites en wordt de optie Bij verlaten, blijft open 
toegevoegd aan de openingsmodi in het informatiescherm 
Deur in ProAccess SPACE. Zie Openingsstanden en 
tijdperiodes voor meer informatie over openingsstanden. 

FAL_MULTIPLE Hiermee schakelt u extra kastzoneopties in waarmee u kunt 
instellen of gebruikers met dezelfde sleutel toegang kunnen 
krijgen tot kasten in twee verschillende vrijekeuzezones. 
Wanneer u deze parameter inschakelt, worden de opties 
Groep#1 en Groep#2 getoond in het informatiescherm Zone in 
ProAccess SPACE. Deze opties kunt u selecteren wanneer de 
zone is gedefinieerd als vrijekeuzezone. Zie Zones 
configureren voor meer informatie. 

FREE_ASSIGNMENT_LOCKER Hiermee wordt de optie voor vrijekeuzekasten ingeschakeld, 
zodat gebruikers elke kast in een zone kunnen gebruiken (in 
plaats van een vooraf toegewezen kast). Als u deze parameter 
inschakelt, wordt het selectievakje Met vrije kastkeuze 
weergegeven in het informatiescherm Kast in ProAccess 
SPACE. Zie Zones met vrije kastkeuze maken enKastopties 
voor meer informatie. 

INHIBIT_USER_NAME_CHANGE Hiermee legt u beperkingen op voor gebruikersnamen. Als 
deze parameter is ingeschakeld, is het niet mogelijk om 
gebruikersnamen te wijzigen in de velden Titel, Voornaam en 
Achternaam in het informatiescherm Gebruiker in ProAccess 
SPACE als er eenmaal een sleutel is toegewezen aan de 
gebruiker. Als u een gebruikersnaam wilt wijzigen, moet u de 
bestaande gebruiker verwijderen en een nieuw 
gebruikersprofiel maken. Op deze manier wordt gezorgd dat de 
deurgeschiedenisgegevens voor de gebruiker gewaarborgd 
blijven. Als de parameter is ingeschakeld, kunt u een 
gebruikersnaam nog wel wijzigen als u nog nooit een sleutel 
hebt toegewezen aan de gebruiker. 
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Geavanceerde parameter Omschrijving 

LIMITED_USER_ACCESS Hiermee bepaalt u het aantal individuele gebruikers dat 
toegang krijgt tot een bepaalde deur. Deze beperking is niet 
van toepassing op gebruikers in een gebruikersgroep die is 
gekoppeld aan de deur, noch op gebruikers die toegang 
hebben tot een zone waaraan de deur is gekoppeld. Als u deze 
parameter inschakelt, wordt het veld Beperk 
gebruikerstoegang weergegeven in het informatiescherm 
Deur in ProAccess SPACE. Zie Deuropties voor meer 
informatie.  

MORE_THAN_64K_USERS Hiermee bepaalt u of gebruikers-, bezoekers- en gastensleutels 
aan de blacklist worden toegevoegd wanneer ze worden 
geannuleerd. Wanneer deze parameter is ingeschakeld, wordt 
een selectievakje Nieuwe sleutel kan geannuleerd worden 
via blacklist weergegeven in het informatiescherm Gebruiker 
in ProAccess SPACE. Bovendien wordt het veld Maximale 
geldigheidsperiode voor niet-annuleerbare sleutels 
weergegeven op het tabblad Gebruiker in Algemene opties > 
Gebruikers. Zie Sleutels annuleren voor meer informatie. Het 
selectievakje Bezoekerssleutels kunnen worden 
geannuleerd met de blacklist wordt ook weergegeven op het 
tabblad Bezoekers in de algemene opties van ProAccess 
SPACE. Zie Tabblad Bezoekers voor meer informatie. 

PROX_ANTICLONING Hiermee beheert u de weergave van nabijheidskaartgegevens. 
Als deze parameter is ingeschakeld, wordt de ROM-code van 
een sleutel ingevoegd in de gegevens van een nabijheidskaart. 

SHOW_EXT_ID Hiermee beheert u de weergave van het veld Ext. ID. Als u 
deze parameter inschakelt, wordt het veld Ext. ID toegevoegd 
aan verschillende schermen in ProAccess SPACE, bijvoorbeeld 

de informatieschermen Gebruiker en Deur. Het veld Ext. ID 

wordt ingevuld wanneer u CSV-bestanden en databasetabellen 
synchroniseert. Zie Automatische CSV-bestandssynchronisatie 
en Automatische synchronisatie databasetabel voor meer 
informatie. 

SHOW_KEY_DETECT_MODE Hiermee bepaalt u of sleuteldetectie voor sloten met I-Button-
lezers moet plaatsvinden in pulsmodus (in plaats van continue 
modus). Wanneer u deze parameter inschakelt, wordt het 
selectievakje Detectie I-Button-sleutel: pulsmodus 
weergegeven in de informatieschermen Deur, Kamer en Kast. 
Zie Deuropties voor meer informatie. Alleen PPD's met 
firmwareversie 1.02 of hoger kunnen gebruikmaken van deze 
optie. 

SHOW_ROM_CODE Hiermee beheert u de weergave van ROM-codes. Als u deze 
parameter inschakelt, worden de ROM-codes van 
gebruikerssleutels weergegeven wanneer u sleutels uitleest of 
deurgeschiedenisgegevens exporteert. Zie Sleutels lezen en 
Automatische export deurgeschiedenisgegevens voor meer 
informatie. 

SUBSUITE_OFFICE Hiermee kunnen gebruikerssleutels (hotelpersoneel) de modus 
Loopstand inschakelen voor deuren in subsuites. Zie 
Openingsstanden en tijdperiodes voor meer informatie over 
openingsstanden. 

SUBSUITE_OFFICE_GUEST Hiermee kunnen gastensleutels de modus Loopstand 
inschakelen voor deuren in subsuites (als de gast toegang 
heeft tot de suite). Zie Openingsstanden en tijdperiodes voor 
meer informatie over openingsstanden. 
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Geavanceerde parameter Omschrijving 

SVN_TIMEOUT Hiermee bepaalt u (in milliseconden) hoelang het duurt voordat 
er een time-out plaatsvindt van een CU wanneer er een sleutel 
bij wordt gehouden om geüpdatet te worden. Als de CU niet op 
tijd een antwoord ontvangt van de SALTO-software, wordt de 
sleutelupdate niet uitgevoerd. De standaardoptie is 2000 
milliseconden, maar deze waarde kan worden gewijzigd. Dit is 
bijvoorbeeld handig als de netwerkcommunicatie langzaam 
verloopt als gevolg van beperkte bandbreedte. 

 

OPMERKING: Als u een geavanceerde parameter nodig hebt die om een of andere reden 
niet wordt weergegeven in het veld Beschikbare variabelen, neem dan 
contact op met de technische dienst van SALTO. De getoonde parameters 
zijn gekoppeld aan uw SALTO-productlicentie. Als u niet alle benodigde 
functies kunt gebruiken, moeten uw licentieopties wellicht worden gewijzigd. 
Zie Licenties en registratie van SALTO-software voor meer informatie. 

13. 14. Tabblad Liften 
 

SALTO kan communiceren met liftroepsystemen. Ten tijde van schrijven wordt alleen het 

systeem van Schindler ondersteund (via het PORT-protocol). In de toekomst zullen meer 

systemen worden toegevoegd. 

13. 14. 1. De Schindler-interface  
 

Deze interface werkt samen met de functie voor alarmgebeurtenissen (voor beide is een 

licentie vereist). 

ProAccess SPACE verstuurt aanpasbare informatie naar het Schindler-systeem (zie 

hieronder) en maakt daarvoor gebruik van de PORT-indeling (protocol eigendom van 

Schindler). 

Bij het definiëren van de alarmgebeurtenis wordt er een kaartgebeurtenis ingesteld als trigger 

(de gebruiker houdt een sleutel bij een SALTO-lezer). Vervolgens wordt de actie 'PORT-

telegram verzenden' uitgevoerd, met de gegevens die het Schindler-systeem nodig heeft om 

de verdiepingen waartoe de gebruiker of gast toegang heeft, te tonen in de terminal. Wanneer 

de verdieping wordt geselecteerd, toont de Schindler-terminal welke lift de passagier moet 

gebruiken. 

De interface instellen: 

.- Definieer de locatie van de Schindler-server (als bestemming van de boodschap): 
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.- Maak een nieuwe alarmgebeurtenis met de volgende parameters: 

 

 

 

 

 

 

 Als Trigger: selecteer een deurgeschiedenis met bijbehorende filters. 
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 Als Actie: selecteer 'PORT-telegram verzenden': 

 

 

Let op: de waarden voor de velden 'Type telegram', 'Terminal-ID', 'Profielnaam' en 

'Gebruikersnummer' moeten door Schindler worden aangeleverd. 
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14. RANDAPPARATUUR 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 

 Over Randapparatuur 

 Encoders 

 ESD's 

14. 1. Over Randapparatuur 
SALTO-randapparaten zijn externe apparaten die worden gebruikt voor het uitvoeren van 

routinetaken voor systeembeheer, zoals het bewerken van sleutels, het downloaden van 

configuratiewijzigingen naar sloten en het beheren van de elektrische apparatuur in een 

kamer om energie te besparen. Randapparatuur moet door de adminbeheerder of een 

beheerder met administratorrechten worden ingesteld in het systeem. Zie PPD voor meer 

informatie over PPD's. 

In de volgende tabel staan de twee typen SALTO-randapparatuur en de bijbehorende 

beheerderscategorieën. 
 

Tabel 84: SALTO-randapparatuur 

Randapparaat Beheerder 

Encoder (USB en Ethernet)  

Wordt gebruikt door elke beheerder die 
toegangsrechten moet instellen en die 
gegevens naar sleutels moet sturen. 

ESD (energiebesparend apparaat) 

Wordt gebruikt door personeel of hotelgasten 
om elektrische apparaten in een kamer te 
bedienen.  

 

Encoders en ESD's worden ingesteld in ProAccess SPACE. Zie Systeemconfiguratie 

ProAccess SPACE voor meer informatie. Deze apparaten kunnen worden bewaakt met de 

optie Online monitoring in ProAccess SPACE en geüpdatet via het SALTO-netwerk in het 

ProAccess SPACE-systeem. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende typen randapparatuur beschreven, evenals de taken 

die u daarmee kunt uitvoeren. 

14. 1. 1. Typen randapparatuur 
De functie van elk type randapparaat wordt beschreven in de volgende tabel. 
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Tabel 85: Typen randapparatuur 

Randapparaat Functie 

Encoder Maakt verbinding met het systeem via een USB-, Ethernet- of 
seriële verbinding. Local IO Bridge is nodig om USB-encoders te 
verbinden met ProAccess SPACE. Zie Local IO Bridge voor meer 
informatie. 

Encoders worden gebruikt voor de volgende taken: 

 Informatie op een sleutel lezen (gebruikersnaam, uitgiftedatum, 
vervaldatum, beschikbaar geheugen enz.) 

 Sleutels uitgeven en coderen, toegangsrechten aan gebruikers 
toewijzen en gebruikerskaarten bewerken met actuele 
toegangsgegevens 

 Informatie die is opgeslagen op een sleutel verwijderen zodat 
de sleutel opnieuw kan worden gebruikt 

 Sleutels updaten met nieuwe gegevens en rechten 

ESD Verlaagt het energieverbruik door de elektrische apparatuur in een 
kamer of zone te beheren.  

ESD's worden gebruikt voor de volgende taken: 

 Elektrische apparatuur in een kamer bedienen (verlichting, 
stopcontacten enz.) 

 Aangeven of er op dat moment gasten of personeel aanwezig 
zijn in een kamer (online ESD's) in een hotelomgeving. U kunt 
bekijken of een kamer beschikbaar of bezet is door Hotel > 
Kamerstatus te selecteren en vervolgens op Toon ESD te 
klikken. 

 

14. 2. Encoders 
Encoders worden gebruikt voor het lezen van sleutels en het schrijven van toegangsrechten. 

Ze zijn met het systeem verbonden via een USB-, Ethernet- of seriële verbinding. U kunt 

ethernet-encoders toevoegen aan het systeem in het scherm SALTO-netwerk. Zie Ethernet-

encoders toevoegen voor meer informatie. 

U moet in het scherm Instellingen in ProAccess SPACE aangeven hoe encoders verbinding 

maken met het systeem. Zie Encoderinstellingen voor meer informatie. U moet adressen 

toewijzen aan ethernet-encoders in het scherm SALTO-netwerk in ProAccess SPACE 

voordat u ze selecteert in het scherm Instellingen in ProAccess SPACE. Zie SALTO-netwerk 

voor meer informatie.  

14. 2. 1. Encoderfirmware updaten 
U kunt de firmware van een encoder die is verbonden met uw lokale pc via een USB-, 

Ethernet- of seriële verbinding updaten in ProAccess SPACE. Zie Firmware updaten for more 

information. 

Firmware-updates zijn beschikbaar wanneer er een nieuwe versie van de SALTO-software is 

gedownload. De technische dienst van SALTO kan daarnaast specifieke firmware-updates 

aanbevelen als dat nodig is.  

OPMERKING: Deze software-optie is geschikt voor EH-, E7000-, E8000- (Legic) en E9000-
technologie. 
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U kunt als volgt de firmware van een encoder updaten: 

1. Klik op admin (of de gebruikersnaam van een andere beheerder met de juiste rechten) in 

de rechterbovenhoek van het startscherm. Het scherm Instellingen wordt weergegeven. 

2. Klik op Firmware bekijken in het paneel Encoderinstellingen. Het dialoogvenster 

Firmware bekijken met de beschikbare firmwarebestanden wordt weergegeven. 
 

 

Afbeelding 362: Dialoogvenster Firmware bekijken 
 

De knop Firmware bekijken bevindt zich rechts naast de optie Lokaal. Zie 

Encoderinstellingen voor meer informatie over encoderinstellingen. 

Selecteer het gewenste bestand. 

Klik op Update. Het voortgangsscherm Update encoder wordt weergegeven. 

Wacht tot de update is voltooid. Er verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging dat 

de bewerking is voltooid. 

Klik op OK. 

14. 3. ESD's 
ESD's worden gebruikt voor het beheren van elektrische apparatuur in een kamer of zone. Ze 

kunnen worden gebruikt in zowel hotelomgevingen als andere omgevingen. Desalniettemin 

verschilt de procedure voor het inschakelen en instellen van ESD's in het systeem per 

omgeving. De procedure om hotelgasten en gebruikers toegang te geven tot ESD's verschilt 

eveneens. Zie Lijsten met gekoppelde apparaten, ESD-status controleren en Gekoppelde 

apparaten configureren voor meer informatie over het gebruik van ESD's in hotelomgevingen. 

Zie Energiebesparende apparaten (ESD) voor meer informatie over het gebruik van ESD's in 

niet-hotelomgevingen. 



 446 

15. VERKLARENDE WOORDENLIJST 

De volgende termen en acroniemen worden in deze handleiding gebruikt. 
 

Tabel 86: Verklarende termenlijst 

Term Definitie 

Gebruikersgroep Een groep gebruikers met dezelfde toegangsrechten. Denk daarbij aan 
personeel van dezelfde afdeling of alle managers. 

Toegangspunt Elk punt in een omgeving waar toegangscontrole plaatsvindt, zoals 
deuren of kasten. 

Tijdperiode voor 
toegangspunt 

Een tijdperiode voor toegangspunten waarin een toegangspunt op een 
bepaalde bedrijfsmodus is ingesteld, zoals de Loopstand of 
Automatische openingsmodus 

Beheerinterface Een verzameling menuopties en schermen in ProAccess SPACE. Dit 
heeft specifiek betrekking op de verschillende opties en 
toegangstegels die voor een beheerder met administratorrechten 
beschikbaar zijn. 

AID Application Identifier. 

AMK Application Master Key. 

AMOK-slot Een type slot waarmee u handmatig een noodsluiting kunt instellen 
voor een offline deur. Deze sloten worden veel gebruikt in bijvoorbeeld 
universiteitsomgevingen. 

Antipassback Een beveiligingsmechanisme dat ervoor zorgt dat een sleutel geen 
tweede keer gebruikt kan worden om toegang te krijgen tot een zone, 
zonder de zone eerst te verlaten (zodat de kaart niet aan een ander 
persoon kan worden gegeven om de zone binnen te gaan). 

Deurgeschiedenis Een chronologische lijst met toegangspuntactiviteiten. 

Autorisatielijst Een lijst met autorisatiegetallen voor de zones, relaisuitgangen en 
gekoppelde apparaten in een hotel met optionele gastentoegang. Als u 
PMS-software gebruikt met de SALTO-software, moet u een 
autorisatielijst maken. 

GBS Gebouwbeheersysteem. 

Blacklist Een lijst met alle geannuleerde sleutels. Als een sleutel wordt 
geannuleerd, stuurt het systeem dat door naar de SVN-wandlezers. 
Naarmate gebruikers hun sleutels updaten en bij sloten houden, 
worden de nieuwe blacklistgegevens naar alle toegangspunten 
gestuurd. 

BLE Bluetooth Low Energy. Wordt gebruikt door BLE-lezers van SALTO om 
gegevens van de JustIN Mobile-applicatie te lezen. 

Kalender Een lijst met alle werkdagen, vakantiedagen en speciale dagen voor 
een organisatie. 

Kaarthouder Een algemene term waarmee alle personen worden bedoeld aan wie 
een sleutel is toegewezen. Er zijn verschillende typen kaarthouders, 
bijvoorbeeld gebruikers, die over het algemeen het personeel zijn van 
een organisatie.  

Tijdschema's voor 
kaarthouders 

Dit zijn de tijdperiodes waarin de sleutel van een kaarthouder geldig is 
en gebruikt kan worden voor de toegangspunten van een omgeving.  

Drager Een algemene term waarmee alle typen SALTO-sleutels wordt 
bedoeld. 
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Term Definitie 

Verbindingstype Dit wordt bepaald als u een deur of kamer toevoegt aan het systeem. 
Er zijn vijf verschillende verbindingstypen (online en offline) voor 
deuren in het SALTO-systeem. 

CU Een control unit is een apparaat dat gebruikt wordt om de toegang te 
beheren van plekken waar een stand-alone slot niet geïnstalleerd kan 
worden, zoals op een hek. 

CU4200 Een specifiek model control unit van SALTO. 

CU5000 Een specifiek model control unit van SALTO. 

Data-on-Card Deze term doelt op het opslaan van toegangsrechten op een sleutel 
(kaart) in plaats van op een slot. Wijzigingen in de toegangsrechten 
van de gebruiker worden opgehaald uit het SALTO-systeem en met de 
SVN opgeslagen op een sleutel.  

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. 

Deur Een deur in het SALTO-systeem met toegangscontrole. Deuren 
kunnen online of offline zijn. 

Zomertijd (DST) Zomer- en wintertijd. 

Encoder Een randapparaat dat de toegangsgegevens op sleutels leest en 
updatet. Encoders kunnen worden verbonden via USB of Ethernet. 

ESD Een energiebesparend apparaat (Energy Saving Device) is een 
randapparaat dat is gemonteerd op de wand bij een toegangspunt. Het 
wordt gebruikt voor de bediening van elektrische apparaten in een 
kamer of zone. De elektrische apparaten werken alleen als er een 
geldige SALTO-sleutel in de ESD is geplaatst. Ze worden vaak in 
hotels gebruikt, maar zijn ook geschikt voor andere omgevingen. 

Is vrijekeuzezone Een zone waarin gebruikers zelf een kast mogen kiezen. Kasten 
worden niet vooraf toegewezen. 

Functies Een specifieke categorie van toegangsrechten binnen een SALTO-
locatie waaraan gebruikers kunnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld 
een onderhoudsfunctie voor elektriciens.  

Gast Een persoon aan wie een toegangssleutel is toegekend gedurende zijn 
verblijf in een hotel. 

Gastprofiel Een systeemitem voor gasten dat automatisch wordt gegenereerd als 
er een kamer of suite wordt gemaakt. 

Hotelinterface Een deelverzameling in de algehele interface van ProAccess SPACE. 
Het bevat menuopties, toegangstegels en schermen die specifiek 
betrekking hebben op hotelomgevingen. De opties hebben te maken 
met gastenactiviteiten, zoals in- en uitchecken en het annuleren van 
gastensleutels. 

Sleutel Een drager waarmee toegang kan worden verkregen tot een zone, 
gebouw en/of voorziening (zoals een ruimte, kast of kluisje). Er zijn 
allerlei soorten sleutels mogelijk, waaronder armbanden, 
sleutelhangers en sleutelkaarten. 

Parkeerbeheer Hiermee wordt een specifieke zone bedoeld met beperkte toegang. 
Het systeem houdt bijvoorbeeld voor een parkeerterrein met 20 
plaatsen bij hoeveel gebruikers de zone zijn binnengekomen. Wanneer 
er 20 plaatsen in gebruik zijn, krijgt de volgende gebruiker geen 
toegang, zelfs als deze een geldige sleutel heeft. 

Local IO Bridge Een Windows-service die het mogelijk maakt om USB-apparaten 
(zoals encoders of PPD's) te gebruiken met ProAccess SPACE. 

Locatie Alle toegangspunten in het SALTO-systeem voor een grote zone, 
bijvoorbeeld alle toegangspunten in het hoofdkantoor of een regionaal 
kantoor van een organisatie. 
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Term Definitie 

Slot Een elektronisch vergrendelingssysteem. Het slot kan mechanisch, 
elektrisch of magnetisch zijn. U kunt gegevens naar het slot versturen 
met een sleutel of een PPD.  

Noodsluitingszone Een specifieke zone waarin alle toegangspunten kunnen worden 
gesloten of geopend in een noodsituatie. 

Kast Een algemene term die gebruikt wordt om te verwijzen naar kluisjes, 
kasten, vitrines, bakken of kisten die voorzien zijn van een elektronisch 
apparaat dat het slot bedient. 

MAC-adres  Media Access Control-adres. 

MAD Mifare Application Directory. 

NFC Near Field Communication. 

Openingsstand De bedrijfsmodus van een deur, bijvoorbeeld de standaardmodus of de 
modus Loopstand. 

Openingstijd De tijd dat een deur open blijft nadat deze is ontgrendeld. 

Beheerder Een persoon die de ProAccess SPACE-toepassingen gebruikt voor 
toegangsbeheer binnen de omgeving. Er is één standaardbeheerder in 
het systeem: admin. Verschillende beheerders hebben toegang tot 
verschillende functies. Een adminbeheerder heeft in ProAccess 
SPACE bijvoorbeeld toegang tot alle menu's en functies. Andere typen 
beheerders, zoals frontdeskmedewerkers van een hotel, hebben 
slechts toegang tot bepaalde menu's en functies, afhankelijk van de 
rechten die zijn toegewezen door de adminbeheerder. 

OTA Over the Air. 

Uitgang Een vorm van elektronische toestemming of autorisatie waarmee relais 
worden ingeschakeld voor CU's of ESD's. 

Partitie Items binnen het systeem die worden gegroepeerd voor eenvoudig 
beheer. Met partities kunnen adminbeheerders een SALTO-netwerk 
verdelen in verschillende gedeelten die afzonderlijk beheerd kunnen 
worden door verschillende beheerders. 

Randapparaat Een externe hardewaremodule zoals een encoder of PPD die wordt 
gebruikt voor het uitvoeren van routinetaken voor systeembeheer. 
Deze term wordt ook gebruikt om te verwijzen naar een apparaat zoals 
een ESD, dat op een wand is gemonteerd en wordt gebruikt voor de 
bediening van de elektrische apparaten in een kamer of zone. 

PMS Property Management System. 

PPD Een Portable Programming Device is een draagbaar elektronisch 
apparaat dat fysiek kan worden verbonden met een slot. Dit apparaat 
verstuurt informatie naar het slot, zoals identificatie- en 
configuratiegegevens van de deur. Het wordt gebruikt voor de 
initialisatie van sloten, het updaten van offline deuren en het uitvoeren 
van andere onderhoudstaken.  

Re-rooming Een functie die door hotelbeheerders wordt gebruikt om aan een gast 
een andere kamer toe te wijzen. Met het SALTO-systeem hoeft de gast 
hiervoor niet naar de frontdesk te gaan. De nieuwe informatie kan op 
twee manieren naar de deuren gestuurd worden: 

 Handmatig: De gast updatet zijn sleutel met een SVN-wandlezer. 

 Online: De geüpdatete gegevens worden automatisch naar de 
nieuwe kamerdeur gestuurd. 

RF-deuren Dit zijn online deuren in het SALTO-netwerk die worden geüpdatet met 
RF-technologie (radiogolven). 

RFID Radio Frequency IDentification. 

Appèllijstzone Dit is een lijst waarin staat welke en hoeveel gebruikers er aanwezig 
zijn in een bepaalde zone op een bepaalde tijd. 
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Term Definitie 

Kamer Een ruimte die in een hotelomgeving wordt toegewezen aan een of 
meer gasten. 

ProAccess SPACE 
Configurator 

Een desktoptoepassing waarmee de communicatie tussen de 
verschillende onderdelen van het SALTO-systeem kan worden 
ingesteld. Hiermee kunt u de SALTO Service tevens in- en 
uitschakelen.  

SALTO-lezer Een apparaat dat sleutels kan uitlezen, zoals een wandlezer of een 
encoder. 

SAM SALTO Authorization Media. 

Geplande taak Een systeemtaak die is ingesteld om automatisch te worden 
uitgevoerd, zoals het opschonen van de deurgeschiedenis. 

SHIP SALTO Host Interface Protocol 

Suite Een reeks ruimtes bestaande uit één of meer kamers met eigen 
toegangsdeuren van buitenaf en een verbindingsdeur ertussen. 

SVN SALTO Virtual Network: een technologie die het mogelijk maakt om 
sleutels met wandlezers en CU's te updaten met de nieuwste 
toegangsgegevens en -rechten. Deze apparaten worden gebruikt voor 
het versturen van gegevens tussen de verschillende onderdelen van 
het SALTO-systeem. Ze plaatsen toegangsgegevens op sleutels en 
uploaden informatie zoals de deurgeschiedenis van de sleutels naar 
het systeem.  

Beheergeschiedenis  Een chronologische lijst met alle systeembeheeractiviteiten. 

Draaislot Een onderdeel in het slot dat wordt gebruikt om een apparaat 
mechanisch te ontgrendelen. Het kan met de duim en vinger gedraaid 
worden. 

UDP User Datagram Protocol. 

UID Unieke ID. 

Gebruiker Een personeelslid in een organisatie dat een geldige sleutel heeft. 

Bezoeker Een persoon die voor een bepaalde tijdperiode toegang nodig heeft tot 
een omgeving, bijvoorbeeld om onderhoudswerkzaamheden uit te 
voeren. 

Wandlezer Een elektronisch apparaat dat is gemonteerd op een wand en dat 
rechtstreeks is aangesloten op een CU. Wandlezers worden gebruikt 
voor het beheer van toegangspunten in een omgeving, zoals deuren. 
Ze kunnen ook worden geconfigureerd om updates uit te voeren. In dit 
geval worden ze aangeduid als SVN-wandlezers. Als een gebruiker 
zijn sleutel bij een SVN-wandlezer houdt, worden de nieuwste 
toegangsgegevens automatisch verstuurd naar de sleutel en de 
gegevens op de sleutel worden naar het systeem gestuurd. 

Zones Een reeks specifieke deuren of kasten die worden gegroepeerd om het 
eenvoudiger te maken ze in het systeem te beheren. Een zone kan 
bijvoorbeeld bestaan uit de deuren op de eerste verdieping, alle 
deuren van kluisjes in de fitnessruimte of alle deuren van de afdeling 
financiën. 

 

 


